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RESUMO 

O objetivo geral da tese foi determinar os elementos que propiciem a aproximação 

interdisciplinar entre a Biotecnologia e a Tecnologia Industrial Básica (TIB) e contribuam 

para disseminar esses conhecimentos. Por meio de pesquisas bibliográficas e documentais e 

com a utilização de sistemas que forneceram informações de modo seguro, sistemático e 

reprodutível, dois inventários foram produzidos sobre atividades de ensino. O corpus de 

pesquisa foi constituído por Educação Profissional Técnica de Nível Médio, identificada no 

SISTEC e nas vagas para cursos técnicos concomitantes dentro da ação MedioTec oferecidas 

para o segundo semestre de 2017 (educação formal), e objetos digitais de aprendizagem 

identificados no BIOE (educação informal). A oferta dos cursos técnicos totalizou 287 

ocorrências em 238 instituições no SISTEC e 42 ocorrências no MedioTec em 40 municípios. 

A oferta do Curso Técnico em Qualidade foi predominante (63% SISTEC; 95% MedioTec), 

seguido do Curso Técnico de Biotecnologia (33% SISTEC; 5% MedioTec) e de Metrologia 

(4% SISTEC). A incidência alta de ofertas do Curso Técnico em Qualidade na modalidade 

‘Distância’ (36% SISTEC; 21% MedioTec) indica uma viabilidade da oferta desse curso na 

modalidade. No BIOE, a pesquisa identificou 239 objetos de aprendizagem e a classificação 

de 105 como relevantes (44%) para o ensino da área de conhecimento de Biotecnologia. Para 

a área de conhecimento de TIB, a pesquisa identificou 223 objetos no total e 62 relacionados 

ao ensino do tema Metrologia (28%), 435 objetos para as outras funções tecnológicas de TIB 

e 5 considerados relevantes (1%). O estudo listou características que encorajam a integração 

curricular, compreendida como a primeira etapa para alcançar a interdisciplinaridade, para as 

duas áreas de conhecimento. Estes ‘elementos para encontros interdisciplinares’ são: 

proximidades curriculares dos três eixos tecnológicos que classificam os cursos técnicos de 

Biotecnologia, Metrologia e Qualidade; presença de quatro funções tecnológicas de TIB entre 

as possibilidades de temas para a formação em Biotecnologia; existência de unidades de 

ensino que oferecem dois ou os três cursos técnicos, a existência de muitos objetos digitais de 

aprendizagem sobre as áreas de conhecimento; produção de módulos instrucionais sobre 

doenças. Outras contribuições da tese são: estudo sobre as diferenças entre os termos 

utilizados para integração disciplinar, modos de educação, educação técnica e profissional, 

modalidades de oferta da educação e materiais didáticos; reflexão sobre a necessidade de 

análise das matrizes curriculares dos cursos técnicos de Biotecnologia, Metrologia e 

Qualidade em direção a uma reformulação que favoreça a integração de disciplinas; evidência 

crescimento atual no país e importância da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

oferecida na modalidade integrada ou concomitante; análise crítica de documentos de 

referências nas suas áreas (‘Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira’ e ‘Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos’); proposta de melhoria das categorias descritivas para os 

sistemas de cadastro de cursos e repositórios de objetos de aprendizagem; produção de novos 

recursos educacionais para as duas áreas; proposição de módulos instrucionais como 

estratégia para ampliar a usabilidade de objetos digitais de aprendizagem; e doze 

recomendações/sugestões para estimular o ensino de metrologia e de outras funções 

tecnológicas de TIB no país. 

 

Palavras-chave: Metrologia; Qualidade; SISTEC; BIOE; Estado da Arte; Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio; Objetos Digitais de Aprendizagem; Educação Formal; 

Educação Não Formal; Módulo Instrucional; Sequência Didática; Diretrizes Estratégicas para 

a Metrologia Brasileira; Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 

 

 



 

ABSTRACT 

The general purpose of the doctoral thesis was to determine the elements that allow the 

interdisciplinary approach between Biotechnology and Infrastructural Technologies for the 

contribution to disseminate this knowledge. Through bibliographic and documentary research 

and the use of systems that provided information in a safe, systematic and reproducible way, 

two inventories were produced on teaching activities. The research corpus consisted of 

Vocational Technical Education of High School Level, identified in the SISTEC (National 

Education Information System) and the vacancies for concomitant technical courses within 

the MedioTec action offered for the second semester of 2017 (formal education), and digital 

learning objects identified in BIOE (informal education). The offer of technical courses 

totaled 287 occurrences in 238 institutions in SISTEC and 42 occurrences in MedioTec in 40 

municipalities. The offer of the Technical Course in Quality was predominant (63% SISTEC, 

95% MedioTec), followed by the Technical Course in Biotechnology (33% SISTEC, 5% 

MedioTec) and Metrology (4% SISTEC). The high incidence of offers of the Technical 

Course in Quality in the modality “Distance” (36% SISTEC; 21% MedioTec) indicates the 

feasibility of offering this course in this modality. In BIOE, the research identified 239 

learning objects and the classification of 105 as relevant (44%) for the teaching of the 

Biotechnology knowledge area. For the TIB knowledge area, the research identified a total of 

223 objects and 62 objects related to Metrology teaching (28%), 435 objects for the other 

Infrastructural Technologies and 5 considered relevant (1%). The study listed features that 

encourage curricular integration, understood as the first step in achieving interdisciplinarity 

for the two areas of knowledge. These “elements for interdisciplinary encounters” are: course 

proximities of the three technological areas that classify the technical courses of 

Biotechnology, Metrology and Quality; presence of four Infrastructural Technologies among 

the possibilities of topics for education in Biotechnology; existence of schools that offer two 

or three technical courses, the existence of many digital learning objects on the areas of 

knowledge; production of instructional modules on diseases. Other contributions of the 

dissertation are: study on the differences between the terms used for disciplinary integration, 

modes of education, technical and vocational education, modalities of offering education and 

teaching materials; reflection on the need to analyze the curricula of the technical courses of 

Biotechnology, Metrology and Quality towards a reformulation that favors the integration of 

subjects; evidence of the current growth of the country and importance of the Vocational 

Technical Education of High School Level offered in the integrated or concomitant modality; 

critical analysis of reference documents in their areas (“Strategic Guidelines for Brazilian 

Metrology” and “National Catalog of Technical Courses”); proposal for improvement of the 

descriptive categories for the course registration systems and repositories of learning objects; 

production of new educational resources for both areas; proposition of instructional modules 

as a strategy to extend the usability of digital learning objects; and twelve 

recommendations/suggestions to stimulate the teaching of metrology and other Infrastructural 

Technologies in the country. 
 

Key words: Metrology; Quality; SISTEC; BIOE; State of Art; Vocational Technical 

Education of High School Level; Learning digital objects; Formal Education; Non Formal 

Education; Instructional modules; Didactic Sequence; Strategic Guidelines for Brazilian 

Metrology; National Catalog of Technical Courses. 
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1 INTRODUÇÃO  

O conhecimento, definido como “apropriação intelectual de determinado campo 

empírico ou ideal de dados, tendo em vista dominá-los e utilizá-los” [2] pode ser organizado 

em disciplinas e, a partir delas, se relacionar por meio de quatro níveis - multi, pluri, inter e 

transdisciplinar, conforme propostas complementares [3 p. 37] de Michaud e Jantsch.[4 p. 27, 

37 e 38]. As propostas são complementares, porque Jantsch, além de reafirmar o que Michaud 

propusera, oferece, também, explicações relativas aos níveis hierárquicos de inter-relação 

entre as disciplinas. 

A definição dos termos para cada um dos autores é apresentada no quadro 1. O termo 

‘Disciplina’ só é definido por Michaud e se refere ao “conjunto específico de conhecimentos 

com suas próprias características sobre o plano do ensino, da formação, dos mecanismos, dos 

métodos, das matérias” [4 p. 27]. 

Quadro 1. Terminologia dos níveis de inter-relações entre as disciplinas 

Conceitos Para Michaud Para Jantsch 
Multidisciplina Justaposição de disciplinas diversas, 

desprovidas de relação aparente entre elas.  

Ex.: música + matemática + história. 

Gama de disciplinas que se propõem 

simultaneamente, sem que apareçam as 

relações que possam existir entre elas;  

Destina-se a um sistema de um só nível e de 

objetivos múltiplos, mas sem nenhuma 

cooperação. 
Pluridisciplina  Justaposição de disciplinas mais ou menos 

vizinhas nos domínios do conhecimento.  

Ex.: domínio científico: matemática + 

física. 

Justaposição de diversas disciplinas, situadas 

geralmente no mesmo nível hierárquico e 

agrupadas de modo a aparecerem as relações 

existentes entre elas. Destina-se a um tipo de 

sistema de um só nível e de objetivos 

múltiplos, onde existe cooperação, mas não 

coordenação. 
Interdisciplina  Interação existente entre duas ou mais 

disciplinas, desde a simples comunicação 

de ideias até a integração mútua dos 

conceitos diretores da epistemologia, da 

terminologia, da metodologia, dos 

procedimentos, dos dados e da organização. 

Sistema de dois níveis e de objetivos 

múltiplos, onde há coordenação procedendo 

do nível superior. 

Transdisciplina Resultado de uma axiomática comum a um 

conjunto de disciplinas  

Ex. Antropologia 

Coordenação de todas as disciplinas sobre a 

base de uma axiomática geral. Sistema de 

nível e objetivos múltiplos — há 

coordenação com vistas a uma finalidade 

comum dos sistemas 
Fonte: elaboração própria com informações de Fazenda [3]  

Uma vez que “o currículo define as bases e os conteúdos educacionais, seu 

sequenciamento em relação ao tempo disponível para experiências de aprendizagem, as 

características das instituições de ensino [e] das experiências de aprendizagem” [5 p. 30], o 

‘Glossário de Terminologia Curricular’ [6] associa os conceitos de inter, trans e 

multidisciplinaridade a abordagens curriculares. As definições são descritas a seguir com uma 
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pequena modificação autoral, que recupera o sentido da descrição original em inglês, para 

contribuir com o esclarecimento dos termos. 

A “Abordagem Multidisciplinar” (Multidisciplinary approach) é a  

abordagem [para] integração curricular que enfoca, primariamente, as diferentes 

disciplinas e as diversas perspectivas que trazem para ilustrar um tópico, um tema ou 

uma questão. Um currículo multidisciplinar é aquele em que o mesmo tópico é 

estudado do ponto de vista de mais de uma disciplina. Frequentemente, 

multidisciplinar e transdisciplinar são usados como sinônimos para descrever a meta 

de transpor os limites entre disciplinas. [6 p.10] 

 

A “Abordagem Interdisciplinar” (Interdisciplinary approach) é a  

 
abordagem [para] integração curricular que gera compreensão de temas e ideias que 

perpassam as disciplinas e também das conexões entre diferentes disciplinas e sua 

relação com o mundo real. Normalmente, enfatiza processo e significado – e não 

produto e conteúdo – ao combinar conteúdos, teorias, metodologias e perspectivas 

de duas ou mais disciplinas. [6 p.10] 

 

A “Abordagem Transdisciplinar” (Transdisciplinary approach) é a  
 

abordagem [para] integração curricular que dissolve os limites entre as disciplinas 

convencionais e organiza o ensino e a aprendizagem em torno da construção do 

significado no contexto de temas ou problemas do mundo real. [6 p. 11] 

 

Cada uma das abordagens trata de um nível de complexidade da integração curricular, 

definida como “processo de combinar/articular conteúdos de aprendizagem e disciplinas, com 

o objetivo de promover uma aprendizagem holística e abrangente” [6 p. 56] e é possível 

identificar um aumento gradual de complexidade para os conceitos de disciplina, 

multidisciplina, pluridisciplina, interdisciplina e transdisciplina. Entretanto, Trigueiro [7] 

afirma que os conceitos de inter, trans e multidisciplinaridade são utilizados 

indiscriminadamente, apesar de a ideia de interdisciplinaridade pertencer ao conjunto de 

temas que mais têm sido comentados no meio universitário contemporâneo. 

Krasilchik [8] identifica a ausência de integração curricular entre as disciplinas de 

Ciências como uma das causas para a precária situação da educação científica no país, o que é 

bem compreendido ao se reconhecer que, conforme Ab’Sáber [9 p. 90],  a educação científica 

é caracterizada como um “processo educativo de grande amplitude interdisciplinária”.  

A importância da educação científica pode ser classificada em dois aspectos, 

apresentados por Druck [10] como questões para discutir a educação científica e por Roitman 

[11] como suas funções.  

O primeiro aspecto é a “possibilidade de tornar disponíveis à população os meios 

(objetivos e subjetivos) de usufruir dos benefícios do desenvolvimento científico e 

tecnológico” [10 p. 233]. Alguns desses meios são a capacidade de resolução de problemas e a 

tomada de decisão com base em dados e informações, de desenvolver o espírito crítico e o 
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pensamento lógico e de compreender a importância da ciência no cotidiano [11]. Barros [12] 

identifica, também, a capacidade de inclusão no mercado consumidor para produtos 

tecnológicos mais sofisticados e inovadores.   

O segundo aspecto tem relação com a educação científica na educação básica ser o 

“primeiro degrau da formação de recursos humanos para as atividades de pesquisa científica e 

tecnológica” [11 p. 135], contribuindo para a “capacidade que um país deve ter de produzir 

Ciência e Tecnologia de modo a desempenhar papel relevante na ordem mundial”. [10 p. 

233].  

O item 10 da Declaração sobre Ciências e a Utilização do Conhecimento Científico, 

adotada pela Conferência Mundial sobre Ciência para o Século XXI: um Novo Compromisso, 

sob a égide da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) e do Conselho Internacional para a Ciência (ICSU) sintetiza os dois aspectos 

acima discutidos que retratam a importância da educação científica, na afirmação de que “a 

educação científica é de importância essencial para o desenvolvimento humano, para a criação 

de capacidade científica endógena e para que tenhamos cidadãos participantes e informados”. 

[12 p. 29].  

Formar cidadãos participantes e informados é condição inerente para o exercício da 

cidadania, descrito por Druck [10 p. 234] como “uso responsável de direitos e cumprimento 

de deveres, bem como capacidade de manifestação e participação efetiva em discussões de 

interesse comunitário”. Delors [13] cunhou o termo “educação para a cidadania”, 

compreendida, como um conjunto complexo que abraça, ao mesmo tempo, a adesão a valores, 

a aquisição de conhecimentos e a aprendizagem de práticas na vida pública. 

Os Institutos Nacionais de Metrologia em todos os países atuam como instrumento 

fundamental de políticas públicas de defesa da cidadania, entre outras áreas [14-16]. De 

acordo com a discussão acima, um dos modos de atuar em defesa da cidadania é a oferta de 

educação científica e, no Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(Inmetro) se consolidou como uma instituição de ensino a partir da Lei nº 12.545, de 14 de 

dezembro de 2011 [14-15], com a inserção de três novas competências para o instituto no 

artigo 12, incisos  

VII - Planejar e executar atividades de pesquisa, ensino e desenvolvimento científico 

e tecnológico em metrologia, avaliação da conformidade e áreas afins;  

XV - Conceder bolsas de pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento 

de tecnologia, de produto ou de processo, de caráter contínuo, diretamente ou por 

intermédio de parceria com instituições públicas ou privadas;  

XVI - estabelecer parcerias com entidades de ensino para a formação e 

especialização profissional nas áreas de sua atuação, inclusive para programas de 

residência técnica; [16] 
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 O Inmetro desenvolve atividades de ensino nas três “formas de ensino” [17] ou 

“modos de educação” [18]: Educação Formal, Educação Não Formal e Educação Informal. 

Como eu sou servidora federal no instituto desde o ano de 2008, no cargo de analista 

executivo em metrologia e qualidade, a motivação para o estudo realizado na tese foi 

contribuir para a reflexão sobre algumas dessas atividades, pesquisando as duas principais 

áreas de conhecimento motivadoras das atividades educacionais – a Biotecnologia e a 

Metrologia. A metrologia está inserida dentro de uma área mais ampla chamada Tecnologia 

Industrial Básica. A reflexão realizada assumiu a perspectiva de educação científica 

interdisciplinar para a efetivação de uma educação para a cidadania.  

 As hipóteses que orientaram o trabalho foram: 

a. Biotecnologia e Tecnologia Industrial Básica são áreas de conhecimento que 

proporcionam formação em Ciência, Tecnologia e Educação Cidadã. 

b. Existe uma carência de materiais didáticos para os processos de ensino e 

aprendizagem de Biotecnologia e de Tecnologia Industrial Básica, especialmente em 

língua portuguesa. 

c. Não existem materiais que articulem, de forma interdisciplinar, os campos conceituais 

de Biotecnologia e Tecnologia Industrial Básica. 

d. Recursos Educacionais Abertos podem contribuir para a formação em Ciência e 

Tecnologia. 

e. Os professores têm dificuldades em inserir tecnologias educacionais nas suas aulas. 

A tese está organizada em seis capítulos.  

 O capítulo 1 traz a Introdução, trata do conceito de interdisciplinaridade, da 

importância da educação científica e da educação para a cidadania, e explicita a motivação e 

as hipóteses da tese. O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica e a revisão bibliográfica 

sobre as áreas de conhecimento da Biotecnologia e da Tecnologia Industrial Básica. O 

capítulo 3 descreve os objetivos gerais e específicos da tese O capítulo 4 discute a 

metodologia empregada e as características dos estudos do tipo Estado da Arte. O capítulo 5 

mostra e discute os resultados da pesquisa sobre o tema ‘Ensino em Biotecnologia e 

Tecnologia Industrial Básica’. O capítulo 6 apresenta as conclusões do estudo e algumas 

perspectivas para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA SOBRE BIOTECNOLOGIA E 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA 

2.1 Biotecnologia 

Malajavovich [19] descreve a Biotecnologia como uma rede complexa de 

conhecimentos onde ciência e tecnologia se entrelaçam e se complementam. O resgate 

histórico das definições de Biotecnologia, descritas por Malajavovich [19] e Ferro [20], é 

apresentado linearmente: 

 1919 – primeira definição de biotecnologia, de autoria de Karl Ereky: a ciência e os 

métodos que permitem a obtenção de produtos a partir de matéria-prima, mediante a 

intervenção de organismos vivos; 

 1982 – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): a 

aplicação dos princípios da ciência e da engenharia no tratamento de matérias por 

agentes biológicos na produção de bens e serviços; 

 1984 – Office of Technology Assessment (OTA): biotecnologia, de uma forma 

abrangente, inclui qualquer técnica que utiliza organismos vivos (ou partes deles) para 

obter ou modificar produtos, melhorar plantas e animais, ou desenvolver 

microrganismos para usos específicos; 

 1988 – Federação Europeia de Biotecnologia (FEB): uso integrado da bioquímica, da 

microbiologia e da engenharia para conseguir aplicar as capacidades de 

microrganismos, células cultivadas animais ou vegetais ou parte dos mesmos na 

indústria, na saúde e nos processos relativos ao meio ambiente; 

 1989 – E.H. Houwink: o uso controlado da informação biológica; 

 1992 – Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada por 168 países e aceita pela 

Food and Agriculture Organization (FAO) e pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS): qualquer aplicação tecnológica que usa sistemas biológicos, organismos vivos 

ou seus derivados para criar ou modificar produtos e processos para usos específicos; 

 2003 – Biotechnology Industry Organization (BIO): Biotecnologia é bio +  tecnologia, 

isto é, o uso de processos biológicos para resolver problemas ou fazer produtos úteis. 

O artigo do editorial do volume 7, número 3 da revista Eletronic Journal of 

Biotechnology do ano de 2004 [21] apresenta um modo de classificação das atividades em 

Biotecnologia por 10 cores, o que permite a visualização de todos os campos de atividades 

dessa área de conhecimento: 
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 Biotecnologia vermelha: saúde, medicina e doenças (a cor do sangue); 

 Biotecnologia amarela: alimentação e nutrição; 

 Biotecnologia azul: ecossistemas aquáticos; 

 Biotecnologia verde: agricultura e meio ambiente (biocombustíveis, biofertilizantes, 

biorremediação e geomicrobiologia); 

 Biotecnologia marrom: ecossistemas áridos e desérticos; 

 Biotecnologia preta: bioterrorismo, biocrimes, guerras biológicas (biowarfare); 

 Biotecnologia rosa: patentes, publicações, invenções e inovações; 

 Biotecnologia branca: bioindústrias apoiadas em desenvolvimento genético; 

 Biotecnologia dourada: bioinformática e nanobiotecnologia; 

 Biotecnologia cinza: processos clássicos de fermentação e tecnologias de 

bioprocessos. 

2.1.1 Desafios para o ensino de Biotecnologia 

A engenharia genética e outras biotecnologias ocupam hoje, segundo Leite [22], o 

lugar central na representação social da ciência, a ponto de se tornar corrente a opinião de que 

este século – ou talvez o próximo – ficará conhecido como o Século da Biotecnologia. 

O autor identifica três patamares de ignorância pública acerca da área do 

conhecimento [22] ao redor dos quais as conclusões de outras investigações sobre o ensino de 

Biotecnologia são associadas. 

O primeiro patamar foi chamado de ‘Conceitos Basilares da Biologia e da Genética’ e 

apareceu nas pesquisas de: 

 Justina e Ferla [23], com a indicação da necessidade de trabalhar conceitos básicos 

para a compreensão das novas tecnologias em genética - célula, a mitose, a meiose, o 

gene, o cromossomo, o DNA e o fluxo da informação genética. 

 Lima, Moreira e Beato-Canato. [24], com a identificação, entre professores, técnicos e 

alunos de umo Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio de Biotecnologia, dos temas 

considerados essenciais e importantes para o ensino de Biotecnologia - Distúrbios 

cromossomiais, Imunodeficiências, Histologia e Anatomia Humana, DNA, Preparo de 

Antibióticos/Vacinas/Antivirais e suas reações no organismo a nível celular, Técnicas 

de Microscopia, e Biotransformação. 

 Loreto e Sepel [25], com a conclusão de que o ensino médio está falhando em 

possibilitar ao aluno a apropriação de um conceito mais claro sobre o DNA e, 
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portanto, também sobre a Biotecnologia e temas correlatos, um conjunto de conteúdos 

denominado Nova Biologia. Identificaram, também, a formação deficiente ou 

desatualizada do professor, com falta de domínio e segurança em tratar os conceitos 

básicos da Nova Biologia. 

 O segundo patamar de ignorância foi chamado por Leite [22] de ‘Atualização de 

Conhecimentos’ e apareceu nas pesquisas de Loreto e Sepel [25] com a identificação de 

três problemas relacionados ao ensino da Nova Biologia:  

 Crescimento espantoso dos conhecimentos da Nova Biologia, dificultando a 

atualização permanente. 

 Conhecimentos descontextualizados. 

 Conhecimento abstrato da Nova Biologia produzido com a utilização de metodologias 

laboratoriais e sobre os quais a maioria dos professores não teve contato prático 

intensivo, já que a formação é restrita à teoria (conhecimento livresco). 

O terceiro patamar de ignorância é ‘Implicações Éticas, Jurídicas e Sociais’ e apareceu 

na pesquisa de Lima, Moreira e Beato-Canato [24] com a identificação, entre professores, 

técnicos e alunos de um Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio de Biotecnologia, de 

temas considerados essenciais e importantes para o ensino de Biotecnologia – Biossegurança, 

Bioética e Influência da Biotecnologia sobre o meio ambiente e seus usos para preservá-lo. 

Loreto e Sepel [25] ainda constataram outros problemas associados ao ensino da Nova 

Biologia: ensino baseado exclusivamente no livro texto e em aulas expositivas; metodologia 

de ensino inapropriada e desestimulante, além de poucas atividades experimentais e 

metodologias ativas.  

O peso do livro didático como material para o ensino de biotecnologia foi confirmado 

por Fonseca et al. [26] em uma investigação acerca das crenças de professores sobre 

biotecnologia e o seu ensino e identificaram os livros didáticos como a terceira fonte de 

informação utilizada com maior frequência pelos professores que, apesar de considerarem a 

biotecnologia muito importante, destacaram a insuficiência ou inadequação dos materiais 

educacionais como a principal limitação para o ensino do tema. A insuficiência do material 

didático foi identificada por Xavier, Freire e Moraes [27] em termos percentuais de espaço 

ocupado por temas da Nova Biologia em 12 livros didáticos e que variou entre 0 e 3,8%. 

2.2 Tecnologia Industrial Básica 

A Tecnologia Industrial Básica (TIB) compreende as funções de metrologia, 

normalização, regulamentação técnica e avaliação da conformidade. A essas funções básicas 
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agregam-se, ainda, a informação tecnológica, as tecnologias de gestão e a propriedade 

intelectual, denominadas serviços de infraestrutura tecnológica [28].  

Definida como um conjunto de funções tecnológicas de uso indiferenciado pelos 

diversos setores da economia, a TIB pode ser classificada, de acordo com Gallina [29], em 

duas dimensões interdependentes:  

 TIB como um conjunto essencial de atividades reguladoras para a superação de 

barreiras técnicas ao comércio local e internacional; 

 TIB como suporte e indutora das atividades de aprendizagem tecnológica nas 

empresas.  

O termo foi criado pela extinta Secretaria de Tecnologia Industrial no final da década 

de 70 para expressar, em um conceito único, as funções básicas do SINMETRO. Este sistema, 

instituído em 1973, conta com serviços tecnológicos capazes de avaliar e certificar a 

qualidade de produtos, processos e serviços por meio de organismos de certificação, rede de 

laboratórios de ensaio e de calibração, organismos de treinamento, organismos de ensaios de 

proficiência e organismos de inspeção. Os alemães denominaram a TIB de MNPQ – Messen, 

Normen, Prüfen, Qualität (Medidas, Normas, Ensaios e Qualidade) e nos Estados Unidos ela 

se chama Infrastructural Technologies (Tecnologias de Infraestrutura) [28]. Em países de 

língua inglesa o termo MSTQ - Metrology, Standardization, Testing and Quality (Metrologia, 

Padronização, Testagem e Qualidade) é de amplo uso. [30].  

O Brasil foi o primeiro país, e é um dos poucos, a possuir um sistema integrado de TIB 

dentro de uma mesma estrutura, o SINMETRO, orientado por um colegiado interministerial, 

o CONMETRO, tendo o INMETRO como entidade central [29]. 

As funções de TIB são transversais a diversas áreas de conhecimento e setores 

industriais. Conduzido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2002, com 18 

setores e abordando, especificamente, a utilização voluntária ou compulsória das funções da 

TIB, um estudo revelou que houve benefícios decorrentes da sua utilização em todos eles 

[29]. Dados da CNI indicaram que a disseminação das funções de TIB contribuiu com o 

crescimento da produtividade nacional em 8% na década de 90 e 6% na primeira década dos 

anos 2000. Nos Estados Unidos há uma estimativa de que as atividades regulatórias em 

metrologia, com o intuito de minimizar erros de medidas na indústria e no comércio impactam 

diretamente 52,8% do Produto Interno Bruto. A redução de incertezas de medição em 

instrumentos utilizados na área de saúde reduzem gastos com tratamentos desnecessários [28]. 



23 

 

2.2.1 Funções Básicas de TIB:  

A ‘Metrologia’, definida como ciência da medição e suas aplicações [31] é 

considerada uma ferramenta estratégica para o fortalecimento do setor produtivo, uma vez que 

contribui para a inovação, apoia o comércio exterior, aumenta a competitividade e defende a 

indústria e o mercado internos.  

A Sociedade Brasileira de Física expressou a importância da Metrologia Científica e 

da qualificação de pessoal em trechos do capítulo ‘Desafios Multidisciplinares e Física 

Aplicada a Problemas Brasileiros’ do livro ‘Física para o Brasil: pensando o futuro’ [32]. A 

alta relevância de alguns deles impôs as transcrições:  

A área metrológica tem enorme importância na sociedade moderna ao estabelecer 

uma linguagem comum e padronizada, bem como procedimentos que assegurem a 

confiança nos resultados de medições [32 p.139]. 

A maior necessidade brasileira na área de metrologia é a de atrair pessoal de alta 

qualificação científica e tecnológica. (...) É preciso povoar a metrologia com jovens 

doutores egressos de nossas melhores universidades, para que eles possam exercer 

seus talentos em atividades ligadas à ciência, à tecnologia e à inovação. E para que o 

façam mais perto do setor industrial que, com esse aporte de qualidade em área tão 

próxima como a metrologia, será estimulado a incluir pesquisa e desenvolvimento 

em sua agenda, gerando empregos e ampliando mercados [32 p.140 e 141]. 
As ‘Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira’ são publicadas 

quadrienalmente desde 2003 e sempre trouxeram um capítulo relacionado ao ensino de 

metrologia. Os dois primeiros volumes da série (2003-2007; 2008-2012) [32-33] nomearam 

esse capítulo por ‘A Educação e a Metrologia’, enquanto o terceiro e o quarto volumes (2013-

20017; 2018-2022) [14-15] nomearam-no por ‘A Educação em Metrologia’.  

Os capítulos, nos quatro documentos, descrevem o mesmo contexto para o ensino de 

metrologia: 

 É essencial para o aumento da qualidade dos produtos e processos, com consequente 

aumento da competitividade das indústrias e desenvolvimento industrial do país.  

 Há carência clara de conceitos fundamentais de metrologia em muitas áreas de 

formação. 

 Nas três primeiras edições, há indicação idêntica de duas outras características do 

contexto nacional e de caminhos para o desenvolvimento das atividades educacionais. 

[14-33-34] 

O contexto é retratado por:  



24 

 

 Novas áreas de formação, como saúde, segurança e meio ambiente, que passam a ser 

dependentes de conhecimentos de metrologia na utilização de equipamentos 

sofisticados de alta tecnologia e no emprego de normas e regulamentos técnicos.As 

atividades de ensino de metrologia incipientes. 

 Os caminhos para o desenvolvimento das atividades educacionais são:  

 Formação de parcerias e alianças com atores relevantes na educação formal, não 

formal e informal;  

 Utilização de ferramentas tecnológicas para desenvolver as ações educacionais;  

 Transversalidade do conteúdo de metrologia: barreiras técnicas, avaliação da 

conformidade e normalização são conteúdos que aparecem associados ao ensino de 

metrologia com o objetivo maior de promover a inserção mais plena do indivíduo na 

sociedade.  

 As publicações para os quadriênios 2003-2007 e 2008-2012 [33-34] listam desafios 

para o ensino de metrologia. Todos os desafios apresentados na publicação para o quadriênio 

2003-2007 [33] são repetidos na publicação seguinte e listados abaixo, conforme a redação da 

publicação para o quadriênio 2008-2012 [34]: 

 Fomentar pesquisa básica em metrologia e em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento de novos processos, regulamentos e normas; 

 Fortalecer o conhecimento da metrologia na sociedade brasileira, inclusive nos meios 

técnicos e científicos; 

 Criar e apoiar políticas e programas que ampliem a conscientização da sociedade e 

promovam a cultura metrológica nas relações de consumo, saúde, segurança e meio 

ambiente; 

 Aumentar a sensibilidade, por parte do empresariado, para a significativa importância 

da metrologia na produtividade e na competitividade de suas próprias empresas; 

 Difundir o conceito e a importância da metrologia legal e o papel do estado como 

agente regulamentador para o estabelecimento e cumprimento de dispositivos 

metrológicos. 

Na publicação para o quadriênio 2008-2012, aparece o novo desafio de “implementar 

programas para formação e certificação de pessoas com competências necessárias para 

exercer as funções de técnicos, especialistas e agentes em metrologia e avaliação da 

conformidade (qualidade)” [34]. 



25 

 

Esse desafio se transformou em uma diretriz estratégica no documento quadrienal 

posterior (2013-2017) e a seção com os desafios para o ensino de metrologia desapareceu 

[14]. 

 Na edição do Diário Oficial da União do dia 28 de julho de 2017 houve a publicação 

da Resolução nº 1 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(CONMETRO) de 26 de julho de 2017, que dispõe sobre a aprovação do documento 

“Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira 2018-2022”. O documento foi publicado 

para consulta no site do Inmetro em 17 de agosto de 2017 [15]. 

Em comparação com as diretrizes estratégicas para a educação em metrologia que 

estão em vigor (2013-2017) [14], as onze novas diretrizes aprovadas para o próximo 

quadriênio mantém sete diretrizes com a redação idêntica e modifica levemente a redação das 

outras três, criando uma aparente nova diretriz [15]. 

As diretrizes mantidas com a redação idêntica são listadas abaixo, com a numeração 

que aparece no novo documento: 

ii. promover e estimular a produção e publicação de literatura, incluindo livros didáticos, 

teses, estudos e pesquisas no âmbito da metrologia; 

iii. promover uma política de apoio e incentivo à realização de cursos especializados, 

congressos, seminários, workshops e outros eventos de capacitação em metrologia, incluindo 

a consolidação e expansão dos eventos nacionais e internacionais de metrologia já existentes; 

iv. promover, estimular e realizar programas e ações para conscientização e sensibilização dos 

poderes públicos, setores produtivos de ensino, consumidores e população em geral, sobre os 

aspectos estratégicos associados à metrologia legal; 

v. estimular a mobilização nas associações técnicas e científicas, bem como entidades de 

classe, para a difusão da cultura metrológica e da normalização técnica junto aos seus 

associados; 

vi. ampliar e aprimorar os programas de capacitação de recursos humanos para as operações e 

administração da metrologia legal, especialmente para os integrantes da RBMLQ-I e Redes 

Metrológicas Estaduais, bem como criar mecanismos para multiplicar o número de auditores e 

avaliadores qualificados no Brasil; 

vii. consolidar e expandir os programas de ensino técnico profissional e de Pós-Graduação do 

Inmetro, expandindo a oferta à sociedade de cursos relacionados à Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia; 
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xi. implementar programas para formação e certificação de pessoas com competências 

necessárias para exercer as funções de técnicos, especialistas e agentes em metrologia e 

avaliação da conformidade. 

 A diretriz “viii. incentivar a implantação de escolas e de cursos técnicos 

profissionalizantes de nível médio em todas as regiões do Brasil, em consonância com os 

programas de governo existentes” [15] é semelhante à diretriz ii para o quadriênio 2013-2017 

(ii. apoiar e incentivar a implantação de escolas e de cursos técnicos profissionalizantes de 

nível médio em todas as regiões do Brasil, em consonância com o Programa PRONATEC, 

voltados para as áreas de metrologia, qualidade e avaliação da conformidade) [14]. A única 

diferença é que a nova diretriz não nomeia um único programa de governo – PRONATEC – 

para a ação consonante.  

As diretrizes estratégicas i e ix para o quadriênio 2013-2017 [14] foram transformadas 

em novas diretrizes no novo documento, com diferenças muito leves [15].  

A diretriz ix para o quadriênio 2013-2017 (consolidar o Programa de Residência 

Tecnológica em Metrologia Legal, que abrange ações de capacitação de docentes e realização 

de cursos de especialização em Metrologia Legal, visando formar profissionais para atuarem 

nos Institutos Estaduais de Pesos e Medidas-IPEM) [14] se transformou em duas diretrizes do 

novo documento [15] 

 ix. elaborar o programa de residência tecnológica em metrologia, avaliação da conformidade 

e tecnologias, visando à capacitação técnica associada ao treinamento especializado; 

x. promover a capacitação de docentes e a realização de cursos especializados em metrologia 

e avaliação da conformidade; 

A diretriz i. para o quadriênio 2013-2017 (intensificar os programas para inserção de 

conteúdos de metrologia nas disciplinas dos cursos de nível superior e profissionalizantes) 

[14] foi mesclada com um dos ‘caminhos para o desenvolvimento das atividades 

educacionais’ listados nas três primeiras edições (formação de parcerias e alianças com atores 

relevantes na educação formal, não formal e informal) [14-33-34] e se transformou na diretriz 

i. no quadriênio 2018-2022 [15]: 

i. intensificar as parcerias com as instituições de ensino brasileiras visando a inserção de 

conteúdos de metrologia nas disciplinas dos cursos de nível superior e profissionalizantes. 

A ‘Qualidade’ não é uma função tecnológica de TIB, mas a relação entre as duas áreas 

de conhecimento é identificada por Souza [28] na origem da Qualidade associada à 

Metrologia no aspecto da adoção de um sistema métrico universal. O autor ainda descreve 

duas outras aplicações da base metrológica da qualidade que aproximam os dois temas.  
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A primeira deve-se ao fato de que a medida, sua exatidão, repetitibilidade e 

rastreabilidade, é uma das formas de percepção do cidadão em relação à qualidade, 

uma vez que se manifesta na relação comercial cotidiana; outra, é porque a 

certificação de Sistemas de Garantia da Qualidade hoje passa a ter forte base 

metrológica. [28 p. 111- 112] 

 

A ‘Normalização’ é definida no documento ABNT ISO/IEC Guia 2:2006 como 

“atividade que estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições 

destinadas à utilização comum e repetitiva, com vistas à obtenção do grau ótimo de ordem em 

um dado contexto”. [35] 

A ‘Regulamentação Técnica’ é o meio pelo qual os governos determinam os requisitos 

de cumprimento compulsório relacionados, principalmente, à saúde, segurança, meio 

ambiente, defesa do consumidor e prevenção de práticas enganosas de comércio [36]. No site 

do Inmetro, há a definição de regulamento técnico como um documento aprovado por órgãos 

governamentais que estabelece as características de um produto ou dos processos e métodos 

de produção a eles relacionados, com inclusão das disposições administrativas aplicáveis e 

cuja observância é obrigatória. Também pode incluir prescrições em matéria de terminologia, 

de símbolos, de embalagem, de marcação ou de etiquetagem, relacionados a um produto, 

processo ou método de produção, ou tratar exclusivamente delas. [37] O documento ABNT 

ISO/IEC Guia 2:2006 define regulamento técnico como um documento que contém regras de 

caráter obrigatório e que é adotado por uma autoridade, que estabelece requisitos técnicos, 

seja diretamente, seja pela referência ou incorporação do conteúdo de uma norma, de uma 

especificação técnica ou de um código de prática [35].  

 A publicação ‘Avaliação da Conformidade’ [38] da Diretoria de Qualidade do Inmetro 

define o termo como o “exame sistemático do grau de atendimento por parte de um produto, 

processo ou serviço a requisitos especificados” e destaca duas outras definições: 

 Qualquer atividade com objetivo de determinar, direta ou indiretamente, o atendimento 

a requisitos aplicáveis - Organização Mundial do Comércio – OMC; 

 Demonstração de que requisitos especificados relativos a um produto, processo, 

sistema, pessoa ou organismo são atendidos - ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005.  

2.2.2 Serviços de infraestrutura tecnológica 

 ‘Informação Tecnológica’ é definida por Montalli e Compello [39] como 

aquela que trata da informação necessária utilizada e da informação gerada nos 

procedimentos de aquisição, inovação e transferência de tecnologia, nos 

procedimentos de metrologia, certificação da qualidade e normalização e nos 

processos de produção [39 p. 322]. 
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As ‘Tecnologias de Gestão’ [40] incluem todo e qualquer processo estruturado e 

aplicado de forma continuada, para a melhor administração do negócio de uma organização e 

atendem aos objetivos: 

 Ajudar a dar visibilidade aos valores da organização; 

 Apoiar os processos de planejamento e mensuração do desempenho; 

 Permitir comparação com referências de excelência; 

 Facilitar o relacionamento com os clientes; 

 Contribuir com a motivação e o bem-estar dos colaboradores. 

A Convenção da OMPI define como ‘Propriedade Intelectual’ como  

a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às 

interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos 

fonogramas e às emissões de radiodifusão, invenções em todos os domínios da 

atividade humana, descobertas científicas, desenhos e modelos industriais, marcas 

industriais, comerciais e de serviço, bem como firmas comerciais e denominações 

comerciais, proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos 

inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e 

artístico [41 p.10]. 
Barbosa [41] destaca que a ‘Propriedade Intelectual’ é um capítulo do Direito, 

altamente internacionalizado, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os direitos 

autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros. 
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3 OBJETIVOS DA TESE 

O objetivo geral da tese é determinar os elementos que possam propiciar a 

aproximação interdisciplinar entre a Biotecnologia e a Tecnologia Industrial Básica, 

contribuindo para ampliar a disseminação e para fortalecer as características de educação para 

a cidadania da educação científica que acontece por meio do ensino das duas áreas de 

conhecimento.  

Os objetivos específicos da tese são: 

 Elaborar inventários sobre o ensino de Biotecnologia e de Tecnologia Industrial 

Básica, inspirados em estudos do tipo Estado da Arte, a partir da identificação de 

ações relacionadas a duas formas de ensino: Educação Formal e Educação Informal. 

Os recortes para fazer as pesquisas foram determinados pela existência de sistemas que 

fornecessem as informações de modo seguro, sistemático e reprodutível. A condição de 

existência de sistemas impediu que a educação não formal fosse considerada como um 

objetivo específico de pesquisa e determinou os recortes na educação formal e na educação 

informal. 

 Propor estratégias para a disseminação desses conhecimentos e para sua aproximação 

interdisciplinar 

As estratégias envolvem estudos de documentos de referência para oferta de cursos e a 

produção de materiais didáticos interdisciplinares.  
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4  METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolvida na tese foi uma pesquisa aplicada, cuja característica 

fundamental, de acordo com a descrição de Gil [42 p. 27], é o “interesse na aplicação, 

utilização e consequências práticas dos conhecimentos”. Esse autor é o referencial 

bibliográfico para a definição da metodologia.  

Gil identifica três níveis de pesquisa para a pesquisa social: exploratório, descritivo e 

explicativo. A descrição de cada um dos níveis é feita por meio dos excertos abaixo:  

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. [...] são desenvolvidas 

com o objetivo de proporcionar visão geral, do tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato. [...] é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 

explorado e torna-se [...] difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. [42 

p. 27] 

[As pesquisas descritivas] têm como objetivo primordial descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. [...] uma das suas características mais significativas está na 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. [. . .] [As pesquisas 

explicativas] têm como preocupação central os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Este é o tipo de pesquisa que mais 

aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. 

[42 p. 28] 
As pesquisas desenvolvidas na tese alcançaram os níveis exploratório e descritivo para 

identificar as ações educacionais sobre Tecnologia Industrial Básica e Biotecnologia e propor 

as estratégias para os encontros interdisciplinares. Gil [42] discute a possibilidade de a 

pesquisa descritiva assumir características de pesquisa exploratória quando utiliza técnicas 

padronizadas de coleta de dados para descrever características específicas de um fenômeno, 

com o objetivo de proporcionar uma nova visão do problema.  

O estudo teve uma “natureza qualitativa, onde a preocupação maior não é com a 

generalização dos resultados obtidos em uma amostra, mas sim com a descrição, compreensão 

e interpretação dos fenômenos observados dentro de um grupo específico” [43 p. 58-59].  

Os procedimentos para as coletas de dados foram pesquisas bibliográficas e 

documentais, enquadrando as pesquisas realizadas na tese no grupo de delineamento que se 

vale das chamadas “fontes de papel” [42 p. 50].  

Pesquisas bibliográficas e documentais são muito semelhantes, a única diferença é a 

natureza das fontes. A pesquisa bibliográfica utiliza material já elaborado, como livros e 

artigos científicos, enquanto as fontes da pesquisa documental são materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico - documentos de primeira mão, ou que podem ser 

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa - documentos de segunda mão [41].  
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Os documentos pesquisados foram as três edições do ‘Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos’ [44-46], as ‘Sinopses Estatísticas da Educação Básica’ relativas aos anos 2001 a 

2016 [47] e os bancos de dados ‘Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 

Tecnológica - SISTEC’ [48] e ‘Banco Internacional de Objetos Educacionais - BIOE’ [49]. 

As pesquisas de caráter bibliográfico, com o objetivo de inventariar e sistematizar a 

produção em determinada área do conhecimento, são chamadas, usualmente, de pesquisas do 

tipo ‘estado da arte’ [50]. O termo “estado da arte” resulta de uma tradução literal do inglês - 

state of the art [51] e é um mapeamento que revela as possibilidades de contribuir com a 

teoria e prática da área do conhecimento estudado. [52] 

As publicações do tipo ‘estado da arte’ são também conhecidas como ‘estado do 

conhecimento’ [53] e ‘síntese integrativa’ [54]. 

Ferreira [53] afirma que, desde meados da década de 1980, ocorreu a elaboração de 

um conjunto significativo de investigações do tipo ‘estado da arte’, investigações estas 

motivadas pela sensação de não conhecimento acerca da totalidade de estudos e pesquisas em 

determinada área, o que é uma consequência do crescimento quantitativo e qualitativo e da 

pouca divulgação sobre certa produção acadêmica.  

Alves [55] fez um levantamento de estudos desse tipo e descreveu, em especial, a série 

‘Estado do Conhecimento’, formada, naquele momento, por oito volumes, lançados entre os 

anos 2000 e 2002 pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPED), Ministério da Educação (MEC), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP), Comitê dos Produtores da Informação Educacional (COMPED). O 

quadro 2 sintetiza as informações sobre esses estudos, indicando os temas, autores, o corpus 

de pesquisa e os anos de publicação e de pesquisa.  

A própria autora realizou o estado da arte para a Educação Ambiental em sua tese de 

mestrado, intitulada ‘A Educação Ambiental e a Pós-Graduação: um olhar sobre a produção 

discente’, com a pesquisa em três fontes de dados: teses e dissertações cadastradas no Banco 

de Teses da CAPES entre os anos 1988 e 2004, os artigos apresentados no V Congresso Ibero-

Americano de Educação Ambiental de 2006 e as 12 Dissertações sobre Educação Ambiental 

defendidas entre os anos 2000 e 2004 em programas de pós-graduação do Município do Rio 

de Janeiro. [55] 
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Quadro 2. Volumes da série ‘Estado do Conhecimento’ publicados entre os anos 2000 e 2002 

Temas (datas de publicação) e autores Corpus das pesquisas (período) 

1.Alfabetização (2000)  

SOARES; MACIEL [49] 

Produção acadêmica - dissertações e teses (1961-1989) 

2. Educação infantil (2001)  

ROCHA; SILVA FILHO; STRENZEL [55] 

Artigos de periódicos nacionais; Teses e Dissertações 

(1983 a 1996) 

3. Educação superior (2001) 

MOROSINI (Org) [56] 

Periódicos nacionais (1968 a 1995) 

4. Avaliação na educação básica (2001) 

BARRETO; PINTO [57] 

Periódicos da área da educação e uma publicação de 

responsabilidade dos órgãos gestores do setor público 

(1990-1998) 

5. Políticas e gestão da educação (2001) 

WITTMANN; GRACINDO (Org) [58] 

Dissertações de mestrado, Teses de doutorado e 

pesquisas docentes  (1991-1997) 

6. Formação de Professores (2002) 

ANDRÉ (Org) [53] 

 

Dissertações e Teses, artigos publicados e trabalhos 

científicos do Trabalho (GT) Formação de Professores, 

da ANPEd. (1990-1998) 

7. Juventude e escolarização (2002)  

SPOSITO [59]  

Dissertações e Teses (1980 a 1998) 

8. Educação de Jovens e Adultos (2002)  

HADDAD (Org.) [60] 

Teses, periódicos nacionais e os anais das Reuniões 

Anuais da SBPC, da ANPEd e das CBEs (1988 a 

1996) 

Fonte: elaboração própria com informações de Alves [55] 

Cinco novos números da série foram publicados entre os anos 2006 e 2014, após a 

finalização do trabalho de Alves [55], com os temas educação e tecnologia; formação de 

profissionais da educação, currículo da educação básica; ciclos e progressão escolar., 

totalizando 13 volumes. O quadro 3 sintetiza as informações sobre esses novos estudos e 

apresenta os  temas, autores, o corpus de pesquisa e os anos de publicação e de pesquisa. 

Quadro 3. Volumes da série ‘Estado do Conhecimento’ publicados entre os anos 2006 e 2014 

Temas (datas de publicação) e autores Corpus das pesquisas (período) 

9. Educação e tecnologia - 1996-2002 (2006) 

BARRETO (Org.) [62] 

Produção acadêmica - dissertações e teses defendidas 

em Programas de Pós-Graduação em Educação; 

Artigos em periódicos  nacionais 
10. Formação de profissionais da educação- 1997-

2002 (2006)  

BRZEZINSKI (Coord.); GARRIDO (Colab.) [63] 

Produção acadêmica - dissertações e teses defendidas 

em Programas de Pós-Graduação em Educação 

11. Currículo da educação básica - 1996-2002 

(2007)  

LOPES; MACEDO (Coord.) [64] 

Produção acadêmica - dissertações e teses; 

Artigos em periódicos nacionais 

12. Ciclos e progressão escolar - 1990-2002 (2013)  

SOUSA (Coord.); BARRETTO (Coord.) [65] 

Produção acadêmica - dissertações e teses; 

Artigos em periódicos nacionais 
13. Formação de Profissionais da Educação 2003-

2010 (2014)  

BRZEZINSKI [66] 

Produção acadêmica - dissertações e teses defendidas 

em Programas de Pós-Graduação em Educação 

Fonte: elaboração própria com informações de INEP [62-66]  
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 A importância de pesquisas do tipo estado da arte na constituição do campo teórico de 

uma área de conhecimento foi analisada por ROMANOWSKI e ENS [67] sob cinco aspectos:  

 Identificar os aportes significativos da construção da teoria e prática pedagógica; 

 Apontar as restrições e as lacunas de disseminação do campo do conhecimento 

pesquisado; 

 Identificar experiências inovadoras que apontem alternativas de solução para os 

problemas da prática; 

 Reconhecer as contribuições da pesquisa na constituição de propostas. 

 Apesar das pesquisas do tipo ‘Estado da Arte’ utilizarem como fontes de pesquisa 

majoritariamente a produção acadêmica (artigos, teses e dissertações), o termo tem sido 

empregado também para estudos que mapeiam e integram as informações sobre um 

determinado campo. 

 Um exemplo desse tipo de estudo são os livros ‘Educação a Distância – o estado da 

arte’ volumes 1 e 2, que buscaram identificar “boas práticas, [...], métodos, materiais e 

aplicações” [67]. Os dois volumes são divididos nas mesmas nove partes: Aspectos históricos 

e culturais;– Aspectos tecnológicos; Aspectos pedagógicos e andragógicos; Aspectos de 

suporte ao aluno e de avaliação; Aplicações da EAD na educação formal; Aplicações da EAD 

na educação não formal; Aspectos da aprendizagem aberta e flexível; Aspectos da operação da 

EAD e Tendências recentes e futuras. [68-69] 

 É possível perceber pelos temas de cada uma das partes que a intenção foi mapear um 

determinado campo e não mapear a produção acadêmica sobre o campo. Essa foi a inspiração 

para o estudo desenvolvido na tese, por meio da elaboração de inventários sobre a educação 

formal e a educação informal em Biotecnologia e em Tecnologia Industrial Básica.  
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5 ENSINO DE BIOTECNOLOGIA E DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

BÁSICA 

Existem três “formas de ensino” [17] ou “modos de educação” [18]: Educação Formal, 

Educação Não Formal e Educação Informal. 

A Educação Formal é a educação institucionalizada, intencional e planejada por 

instituições públicas ou privadas reconhecidas e que, em sua totalidade, constituem o sistema 

formal de educação de um país, reconhecido como tal pelas autoridades educacionais 

nacionais relevantes ou equivalentes, como, por exemplo, qualquer instituição que coopere 

com as autoridades nacionais ou subnacionais de educação [70]. É o sistema educativo 

hierárquico e cronologicamente estruturado, com todas as suas partes - burocráticas e 

curriculares - interconectadas e em mútua dependência [17-18] [71-72]  

A Educação Não Formal é a educação institucionalizada, intencional e planejada por 

um provedor educacional, organizada fora do sistema formal estabelecido. Algumas das 

características que a diferem da Educação Formal são: menos hierarquia, menos burocracia, 

duração variável e atividades independentes, sem a necessidade de um sistema sequencial de 

progressão ou estrutura contínua. Fornecida, tipicamente, na forma de cursos curtos, oficinas 

ou seminários, também é chamada de educação não escolar ou extraescolar. Os provedores 

educacionais não podem fazer parte do sistema de ensino legalmente estabelecido, o que 

significa estar vetada às instituições oficiais de ensino. Uma vez que a característica 

definidora da educação não formal é a de ser um acréscimo, uma alternativa e/ou um 

complemento à educação formal no processo de aprendizagem dos indivíduos ao longo da 

vida, as instituições que oferecem as duas formas de educação não podem outorgar os 

mesmos graus ou titulações por meio da educação formal e da educação não formal. A 

educação não formal é orientada a servir a usuários específicos e tem objetivos de 

aprendizagem evidenciáveis. [36-37] [70-72]  

A Educação Informal envolve aprendizagens intencionais ou deliberadas, mas não 

institucionalizadas. A aquisição de valores e conhecimentos e o desenvolvimento de atitudes e 

habilidades é um processo que ocorre durante toda a vida, graças à experiência diária de 

interação com o mundo. A aprendizagem informal pode incluir atividades de aprendizagem 

que acontecem no âmbito da família, no local de trabalho, na vida comunitária e cotidiana 

local, ou, ainda, pode ser autodirigida, voltada à família ou socialmente dirigida. Menos 

organizada e menos estruturada que a educação formal ou não formal [17] [70-71], a 

experiência de educação informal não é direcionada para atingir um público específico, o que 
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impede que objetivos de aprendizagem sejam evidenciados e mensurados, inviabilizando a 

emissão de certificados que atestem o desenvolvimento de competências. 

O estudo realizado na tese se debruçou sobre a educação básica em concordância com 

Goldemberg [73] que invoca o papel da educação básica como a base real sobre a qual é 

construída a educação científica e a premente necessidade de melhorar a qualidade da 

educação básica em todas as áreas do conhecimento. Para a Educação Formal, o objeto de 

estudo foi a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Para a Educação Informal, o 

objeto de estudo foi material didático digital disponível na rede web de modo gratuito. 

5.1 Educação e Formação Técnica e Profissional 

O Glossário de Terminologia Curricular da UNESCO [7] identifica 11 termos relativos 

à educação profissional. Seis termos são apresentados como sinônimos no glossário e os cinco 

termos restantes com suas definições são listados em ordem decrescente de abrangência de 

conteúdos e modalidades de ofertas.  

1
o
. “Educação e Formação Técnica e Profissional – EFTP” (Technical and Vocational 

Education and Training – TVET): os termos descritos como sinônimos são “Formação 

Profissional” e “Formação Técnica e Profissional” [7 p. 50]. 

Compreende uma gama de experiências de aprendizagem relevantes para a 

empregabilidade, a portabilidade de competências e qualificações e o 

reconhecimento de habilidades, oportunidades de trabalho decente e aprendizagem 

ao longo da vida, no mundo de trabalho e áreas correlatas. O conceito abarca a 

importância da inovação, da competitividade, da produtividade e do crescimento da 

economia, considerando que a inovação cria novas oportunidades de emprego e 

também requer novas abordagens à educação e à formação, a fim de responder à 

demanda por novas habilidades. As experiências de aprendizagem podem ocorrer em 

diversos contextos de aprendizagem, incluindo instituições de ensino privadas e 

públicas, locais de trabalho e locais de aprendizagem informal [7 p.41]  
 

  

No Capítulo III da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 [74], a 

abrangência do termo “Educação e Formação Técnica e Profissional – EFTP” aparece no 

construto
1
 “educação profissional e tecnológica”, descrita no Artigo 39 da Lei como 

“integrada aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da 

ciência e da tecnologia”, criando uma construção mental ou síntese a partir da combinação de 

vários elementos como “os cursos de formação inicial e continuada ou qualificação 

                                                 
1
 Cons·truc·to |ct| (inglês construct, do latim constructus, -a, -um, particípio passado de construo, -ere, 

construir); substantivo masculino Construção mental ou síntese feita a partir da combinação de vários elementos. 

Nota: variante no português do Brasil: construto.  

 "constructo", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

https://www.priberam.pt/dlpo/constructo [consultado em 12-08-2017]. 
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profissional; de educação profissional técnica de nível médio; de educação profissional 

tecnológica de graduação e pós-graduação”. 

Todos os termos descritos a seguir fazem parte da “Educação e Formação Técnica e 

Profissional – EFTP” e ocorrem de modo simultâneo porque são independentes entre si. A 

ordem de listagem foi definida em função da localização dentro do continuo de complexidade 

burocrática de três “formas de ensino” ou “modos de educação” [17-18] - do formal para o 

não formal e o informal.  

2º “Educação técnica e profissional – ETP” (Technical and Vocational Education - 

TVE): os termos descritos como sinônimos são “Educação profissional e tecnológica”, 

“Educação profissional técnica de nível médio”, “Educação técnica” e “Educação 

tecnológica” [7 p. 45]. 

Termo abrangente que se refere àqueles aspectos do processo educacional que 

envolvem, além da educação geral, o estudo de tecnologias e ciências correlatas, 

além da aquisição de habilidades práticas, atitudes, compreensão e conhecimentos 

relacionados a ocupações em diversos setores da vida econômica e social. A 

educação técnica e profissional é também compreendida como: (a) uma parte 

integral da educação geral; (b) um modo de preparação para campos ocupacionais e 

para a participação efetiva no mundo do trabalho; (c) um aspecto da aprendizagem 

por toda a vida e uma preparação para a cidadania responsável; (d) um instrumento 

para promover o desenvolvimento sustentável e sólido do ponto de vista ambiental; 

e (e) um método de facilitar a mitigação da pobreza [7 p.45]  

 

 A associação do termo “Educação técnica e profissional – ETP” à educação geral 

direciona a análise para a educação formal.  

 No Brasil, a LDB de 1996 [74] estabeleceu dois níveis educacionais formais: a 

educação básica, composta pelas etapas da educação infantil, do ensino fundamental e do 

ensino médio; e a educação superior, que comporta a graduação e a pós-graduação [72 p. 97]. 

 O Inmetro desenvolve atividades educacionais formais sobre Biotecnologia e 

Metrologia na educação profissional técnica de nível médio e na pós-graduação.  

3º “Educação e Formação Profissional – EFP” (Vocational Education and Training – VET): o 

termo “Formação Profissional” aparece como sinônimo na Tabela de Correspondência entre 

Termos Português – Inglês. [7 p. 98]. 

É a oferta de educação e formação que visam a equipar as pessoas com 

conhecimentos, know-how, habilidades e/ou competências exigidas em ocupações 

particulares ou mais amplamente no mercado de trabalho [7 p. 41]. 

 

4º “Educação profissional” (Vocational education):  

Programas educacionais concebidos para que alunos adquiram os conhecimentos, as 

habilidades e as competências específicas para determinada ocupação, ofício ou 

mesmo classe de ocupações ou ofícios. A educação profissional pode ter 

componentes baseados em trabalho (por exemplo, aprendizes e programas 

educacionais de dois sistemas). O sucesso em tais programas leva a qualificações 
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profissionais relevantes para o mercado de trabalho, reconhecidas como tal pelas 

autoridades nacionais relevantes e/ou pelo mercado de trabalho [7 p. 44) 

 

5º “Aprendizagem profissional” (Apprenticeship): 
Sistema de formação tanto na educação formal quanto não formal, regulado pela lei 

ou pelos costumes, que combina treinamento e experiência de trabalho em um 

emprego remunerado com educação formal fora do ambiente de trabalho. Um 

contrato ou acordo de treinamento entre o aprendiz e o empregador determina as 

obrigações mútuas para ambas as partes [7 p. 18] 

 

 Os termos “Educação e Formação Profissional – EFP”, “Educação Profissional” e 

“Aprendizagem profissional” têm relação com os “cursos de formação inicial e continuada 

(FIC) ou qualificação profissional” mencionados na descrição de educação profissional e 

tecnológica da LDB [74], e podem ser formais ou não formais. Também estão relacionados a 

ações informais de divulgação do conhecimento.  

5.1.1  Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

 Ramos [75 p. 98] destaca que a LDB, publicada no ano de 2008
2
, disciplinou as 

formas de oferta da educação profissional técnica de nível médio - a forma articulada, que 

pode ser integrada ou concomitante, e a forma subsequente.  Os artigos 36– B e 36 – C da Lei 

n. 11.741 de 16/07/2008 [74] esclarecem os conceitos. 

Art.36 – B: A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas 

seguintes formas: 

 I - articulada com o ensino médio; 

II - subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. 

Art. 36-C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no 

inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida de forma: 

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, 

sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional 

técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula 

única para cada aluno; 

II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja 

cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo ocorrer: 

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais 

disponíveis; 

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; 

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 

intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto 

pedagógico unificado.  

 

O levantamento de dados sobre o número de matrículas na Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, considerando as formas subsequente, concomitante e integrada ao 

ensino médio, entre os anos de 2011 e de 2016, disponíveis nas ‘Sinopses Estatísticas da 

                                                 
2

 A autora Ramos (2015) se refere ao texto dado à LDB pelas alterações que constam da Lei n. 11.741, de 16/07/2008 (Altera dispositivos da 

Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e 

integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica.) 

Lei disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11741.htm> 
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Educação Básica publicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira’ [47] com os resultados do Censo Escolar, mostrou a expansão no número de 

matrículas na forma integrada em todos os anos e, na maioria deles, para a forma 

concomitante (exceção para a comparação entre os anos de 2015 e 2016). A forma 

subsequente foi a de oferta com o menor percentual de crescimento e a única com retrações 

sucessivas nos últimos anos. A tabela 1 organiza os dados obtidos nas Sinopses Estatísticas do 

INEP e a variação percentual calculada
3
 para cada par de anos sucessivos.  

Os dados atuais contrariam os dados anteriores discutidos por Ramos [75] para o 

período de 2011 a 2013. A autora indica que a expansão de matrículas não tende a ocorrer na 

forma integrada, mas sim nas formas concomitante e subsequente. 

Tabela 1. Expansão ou retração de matrículas dos cursos técnicos – Números absolutos e percentual de variação 

(VAR) 

 
Curso 

técnico integrado 

Curso 

Técnico 

Concomitante 

Curso 

Técnico 

Subsequente 

Total 

2011 257.736 188.812 805.172 1.251.720 
2012 298.569 240.516 823.876 1.362.961 
VAR +16% +27% +2% +9% 
2013 338.417 310.218 792.796 1.441.431 
VAR +13% +29% -4% +6% 
2014 366.988 328.740 1.046.340 1.742.068 
VAR +8% +6% +32% +21% 
2015 391.766 278.212 1.023.332 1.693.310 
VAR +7% -15% -2% -3% 
2016 429.010 329.033 881.738 1.639.781 
VAR +10% +18% -14% -3% 

Fonte: elaboração própria a partir de Sinopses Estatísticas da Educação Básica – INEP.[47] 
 

No ano de 2016, a forma subsequente foi a forma de Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio com o maior número de estabelecimentos ofertantes (49% do total de 

estabelecimentos) e, por consequência, a maior quantidade de turmas (55%) [47]. Os dados 

estão organizados na tabela 2.  

 

 

                                                 
3
 

 A variação foi calculada como a representação percentual da diferença entre os números de matrícula nos dois anos em relação à 

quantidade de matrículas no ano mais antigo.  
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Tabela 2. Resultados do Censo Escolar 2016 – números absolutos de estabelecimentos e turmas 

Forma de oferta 

Número de 

Estabelecimentos na Educação 

Profissional 

Número de Turmas na 

Educação Profissional 

Curso técnico integrado 1838 14981 
Curso Técnico – 

Concomitante 
2711 7555 

Curso Técnico – 

Subsequente 
4349 26851 

Total 8898 estabelecimentos 49287 turmas 
Fonte: elaboração própria a partir de dados da Sinopse Estatística 2016 – INEP.[47] 

  

 Um dos marcos do centenário da educação profissional no Brasil foi a elaboração do 

‘Catálogo Nacional de Cursos Técnicos’ (CNCT) pelo Ministério da Educação, a partir do ano 

de 2007. Considerado uma política de desenvolvimento e valorização da educação 

profissional e tecnológica de nível médio, três edições foram lançadas nos anos 2008, 2012 e 

2014 [76]. O CNCT é referência e fonte de orientação para a oferta dos cursos técnicos no 

país [46]. 

 A primeira edição do CNCT [44] agrupou os cursos, conforme suas características 

científicas e tecnológicas, em 12 eixos tecnológicos que somaram, ao todo, 185 possibilidades 

de oferta de cursos técnicos. 

 A segunda edição [45] incorporou 35 novos cursos e o eixo tecnológico “Segurança” 

foi criado a partir do desmembramento do eixo “Ambiente e Saúde”. A versão 2012 do 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos contemplou 220 cursos, distribuídos em 13 eixos 

tecnológicos.  

 Nessas duas primeiras edições [44-45], os cursos eram agrupados em cinco categorias: 

perfil profissional do egresso, carga horária mínima, possibilidades de temas a serem 

abordados na formação, possibilidades de locais de atuação e infraestrutura recomendada. 

 A terceira edição [46] manteve os mesmos treze eixos tecnológicos para reunir 227 

cursos. As categorias para descrição dos cursos mudaram, em comparação com as edições 

anteriores, com a inclusão de três categorias e a exclusão da categoria “possibilidades de 

temas a serem abordados na formação”. As categorias para a descrição dos cursos mantidas na 

terceira edição do CNCT [46] e, portanto, presentes em todas as três edições são [44-46]: 

cargas horárias mínimas; perfil profissional de conclusão; infraestrutura mínima requerida e 

campo de atuação. As categorias incluídas na terceira edição são: ocupações associadas à 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO); normas associadas ao exercício profissional; e 

possibilidades de certificação intermediária em cursos de qualificação profissional, de 
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formação continuada em cursos de especialização e de verticalização para cursos de 

graduação no itinerário formativo.  

5.1.1.1  Catálogos Nacionais de Cursos Técnicos: descrição dos cursos técnicos em 

Biotecnologia e Tecnologia Industrial Básica 

 O pressuposto da pesquisa foi identificar as características, descritas nos catálogos, dos 

cursos com os termos Biotecnologia, Metrologia, Normalização, Regulamentação Técnica, 

Avaliação da Conformidade (Qualidade), Tecnologias de Gestão, Informação Tecnológica ou 

Propriedade Intelectual no título. Três cursos técnicos foram identificados: Biotecnologia, 

Metrologia e Qualidade.  

5.1.1.1.1 Curso Técnico em Biotecnologia 

 O curso técnico em Biotecnologia pertenceu ao eixo “Ambiente, Saúde e Segurança” 

nas edições dos anos 2008 e 2012. A organização curricular desse eixo foi descrita por “ética, 

biossegurança, processos de trabalho em saúde, primeiros socorros, políticas públicas 

ambientais e de saúde, além da capacidade de compor equipes com iniciativa, criatividade e 

sociabilidade” [44-45]. Na terceira edição do catálogo [46], o curso foi deslocado para o eixo 

tecnológico “Produção Industrial”, cuja organização curricular contempla conhecimentos 

relacionados a: leitura e produção de textos técnicos; raciocínio lógico; ciência, tecnologia e 

inovação; investigação tecnológica; empreendedorismo, cooperativismo e associativismo; 

tecnologias de comunicação e informação; desenvolvimento interpessoal; legislação; normas 

técnicas; saúde e segurança no trabalho; gestão da qualidade e produtividade; 

responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental; qualidade de vida; e ética profissional. 

 A descrição do curso ‘Técnico em Biotecnologia’ nas duas primeiras edições do 

catálogo foi idêntica [44-45]:  

a) Perfil profissional do egresso 

 Auxilia e executa atividades laboratoriais e industriais, nelas incluído o controle de 

qualidade, relacionadas à biotecnologia animal e vegetal.  

 Atua na produção de imunobiológicos: vacinas, diluentes e kits de diagnóstico. 

 Colabora com atividades de perícia criminal e investigação genética.  

 Participa de pesquisa de melhoramento genético e atua em processos industriais 

biológicos.  
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 Colabora na investigação e implantação de novas tecnologias relacionadas à 

biotecnologia animal e vegetal, em especial aquelas que envolvam conhecimentos 

químicos e biomédicos.  

 Opera e zela pelo bom funcionamento do aparato tecnológico presente nas unidades de 

biotecnologia. 

b) Carga horária mínima do curso: 1200 horas. 

c) Possibilidades de temas a serem abordados na formação: 

 Biologia celular e molecular. 

 Bioquímica. 

 Microbiologia. 

 Genética bacteriana. 

 Noções de manejo de animais de experimentação. 

 Purificação de água e processo de liofilização. 

 Biossegurança.  

 Ética em Biotecnologia.  

 Propriedade intelectual. 

d) Possibilidades de locais de atuação: 

 Instituições de pesquisa e desenvolvimento de produção de vacinas e kits de 

diagnóstico. 

 Laboratórios de controle de qualidade.  

 Indústrias e setor agropecuário.  

 Infraestrutura recomendada: 

 Biblioteca com acervo específico e atualizado. 

 Laboratório de bioquímica. 

 Laboratório de informática com programas específicos. 

 Laboratório de microbiologia. 

 Laboratório didático: unidades de biotecnologia. 

 A terceira edição do catálogo trouxe novas categorias de descrição e novas 

informações [46]: 

a) Perfil profissional de conclusão: 

 Executa atividades laboratoriais de biotecnologia e biociências em centros de 

pesquisas, indústrias e empresas no setor de saúde humana e animal, ambiental e 

agropecuário. 
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 Opera, controla e monitora processos industriais e laboratoriais, incluindo laboratórios 

de saúde e ambiental.  

 Prepara materiais, meios de cultura, soluções e reagentes. 

 Analisa substâncias e materiais biológicos.  

 Cultiva in vivo e in vitro microrganismos, células e tecidos animais e vegetais. 

 Realiza o preparo de amostras dos tecidos animais e vegetais.  

 Extrai, replica e quantifica biomoléculas.  

 Realiza a produção de imunobiológicos, vacinas, diluentes, kits de diagnóstico e 

bioprocessos industriais.  

 Colabora nas atividades de perícia criminal e investigação genética. 

 Desenvolve pesquisa de melhoramento genético. 

 Opera a criação e manejo de animais de experimentação. 

 Controla a qualidade e a compra de matérias-primas, insumos e produtos. 

b) Carga horária mínima do curso: 1200 horas. 

c) Possibilidades de temas a serem abordados na formação: não informa 

d) Campo de atuação:  

 Empresas, indústrias, agroindústrias, instituições de pesquisa, ensino e 

desenvolvimento em biociências e produtos biotecnológicos.  

 Laboratórios de controle de qualidade de biomoléculas, de bioprocessos, de biologia 

molecular, de toxicologia, de biodiagnósticos e de análises clínicas.  

 Bancos de materiais biológicos e de genes.  

 Empresas de consultorias, assistência técnica, comercialização de insumos e 

equipamentos utilizados na área de biociências e biotecnologia. 

 Indústrias alimentícias, de cosméticos, bebidas e farmacêutica.  

 Laboratório de agropecuária e ambiental.  

 Estações de monitoramento e tratamento biológicos da água.  

 Escritórios de patentes biotecnológicas.  

 Empreendimento próprio. 

e) Infraestrutura mínima requerida 

 Biblioteca e videoteca com acervo específico e atualizado.  

 Laboratório de Biotecnologia. 

 Laboratório de bioquímica e biologia molecular. 

 Laboratório de informática com programas específicos.  
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 Laboratório de microbiologia. 

f) Ocupações CBO associadas:  

 325305-Técnico em biotecnologia.  

 325310-Técnico em imunobiológicos. 

g) Normas associadas ao exercício profissional 

 Lei nº 11.105/2005.  

 Decreto nº 5.591/2005. 

 Decreto nº 5.950/2006.  

 Decreto nº 6.925/2009.  

 Decreto nº 5.705/2006.  

 Decreto nº 6.041/2007. 

h) Possibilidades de certificação intermediária em cursos de qualificação profissional no 

itinerário formativo: Auxiliar de Biotecnologia. 

i) Possibilidades de formação continuada em cursos de especialização técnica no itinerário 

formativo: 

 Especialização técnica em biotecnologia de microrganismos. 

 Especialização técnica em biotecnologia vegetal.  

 Especialização técnica em biotecnologia animal.  

 Especialização técnica em biotecnologia de cosméticos. 

 Especialização técnica em tratamento de resíduos.  

 Especialização técnica em tratamento de água e efluentes. 

 Especialização técnica em biossegurança.  

 Especialização técnica em análises laboratoriais na indústria de alimentos. 

 Especialização técnica em imunohematologia. 

 Especialização técnica em bioquímica.  

 Especialização de técnica em biologia molecular. 

 Especialização técnica em microbiologia médica. 

j) Possibilidades de verticalização para cursos de graduação no itinerário formativo: 

 Curso superior de tecnologia em biotecnologia. 

 Curso superior de tecnologia em saneamento ambiental.  

 Bacharelado em ciências biológicas.  

 Bacharelado em biomedicina.  

 Bacharelado em farmácia. 
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 Bacharelado em nutrição.  

 Bacharelado em engenharia de alimentos.  

 Bacharelado em engenharia química.  

 Bacharelado em biotecnologia.  

 Bacharelado em engenharia ambiental. 

5.1.1.1.2 Curso Técnico em Metrologia 

 O curso ‘Técnico em Metrologia’ fez parte do grupo de novos cursos “considerados de 

grande relevância para a formação profissional dos jovens e adultos do país e que respondem 

às demandas existentes” [45 p. 4], incluídos no catálogo a partir da segunda edição. Ele é 

classificado no eixo tecnológico “Controle e Processos Industriais”, descrito pela abordagem 

sistemática da gestão da qualidade e produtividade, das questões éticas e ambientais, de 

sustentabilidade e viabilidade técnico-econômica, além de permanente atualização e 

investigação tecnológica [44-45].  

 A organização curricular dos cursos contempla conhecimentos relacionados a: leitura e 

produção de textos técnicos; estatística e raciocínio lógico; ciência, tecnologia e inovação; 

investigação tecnológica; empreendedorismo; tecnologias de comunicação e informação; 

desenvolvimento interpessoal; legislação; normas técnicas; saúde e segurança no trabalho; 

gestão da qualidade e produtividade; responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental; 

qualidade de vida; e ética profissional. [45] 

 A descrição do curso na segunda edição do catálogo foi [45]: 

a) Perfil profissional do egresso:   

 Atua no desenvolvimento de sistemas de medição, qualidade e manutenção. 

 Aplica técnicas de medição e ensaio visando à melhoria da qualidade de produtos e 

serviços.  

 Desenvolve e aplica técnicas de calibração e validação de equipamentos de medição. 

 Utiliza normas técnicas de qualidade, saúde e segurança do trabalho e técnicas de 

controle de qualidade no processo industrial, em laboratórios de calibração e 

certificação nas áreas de temperatura, massa, vazão, dimensão e pressão. 

b) Carga horária mínima do curso: 1200 horas. 

c) Possibilidades de temas a serem abordados na formação: 

 Metrologia, normalização e qualidade;  

 Instrumentação;  
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 Estatística e tratamento de dados;  

 Processos de medição;  

 Legislação e normas 

d) Possibilidades de locais de atuação:  

 Indústria e laboratórios; 

 Instituições públicas e privadas; 

 Laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa; 

 Entidades de certificação de produtos. 

e) Infraestrutura recomendada:  

 Biblioteca com acervo específico e atualizado; 

 Laboratório de análise instrumental;  

 Laboratório de controle e redes industriais;  

 Laboratório de controle da qualidade; 

 Laboratório de equipamentos industriais;  

 Laboratório de informática com programas específicos;  

 Laboratório de instalações e medidas elétricas;  

 Laboratório de metrologia;  

 Laboratório de processos industriais;  

 Laboratório de ensaios mecânicos e metalográficos;  

 Oficina de manutenção; 

 Laboratório de manutenção industrial; 

 Laboratório de materiais e ensaios.  

 Na terceira edição do catálogo [46], a descrição do curso ‘Técnico em Metrologia’ foi: 

a) Perfil profissional de conclusão: 

 Atua no desenvolvimento e manutenção de sistemas, equipamentos, métodos e 

padrões de medição.  

 Assegura a qualidade e o correto funcionamento dos instrumentos de medição.  

 Emprega técnicas e conceitos metrológicos.  

 Controla os instrumentos de medição ou medidas materializadas.  

 Supervisiona e realiza perícia metrológica.  

 Realiza ensaios em instrumentos de medição usados nas indústrias e a calibração de 

padrões nas áreas de acústica e vibrações, mecânica, elétrica, telecomunicações, 

térmica, química, materiais, óptica e vazão. 
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b) Carga horária mínima do curso: 1200 horas. 

c) Possibilidades de temas a serem abordados na formação: não informa 

d) Campo de atuação:  

 Indústrias. 

 Instituições que operam com qualidade e medição. 

 Organismos acreditadores e de avaliação da conformidade.  

 Laboratórios de controle de qualidade, de manutenção, pesquisa e desenvolvimento de 

sistemas de medição.  

 Planejamento e desenvolvimento de sistemas de controle e automação. 

 Entidades de certificação de produtos.  

 Laboratórios de universidades, instituições de pesquisa.  

 Redes metrológicas, institutos de pesos e medidas. 

e) Infraestrutura mínima requerida: 

 Biblioteca e videoteca com acervo específico e atualizado.  

 Laboratório de informática com programas dedicados.  

 Sala de desenho técnico.  

 Laboratório de manutenção mecânica.  

 Laboratório de Eletroeletrônica. 

 Laboratório de Metrologia. 

 Laboratório de Instrumentação em Metrologia.  

 Laboratório de controle da qualidade.  

 Laboratório de materiais e ensaios. 

f) Ocupações CBO associadas: 

 352305-Metrologista. 

 313405-Técnico em calibração. 

 313415-Encarregado de manutenção de instrumentos de controle, medição e similares. 

 52315-Agente fiscal metrológico. 

g) Normas associadas ao exercício profissional: Lei nº 5.524/1968. 

h) Possibilidades de certificação intermediária em cursos de qualificação profissional no 

itinerário formativo: Mecânico de Instrumentos de Precisão. 

i) Possibilidades de formação continuada em cursos de especialização técnica no itinerário 

formativo: Especialização técnica em calibração de instrumentos. 
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j) Possibilidades de verticalização para cursos de graduação no itinerário formativo: Curso 

superior de tecnologia em mecânica de precisão. Bacharelado em engenharia mecânica. 

5.1.1.1.3 Curso Técnico em Qualidade 

 O curso técnico em Qualidade é classificado no eixo tecnológico “Gestão e Negócios” 

nas três edições do catálogo. A descrição do eixo nas duas primeiras edições é idêntica e a 

organização curricular dos cursos é caracterizada por estudos sobre ética, empreendedorismo, 

normas técnicas e de segurança, redação de documentos técnicos, educação ambiental, além 

da capacidade de trabalhar em equipes com iniciativa, criatividade e sociabilidade. [44-45].  

 A terceira edição [46] ressalta que a organização curricular dos cursos contempla 

conhecimentos relacionados a: leitura e produção de textos técnicos; estatística e raciocínio 

lógico; línguas estrangeiras; ciência e tecnologia; tecnologias sociais e empreendedorismo; 

prospecção mercadológica e marketing; tecnologias de comunicação e informação; 

desenvolvimento interpessoal; legislação; normas técnicas; saúde e segurança no trabalho; 

responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental; qualidade de vida; e ética profissional. 

 A descrição do curso ‘Técnico em Qualidade’ é repetida nas duas primeiras edições do 

catálogo [44-45]:  

a) Perfil profissional do egresso: 

 Colabora na elaboração de manuais, procedimentos, diagnósticos e relatórios dos 

processos de qualidade das empresas.  

 Registra o controle da qualidade, em formulários específicos e de acordo com as 

normas e padrões preestabelecidos.  

 Atua na elaboração e execução da auditoria interna da qualidade e acompanha a 

auditoria externa.  

 Divulga os procedimentos de qualidade e propõe ações de informação e formação 

específica. 

 Identifica inconformidades em produtos e processos, suas possíveis causas e ações 

corretivas e preventivas. 

b) Carga horária mínima do curso: 800 horas. 

c) Possibilidades de temas a serem abordados na formação: 

 Qualidade.  

 Normalização e legislação da qualidade.  

 Estatística.  

 Planejamento e auditoria.  
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 Comunicação. 

 Produtividade. 

 Contabilidade.  

 Segurança e saúde do trabalho.  

 Processos administrativos e industriais. 

d) Possibilidades de atuação: 

 Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. 

 Empresas de consultoria e de auditoria e de forma autônoma. 

e) Infraestrutura Recomendada: 

 Biblioteca com acervo específico e atualizado. 

 Laboratório de informática com programas específicos 

 Na terceira edição do catálogo, a descrição do curso foi diferente [41 p. 89]: 

a) Perfil profissional de conclusão 

 Elabora manuais, procedimentos, diagnósticos e relatórios de processos de qualidade 

das organizações. 

 Registra o controle da qualidade.  

 Elabora e executa auditorias internas da qualidade.  

 Acompanha auditorias externas.  

 Divulga os procedimentos de qualidade e propõe ações de informação e formação 

específica. Identifica inconformidades em serviços, produtos e processos e suas 

possíveis causas.  

 Propõe ações corretivas e preventivas. 

b) Carga horária mínima do curso: 800 horas. 

c) Possibilidades de temas a serem abordados na formação: não informa 

d) Campo de atuação: 

 Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.  

 Empresas de consultoria e de auditoria. Profissional autônomo. 

e) Infraestrutura mínima requerida 

 Biblioteca e videoteca com acervo específico e atualizado.  

 Laboratórios de informática com programas específicos.  

 Equipamentos inerentes à atividade. 

f) Ocupações CBO associadas: 391205-Inspetor de qualidade. 

g) Normas associadas ao exercício profissional: não informa 
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h) Possibilidades de certificação intermediária em cursos de qualificação profissional no 

itinerário formativo:  

 Assistente de Planejamento e Controle de Produção.  

 Assistente de Controle de qualidade. 

i) Possibilidades de formação continuada em cursos de especialização técnica no itinerário 

formativo: 

 Especialização técnica em sustentabilidade. 

 Especialização técnica em segurança do trabalho. 

j) Possibilidades de verticalização para cursos de graduação no itinerário formativo: 

 Curso superior de tecnologia em gestão da qualidade.  

 Bacharelado em administração. 

5.1.1.2  Oferta de Cursos Técnicos de nível médio em Biotecnologia, Metrologia e 

Qualidade 

 A pesquisa foi feita no ‘Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 

Tecnológica – SISTEC’ [48]. O sistema é descrito como pioneiro e, portanto, inovador no País 

por disponibilizar, mensalmente, informações sobre cursos técnicos de nível médio, 

respectivas escolas e alunos desse nível de ensino. Trigueiro [7] utilizou o sistema para reunir 

informações sobre os cursos de nível médio e embasar sua discussão sobre a formação de 

recursos humanos em áreas estratégicas de inovação.  

 Os cadastros no SISTEC são feitos por todas as unidades de ensino credenciadas que 

ofertam cursos técnicos de nível médio, independentemente da sua categoria administrativa 

(pública e privada), sistema de ensino (federal, estadual e municipal) e nível de autonomia 

[48]. 

 A ‘Consulta Pública das Escolas e Cursos Técnicos Regulares nos Sistemas de Ensino 

e Cadastradas no MEC’ (SISTEC) [48] é feita por Unidade Federativa e municípios 

cadastrados. O sistema não oferece nenhuma ferramenta de filtro, transformando a tarefa de 

mapear a ocorrência dos cursos em um trabalho árduo que depende do acesso às listas com os 

cursos oferecidos em cada uma das ‘unidades de ensino’ cadastradas por município em todas 

as Unidades Federativas. O SISTEC não fornece informações sobre o período das 

atualizações mensais dos dados e sinalizou, durante a pesquisa realizada, que o Estado de São 

Paulo dispunha de “Dados Parciais - Aguardando conclusão da migração automática de dados 

do Sistema de Ensino Estadual para o SISTEC”. 
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As listas nominais das unidades de ensino ofertantes dos cursos pesquisados, com as 

respectivas modalidades, estão disponíveis nos Apêndices A (Biotecnologia), B (Metrologia) e 

C (Qualidade). As listas são apresentadas em ordem alfabética pelo nome da Unidade 

Federativa. As Unidades Federativas Amapá (8 municípios), Distrito Federal (1 município),  

Roraima (20 municípios) e Sergipe (19 municípios) não têm dados no SISTEC sobre a oferta 

de cursos técnicos em Biotecnologia, Metrologia e Qualidade.  

Três tabelas foram elaboradas para sistematizar os dados obtidos, classificando as 

ocorrências por Estado e por modalidade de oferta e indicando as quantidades de instituições 

ofertantes e de municípios com informações no SISTEC. Esta última informação foi dada 

com a intenção de produzir um panorama geral sobre o volume de informações disponíveis no 

sistema.  

O SISTEC fornece informações de ocorrências de curso por modalidade de oferta. Isso 

significa que uma mesma unidade de ensino pode aparecer inúmeras vezes na lista, caso 

ofereça o mesmo curso em modalidades distintas, o que impossibilita compreender se as 

ocorrências se referem ao mesmo curso ou a cursos distintos. Por isso, não há a menção sobre 

quantidade de cursos nos temas de interesse nesse estudo e sim quantidade de ocorrências por 

modalidade de oferta.  

As categorias de modalidades de ofertas identificadas pelo sistema são ‘Distância’, 

‘Distância Concomitante’, ‘Distância Subsequente’, ‘Presencial’, ‘Presencial Integrado’, 

‘Presencial Concomitante’ e ‘Presencial Subsequente’. A existência de categorias gerais 

(Distância e Presencial) e específicas (Integrado, Concomitante e Subsequente) no mesmo 

nível de classificação é problemática, porque impede uma compreensão mais apurada sobre a 

modalidade de oferta real e suscita dúvidas sobre a duplicidade de cadastros de ocorrências, 

quando a instituição cadastrou o curso na modalidade mais geral e também nas modalidades 

específicas. As categorias gerais ‘Distância’ e ‘Presencial’ necessariamente ocorrem de acordo 

com as subcategorias ‘Integrado’, ‘Concomitante’ e ‘Subsequente’. Como o sistema não 

oferece esclarecimentos sobre as categorias de classificação, a pesquisa optou por manter as 

modalidades de oferta exatamente como foram cadastradas. 

Outra pesquisa de cursos foi feita nos sites das secretarias estaduais de educação, 

indicadas no site do Ministério da Educação para a identificação de vagas com ingresso no 

segundo semestre de 2017, oferecidas na ação MEDIOTEC no Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. 27 Unidades Federativas do país oferecem 

vagas [77]. 
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O MedioTec [77] constitui-se numa ação de aprimoramento da oferta de cursos 

técnicos concomitantes para o aluno regularmente matriculado no ensino médio nas redes 

públicas estaduais e distrital de educação, como uma proposta de fortalecimento de uma 

formação profissional com produção pedagógica específica para o público atendido e em 

parceria com os setores produtivos, econômicos e sociais. 

Os cursos ofertados foram selecionados a partir da resposta de instituições ao “Edital 

nº 01/2017 - Apresentação de Propostas para a Oferta de Vagas Gratuitas em Cursos Técnicos 

na Forma Concomitante, no Âmbito do Pronatec/Mediotec – 2º/2017” [78]. O Anexo II do 

edital traz a lista de cursos que poderão ser ofertados para cada município e o site do MEC 

informa que esses cursos fazem parte do “universo mapeado em razão das demandas do 

mundo do trabalho e renda, consideradas as prospecções de crescimento econômico e social 

das regiões do país, proporcionando maior sinergia entre esses cursos e as demandas” [78].  

Apesar dos cursos técnicos de Biotecnologia, Metrologia e Qualidade não aparecerem 

na lista do anexo do edital, a pesquisa das vagas nos sites das secretarias estaduais identificou 

a oferta de cursos em Biotecnologia e em Qualidade.  

5.1.1.2.1 Cursos técnicos de Biotecnologia 

 A pesquisa no SISTEC identificou 94 cursos técnicos de Biotecnologia oferecidos em 

19 Estados do Brasil e 75 unidades de ensino, nas modalidades ‘Distância’ (D), 

‘Presencial’(P), ‘Presencial Integrado’(PI), ‘Presencial Concomitante’ (PC) e ‘Presencial 

Subsequente’(PS).  

Os Estados de Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e São Paulo concentraram 63% das 

ofertas em 53% das unidades de ensino.  

O curso técnico de Biotecnologia é oferecido, majoritariamente, na modalidade 

Presencial (99%).  Entre as ocorrências com explicitação da subcategoria de classificação da 

modalidade de oferta, a modalidade Presencial Integrado foi a mais frequente.  

A tabela 3 organiza as ocorrências identificadas por Estado e por modalidade, a 

quantidade de unidades de ensino ofertantes (UE) e as contribuições percentuais (%). Indica a 

quantidade de municípios com informações cadastradas em cada Estado entre parênteses.  
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Tabela 3. Ocorrências de Cursos Técnicos de Biotecnologia, classificados por Estado (quantidade de 

municípios) e por modalidade de oferta; quantidade de unidades de ensino e contribuições percentuais (%) 

 

Estados 

(Mun) 
D P PI PC PS Total % UE %  

AC (8) - - 1 - 1 2 2% 1 1%  

AL (18 ) 1 1 - - - 2 4% 3 4%  

AM (19) - 2 - 1 - 3 3% 3 4%  
BA (158) - 4 1 - 1 6 6% 5 7%  
CE (91) - - 1 - - 1 1% 1 1%  

ES (74) - - - 1 1 2 2% 1 1%  

GO (73) - 2 2 1 1 6 6% 5 7%  

MT (55) - 1 1 - - 2 2% 2 3%  

MG (562) - 9 - 3 1 13 14% 11 15%  

PB (31) - 1 - - - 1 1% 1 1%  
PE (57) - 10 - - - 10 11% 8 11%  

PI (66) - 2 - - - 2 2% 2 3%  

PR (155) - 6 3 3 4 16 17% 6 8%  

RJ (69) - 1 3 - 1 5 5% 5 7%  

RN (22) - 1 - - - 1 1% 1 1%  

RO (20) - - 1 - - 1 1% 1 1%  
SC (113) - 2 - 1 1 4 4% 3 4%  
SP (261) - 16 - - - 16 17% 15 20%  

TO (130) - - 1 - - 1 1% 1 1%  

Total 1 58 14 10 11 94  75   

% 1% 62% 15% 11% 12%      
Fonte: elaboração própria a partir dos dados identificados no SISTEC entre os dias 11 e 14 de agosto 

de 2017. 
 Na ação MedioTec, o Estado de Minas Gerais ofereceu 60 vagas para o Curso Técnico 

em Biotecnologia, nos municípios de Belo Horizonte e Montes Claros, na modalidade 

Presencial Concomitante. [79] 

5.1.1.2.2 Cursos técnicos de Metrologia 

A pesquisa no SISTEC identificou 13 cursos técnicos de Metrologia oferecidos em 4 

Estados do Brasil, exclusivamente na modalidade presencial – categorias ‘Presencial’(P), 

‘Presencial Integrado’(PI), ‘Presencial Concomitante’ (PC) e ‘Presencial Subsequente’(PS).  

Os Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo concentraram 84% das ofertas em 82% 

das unidades de ensino.  

Entre as ocorrências com explicitação da subcategoria de classificação, a modalidade 

‘Presencial Concomitante’ foi a mais frequente.  

A tabela 4 organiza as ocorrências identificadas por Estado e por modalidade, a 

quantidade de unidades de ensino ofertantes (UE) e as contribuições percentuais (%). Indica a 

quantidade de municípios com informações cadastradas em cada Estado entre parênteses. 
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Tabela 4. Ocorrências de Cursos Técnicos de Metrologia, classificados por Estado (quantidade de municípios) e 

por modalidade de oferta; quantidade de unidades de ensino e contribuições percentuais (%) 

Estados 

(municípios) 
P PI PC PS Total % UE %  

MG (562) 1 - - - 1 8% 1 9%  

RJ (69) 2 1 2 1 6 46% 4 36%  
SC (113) 1 - - - 1 8% 1 9%  
SP (261) 5 - - - 5 38% 5 45%  

Total 9 1 2 1 13  11   

% 69% 8% 15% 8%      

  
Fonte: elaboração própria a partir dos dados identificados no SISTEC entre os dias 11 e 14 de agosto de 2017.  

5.1.1.2.3 Cursos técnicos de Qualidade 

A pesquisa no SISTEC identificou 180 cursos técnicos de Qualidade oferecidos em 20 

Estados do Brasil nas modalidades ‘Distância’ (D), ‘Distância Concomitante’ (DC) e 

‘Distância Subsequente’(DS), ‘Presencial’ (P), ‘Presencial Integrado’ (PI), ‘Presencial 

Concomitante’ (PC) e ‘Presencial Subsequente’(PS).   

Os Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo 

concentraram 75% das ofertas em 75% das unidades de ensino. 

A oferta de cursos técnicos de Qualidade na modalidade ‘Distância’ é bem expressiva 

e corresponde a 36% das ofertas. Entre as ocorrências com explicitação da subcategoria de 

classificação da modalidade de oferta para cada uma das categorias gerais, as modalidades 

‘Distância Concomitante’ e ‘Presencial Concomitante’ foram mais frequentes.  

A tabela 5 organiza as ocorrências identificadas por Estado e por modalidade, a 

quantidade de unidades de ensino ofertantes (UE) e as contribuições percentuais (%). Indica a 

quantidade de municípios com informações cadastradas em cada Estado entre parênteses. 
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Tabela 5. Ocorrências de Cursos Técnicos de Qualidade, classificados por Estado (quantidade de municípios) e 

por modalidade de oferta; quantidade de unidades de ensino e contribuições percentuais (%). 

Estados (Mun) D DC DS P PI PC PS Total % UE % 

AL (18) 2 - - - - - - 2 1% 2 
 

1 % 
AM (19) - - - - - 1 4 5 2,8% 5 3 % 
BA (158) - - - 2 - - 2 4 2% 4 3 % 
CE (91) - 1 - - - - - 1 0,5% 1 0,7% 
ES (74) - 1 2 1 - - - 4 2% 2 1% 
GO (73) - - - 1 - - - 1 0,5% 1 0,7% 
MA (61) 1 - - 1 - - - 2 1% 2 1 % 
MT (55) - - 1 3 - - - 4 2% 3 2 % 
MS (52) 1 1 - 1 - - - 3 1,5% 3 2 % 

MG (562) 10 6 1 4 - 3 3 27 15% 24 16% 
PA (61) - - - - 1 1 2 4 2% 2 1 % 
PB (31) - - - 1 - - - 1 0,5% 1 0,7% 
PR (155) 9 1 - 6  3 6 25 15% 25 16% 
PE (57) - - - 5 - 1 - 6 3% 6 4 % 
PI (66) 1 - - - - - - 1 0,5% 1 0,7% 
RJ (69) - - - 1 1 1 2 5 2,8% 3 2% 
RN (22) - 2 - - - - - 2 1% 2 1% 
RS (163) 9 11 - 4 - 8 5 37 20,5% 31 20% 
SC (113) - 4 - 7 1 3 3 18 10% 15 10% 
SP (261) - - - 12 2 4 10 28 15,5% 19 12,5% 

Total 33 27 4 49 5 25 37 180  152  

% 18% 15% 2% 27% 3% 14% 21%     

Fonte: elaboração própria a partir dos dados identificados no SISTEC entre os dias 11 e 14 de agosto de 2017 
 

Doze Estados oferecem vagas na ação MedioTec para o Curso Técnico em Qualidade 

e a quantidade de vagas por município é mostrada na tabela 6.[79-90] 

A modalidade preferencial para a oferta foi ‘Distância’ com 83% do total de vagas e os 

Estados de São Paulo e de Minas Gerais contribuíram com 56% de todas as vagas.  

A Tabela 6 organiza o quantitativo de vagas, entre parênteses, oferecido na ação 

MedioTec para o Curso Técnico em Qualidade com ingresso no 2º semestre de 2017, 

classificadas por local – Estado e município e modalidade – Distância e Presencial.  
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Tabela 6. Oferta de Vagas para o Curso Técnico em Qualidade com ingresso no 2º semestre de 2017, 

classificadas por local – Estado e município e modalidade – Distância e Presencial (quantidade de vagas) 

Estados 

 

Modalidade Distância 

Concomitante 

Modalidade Presencial 

Concomitante 

BA (30 vagas em 1 município)   Camaçari (30) 

ES (50 vagas em 1 município) Serra (50)  

GO (180 vagas em 4 municípios) 

 

Catalão (50), Goiás (50),  

Palmeiras de Goiás (50) 

Porangatu (30) 

MA (50 vagas em 1 município) Bacabal (50)  

MS (90 vagas em 3 municípios)  Campo Grande (30) 

 Maracaju (30) 

Rio Brilhante (30) 

MG (380 vagas em 7 municípios) 

 

 

Barbacena (50), Conselheiro 

Lafaiete (50), Extrema (50), 

Guaranésia (50), Muriaé (50), 

Uberaba (50) e Uberlândia (50) 

Uberlândia (30) 

PE (70 vagas em 2 municípios) Carpina (40), Caruaru (30)  

PI (150 vagas em 2 municípios) Parnaíba (50), Teresina (50) Teresina (50) 

RJ (30 vagas em 1 município)  Duque de Caxias (30) 

RN (50 vagas em 1 município) Martins (50)  

SC (80 vagas em 2 municípios) Brusque (50) Joinville (30) 

SP (600 vagas em 13 municípios) 

 

 

 

Araçariguama (50), Avanhandava 

(50), Barueri (50), Cajamar (50), 

Cotia (50), Diadema (50), Iepê (50), 

Itapecerica da Serra (50), 

Itapeva(50), Limeira (50), 

Paraguaçu Paulista (50),  

Santa Isabel (50), São Bernardo do 

Campo (50) 

 

Total 1760 vagas em 38 municípios 1470 vagas (Distância) 290 vagas (Presencial) 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados identificados nos sites das secretarias estaduais de educação 

indicadas pelo MEC [79-90] 

5.1.1.3 Discussão sobre os resultados da pesquisa sobre o ensino de Biotecnologia e de 

Tecnologia Industrial Básica na Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio faz parte da vida de milhões de 

cidadãos brasileiros, conforme os dados de matrículas apresentados nas tabelas 1 e 2. Dentro 

do universo de 227 possibilidades de formação, apresentadas na última edição do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) [46], três cursos foram objeto da pesquisa realizada: 

em Biotecnologia, um dos temas de pesquisa da tese, em Metrologia e em Qualidade, as 

únicas funções tecnológicas de Tecnologia Industrial Básica organizadas como cursos na 

Educação Profissional e Tecnológica.  

A comparação das descrições do CNCT sobre os três cursos mostrou que as categorias 

analíticas utilizadas nas duas primeiras edições [44-45] fornecem uma ideia bem mais clara 
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sobre os cursos do que as adotadas na terceira edição [46]. Esta edição excluiu uma categoria 

relevante para a compreensão da identidade de cada curso – categoria ‘Possibilidades de 

temas a serem abordados na formação’ - e inseriu duas categorias abstratas e volúveis, porque 

se referem a níveis de formação não relacionados ao catálogo (qualificação profissional/ 

formação continuada e graduação) e a especulações sobre o futuro. As categorias 

‘Possibilidades de formação continuada em cursos de especialização técnica no itinerário 

formativo’ e ‘Possibilidades de verticalização para cursos de graduação no itinerário 

formativo’ tratam de possibilidades de continuar a formação após a conclusão do curso 

técnico, mas não há como assegurar a existência dos cursos listados. A importância dessas 

categorias diminui ainda mais com a reflexão de que o curso técnico não é pré-requisito para 

tais cursos.   

Na 3ª edição, a descrição dos eixos tecnológicos ‘Controle e Processos Industriais’ 

(Curso Técnico de Metrologia), ‘Gestão e Negócios’ (Curso Técnico em Qualidade) e 

‘Produção Industrial’ (Curso Técnico em Biotecnologia) são muito similares [46]. São temas 

em comum:  

 Leitura e produção de textos técnicos;  

 Raciocínio lógico;  

 Ciência e tecnologia;  

 Empreendedorismo;  

 Tecnologias de comunicação e informação; 

  Desenvolvimento interpessoal; 

 Legislação; 

 Normas técnicas;  

 Saúde e segurança no trabalho;  

 Responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental;  

 Qualidade de vida; 

 Ética profissional.  

Em comum, ainda, aparecem os temas estatística, para os eixos ‘Controle e Processos 

Industriais’ e ‘Gestão e Negócios’ e inovação, investigação tecnológica e gestão da qualidade 

e produtividade para os eixos ‘Controle e Processos Industriais’ e ‘Produção Industrial’. 

O eixo ‘Controle e Processos Industriais’ não tem nenhum tema exclusivo e o eixo 

‘Produção Industrial’ só tem um tema exclusivo - cooperativismo e associativismo. São temas 

exclusivos do eixo ‘Gestão e Negócios’:  
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 Línguas estrangeiras;  

 Tecnologias sociais; 

 Prospecção mercadológica e marketing; 

Os temas exclusivos identificados são aplicáveis a todas as áreas de conhecimento, 

como línguas estrangeiras, ou tem relação direta com o empreendedorismo, que é um tema 

comum nos três eixos.   

A leitura da categoria analítica ‘Possibilidades de temas a serem abordados na 

formação’ para o curso técnico de Biotecnologia permite identificar alguns elementos 

interdisciplinares entre esta formação e as funções tecnológicas de Tecnologia Industrial 

Básica (TIB). Os temas Biossegurança e Ética são relacionados à Normalização, 

Regulamentação Técnica e Tecnologias de Gestão. O tema Propriedade Intelectual é um dos 

serviços de infraestrutura tecnológica de TIB. 

O ‘Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – 

SISTEC’[48] é um sistema fundamental para que o Brasil conheça a oferta de cursos na 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, apoiando processos de investigação e 

reflexão sobre o tema, divulgando as iniciativas e promovendo o acesso à informação até para 

o controle das ações pela população. Infelizmente, nenhuma dessas atividades pode acontecer 

plenamente porque a pesquisa no sistema é muito difícil e trabalhosa, já que não existem 

ferramentas para filtrar as informações, o que impossibilitou determinar os números totais e 

parciais, por Estado, de cursos e instituições cadastrados no SISTEC. Os únicos dados 

possíveis de serem extraídos foram as ocorrências de interesse estrito da pesquisa, relativos 

aos cursos técnicos de Biotecnologia, Metrologia e Qualidade.  

A falta dos dados totais de ocorrências impediu que se estabelecesse uma relação 

quantitativa entre a oferta dos cursos de interesse e a oferta dos outros 224 cursos no país. 

Entretanto, devido à dimensão do banco de dados, perceptível pela quantidade de municípios 

cadastrados em cada Estado, e a impressão resultante da inspeção visual para a identificação 

das ocorrências de interesse, é possível inferir que os três cursos são pouco oferecidos no país. 

As categorias de classificação da modalidade de oferta no sistema poderiam ser 

melhoradas para que apenas aquelas com maior poder de descrição fossem oferecidas no 

cadastro (DI, DC, DS; PI, PC, PS), uma vez que todos os cursos presenciais ou a distância 

podem ser classificados como Integrado, Concomitante ou Subsequente.  

Apesar de o sistema ter indicado somente para o Estado de São Paulo a existência de 

dados ainda incompletos, muitas instituições, em todos os Estados, não tinham dados de 

cursos técnicos cadastrados e o Estado do Tocantins foi um destaque nessa categoria. Como o 
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sistema não informa o período do mês em que os dados são atualizados, duas hipóteses podem 

justificar os cadastros de instituições sem dados: as instituições fizeram o seu cadastro no 

sistema, mas ainda não colocaram os dados dos cursos; ou inseriram cursos em algum 

momento do passado, estes cursos foram descontinuados e o sistema não retirou as 

instituições. A periodicidade mensal de atualização informada na descrição do SISTEC 

causou estranheza porque não é habitual que cursos formais abram vagas todos os meses do 

ano.  

No Brasil há outros dois sistemas para a pesquisa sobre cursos. A Plataforma Sucupira 

– área ‘Cursos recomendados e reconhecidos da Fundação CAPES’[91] agrega os dados de 

cursos de pós-graduação. Apesar de ter ferramentas de filtro para área de avaliação, nota e 

região, a ausência de um filtro com o nome do curso torna o trabalho de identificar cursos 

específicos tão árduo quanto o trabalho no SISTEC.  

O filtro por nome do curso existe no portal ‘Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos 

de Educação Superior’ [92], com informações sobre cursos de graduação e de especialização. 

O design do sistema é bem simples e há possibilidade de consulta textual de acordo com cinco 

critérios: ‘Mantenedora’, ‘Instituição’, ‘Curso de graduação’, ‘Curso de especialização’ e 

‘Endereço’. Dentro dos critérios ‘Curso de graduação’ e ‘Curso de especialização’ existe a 

consulta textual por nome do curso. O modelo do e-Mec deveria ser adotado para os outros 

dois sistemas e foi utilizado por Alves [93] para pesquisar os cursos de graduação e de pós-

graduação em metrologia. 

Sobre a ação MedioTec, é importante ressaltar que nenhum dos três cursos de interesse 

da pesquisa foram considerados no mapeamento de demandas do mundo do trabalho e renda,  

listados no anexo II do edital n
o
 01/2017 [78]. Mas, mesmo assim, houve ofertas de vagas 

para cursos de Biotecnologia e de Qualidade. A falta de relevância dos cursos no mapeamento 

do MEC, a possibilidade de atender ao edital do MEC sem respeitar os cursos determinados e 

a disposição para a oferta dos cursos em Biotecnologia e em Qualidade, apesar de não estarem 

listados, são situações que suscitam questionamentos.  

A oferta dos três cursos técnicos de interesse na pesquisa totalizou 287 ocorrências em 

238 unidades de ensino identificadas no SISTEC e 42 identificadas no MedioTec em 40 

municípios (dois municípios com oferta nos dois sistemas). A oferta do Curso Técnico em 

Qualidade foi predominante (63% SISTEC; 95% MedioTec), seguido do Curso Técnico de 

Biotecnologia (33% SISTEC; 5% MedioTec). Houve incidência alta de ofertas do Curso 

Técnico em Qualidade na modalidade ‘Distância’ (36% SISTEC; 21% MedioTec), o que 

indica uma viabilidade da oferta desse curso nesta modalidade.  
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Apesar da contribuição pequena do Curso Técnico de Metrologia (4% SISTEC), o 

número de cursos quadruplicou em relação a estudos anteriores, como o de Alves [92] que 

identificou somente os três cursos oferecidos no Rio de Janeiro.  

A comparação das listas nominais das instituições que oferecem os cursos (Apêndices 

A, B e C) identificou aquelas que oferecem dois ou três dos cursos pesquisados. 

A oferta dos três cursos ocorreu no Colégio Técnico da UFMG (MG) e no Centro 

Universitário FacVest (SC). O Colégio Estadual Círculo Operário (RJ) e o Instituto Federal do 

Rio de Janeiro (RJ) oferecem os cursos técnicos em Biotecnologia e em Metrologia. Seis 

instituições oferecem os cursos técnicos em Biotecnologia e em Qualidade: 

 Residência Saúde (AL); 

 FUCAPI Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque (AM); 

 Centro Educacional Maurício de Nassau (PE); 

 SENAI Paraná (PR); 

 Instituto Federal de Santa Catarina (SC);  

 Faculdade Max Planck (SP).  

5.2 Educação Informal 

 O recorte para o estudo sobre o ensino de Biotecnologia e de Tecnologia Industrial 

Básica na educação básica, classificado como educação informal, foi o levantamento de 

materiais chamados de Recursos Educacionais Abertos.  

O termo Recurso Educacional Aberto (REA), criado para nomear o Fórum da 

UNESCO, ocorrido de 2002 em Paris, e intitulado Fórum sobre os Impactos de Recursos 

Educacionais Abertos na Educação Superior de Países em Desenvolvimento
4
 [94], designa 

os materiais de ensino, aprendizagem e investigação em quaisquer suportes, digitais 

ou outros, que se situem no domínio público ou que tenham sido divulgados sob 

licença aberta que permite acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos por 

terceiros, mediante nenhuma ou poucas restrições. O licenciamento aberto é 

construído no âmbito da estrutura existente dos direitos de propriedade intelectual, 

tais como se encontram definidos por convenções internacionais pertinentes, e 

respeita a autoria da obra.  

 

 Segundo informações obtidas em um sítio da UNESCO
5
, esse fórum foi motivado pelo 

aumento progressivo de instituições que ofereciam, pela internet, materiais didáticos gratuitos 

                                                 
4
 UNESCO Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in Developing Countries. 

5
 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-

knowledge/open-educational-resources/ 
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ou em formatos abertos, a partir do anúncio, sem precedentes até 2001, de que o 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) liberaria os seus cursos gratuitamente na web. 

Uma definição mais enxuta é utilizada na publicação Open Educational Resources  e 

se refere a REA como “recursos para ensino, aprendizagem e pesquisa licenciados em 

domínio público ou liberado sob licença que permite a utilização e reutilização gratuitas por 

outras pessoas.”
6
 [95] 

Butcher [96] descreve o conceito de REA como 

qualquer recurso educacional (inclusive mapas curriculares, materiais de cursos, 

livros-texto, streaming de vídeos, aplicações multimídias, podcasts e qualquer outro 

material planejado para o uso no ensino e na aprendizagem) disponível em formato 

aberto para o uso de educadores e estudantes, sem a necessidade de pagamento de 

royalties ou taxas de licença.
7
(p.5) 

 

 O termo Recurso Educacional Aberto tem potencial polissêmico, uma vez que aglutina 

os termos definidos abaixo: 

 Gagné [97] utilizou o termo recursos ou meios para o ensino para se referir aos vários 

tipos de componentes do ambiente de aprendizagem que dão origem à estimulação do 

aluno. Como exemplos, dados pelo autor, o próprio professor, quadro-de-giz, livros, 

objetos naturais utilizados na situação de ensino, fotografias, desenhos, filmes e 

máquinas de ensinar. 

 O livro-texto ‘Equipamentos e Materiais Didáticos’, publicado pela Universidade de 

Brasília e adotado no ‘Curso Técnico de Formação para Funcionários da Educação – 

Técnico em Meio Ambiente e Manutenção de Infraestrutura Escolar do Programa Pró-

funcionário do Ministério da Educação’ (MEC), associa, sinonimicamente, os termos 

‘materiais’, ‘equipamentos didáticos’ e ‘recursos e tecnologias educacionais’ e os 

define, em aproximação a Gagné [97], como “todo e qualquer recurso utilizado em um 

procedimento de ensino, visando à estimulação do aluno e à sua aproximação do 

conteúdo” [98 p. 21]. 

 Wiley [99] elabora a definição de objetos de aprendizagem como pequenas entidades 

digitais, disponibilizadas por meio da Internet, que podem ser reutilizadas inúmeras 

vezes em diferentes contextos de aprendizagem. 

                                                 
6
 Open educational resources (OER) are teaching, learning, and research resources that reside in the 

public domain or have been released under an intellectual property license that permits their free use and re-

purposing by others 
7
 Any educational resources (including curriculum maps, course materials, textbooks, streaming vídeos, 

multimedia applications, podcasts, and any other materials that have been designed for use in teaching and 

learning) that are openly available for use by educators and students, without an accompanying need to pay 

royalties or licence fees. 
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 Em 2009, o MEC lançou o primeiro edital para avaliar e pré-qualificar ‘tecnologias 

educacionais’, definidas como processos, ferramentas e materiais que estejam aliados 

a uma proposta pedagógica que evidencie sólida fundamentação teórica e coerência 

metodológica, desde que não sejam sistemas apostilados de ensino, livros didáticos, 

apostilas, livros de literatura, livros paradidáticos, atlas, dicionários, mapas e 

enciclopédias [100]. 

 O termo MOOC (Massive Online Open Course/Curso Online Aberto e Massivo) foi 

criado no ano de 2008 por George Siemens e Stephen Downes, na Athabasca 

University no Canadá, para definir um tipo de curso aberto com duas características: 

abertos (mesmo estudantes que não estão regularmente registrados na instituição 

promotora podem participar); e escalabilidade (ofertado por meio de ambientes 

virtuais de aprendizagem com desenho do curso é apropriado para atender crescimento 

exponencial de matrículas, podendo chegar a centenas de milhares de estudantes 

participando em cada oferta de curso). [101] 

 A produção de REA é caracterizada como um ciclo de vida, na publicação OER 

Handbook for Educators [102], que descreve as cinco etapas ilustradas na Figura 1, obtida na 

publicação Recursos Educacionais Abertos (REA): Um caderno para professores [103], onde 

há também as descrições das etapas que serão discutidas junto a características de REA 

apresentadas em outras fontes bibliográficas.  

 

Figura 1. Etapas do Ciclo de Vida de REA 

 
Fonte: Recursos Educacionais Abertos (REA): Um caderno para professores [103] 
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 A etapa ‘Encontrar’ se refere à busca por recursos que atendam às necessidades dos 

processos de ensino e de aprendizagem e enfatiza o impacto do acesso à informação, 

proporcionado pela rede mundial de computadores, na educação [101]. 

A etapa ‘Criar’ pode acontecer sem a utilização de outro recurso (do zero) ou com a 

combinação de recursos encontrados para montar um novo recurso [101]. 

Conforme GESER [104, p. 27] uma característica de REA é possibilitar uma “postura 

crítica diante do conhecimento, principalmente diante da expansão do conceito de autoria”. 

A etapa ‘Adaptar’ tem o objetivo de adequar o recurso ao contexto específico, 

corrigindo, melhorando e contextualizando o material por meio de: 

 Inserção ou remoção de componentes; 

 Mudança na sequência das atividades; 

 Edição ou alteração de imagens, texto, áudio, vídeo. 

Descritas na publicação Recursos Educacionais Abertos (REA): Um caderno para 

professores [103], três características de REA surgem nessa etapa do ciclo de vida de 

produção: 

 Possibilitar que o REA combine com o estilo de aula do professor e atenda às 

necessidades dos alunos;  

 Pensar o recurso didático como algo do qual se pode partir e não como algo dado que 

não pode ser modificado.  

 Mostrar que nada que é criado é perfeito para todos. 

GESER [104] destaca que “o recurso didático deve ser manipulável e adaptável aos 

contextos de aprendizado”. 

A etapa ‘Compartilhar’ depende da disponibilização dos materiais à comunidade 

global, sob licença aberta, sendo a etapa definidora de REA. Cinco características de REA 

podem ser listadas: 

 Quanto mais permissões forem dadas, mais interoperável será o REA e mais 

oportunidades de colaboração poderão surgir. [102] 

 Tudo pode ser melhorado [103]. 

 O acesso não discriminatório aos recursos é fornecido. [105] 
8
. 

 Recursos abertos são fontes de serviços que não diminuem suas habilidades de 

produzir serviços quando desfrutados. [105] 
9
 

                                                 
8
“open resources”: […] Provide non-discriminatory access to the resource. 

9
 “open resources”are sources of services that do not diminish their ability to produce services when enjoyed 
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 Os materiais educacionais são colocados na posição de bens comuns e públicos [106 p. 

39] 

A etapa ‘Usar’ envolve a utilização de REA em processos de ensino e aprendizagem e 

depende das características de REA presentes em todas as outras etapas. 

As sobreposições e interferências entre as etapas do ciclo de vida de produção de REA 

são a razão para que a figura ilustrativa (Figura 1) não contenha pontos de origem e de fim, ou 

mesmo direção pré-definida. 

Outras características de Recursos Educacionais Abertos (REA) reafirmam sua 

importância para a educação contemporânea.  

REAs usufruem das possibilidades das novas tecnologias de informação e de 

comunicação para ampliar o alcance, compensar as limitações da infraestrutura educacional e 

levar educação científica de alta qualidade a localidades remotas, conforme recomendação, no 

item 20, da AGENDA PARA A CIÊNCIA: uma base de ação, adotada na Conferência 

Mundial sobre Ciência para o Século XXI: um Novo Compromisso [12]. 

REAs podem proporcionar a equidade no acesso à informação [107] e reabilitar o 

caráter social e coletivo do conhecimento, um bem que deve estar acessível a todos, uma vez 

que o consumo do recurso educacional por um indivíduo não reduz a disponibilidade deste 

para o consumo de outros [106] 

REAs podem nutrir o tipo de cultura participativa, de desenvolvimento, partilha e 

cooperação de que a rápida evolução das sociedades do conhecimento precisa. [108]; podem 

contribuir para que as instituições de Ensino Superior enfrentem alguns desafios 

contemporâneos gerados pelo aumento da demanda por ensino superior, por meio de 

planejamento contínuo de programas e cursos e ligação mais rápida com o mundo do 

trabalho; e exercem pressão para a adoção de ações que contribuirão para a transformação da 

educação, como valer-se dos benefícios da contextualização, personalização e localização 

[109] 

Práticas, recursos e ambientes abertos podem ajudar a definir de maneira transparente 

e colaborativa a escola desejada [110], por meio de: 

 Inovação pedagógica, a partir da difusão do estudo individualizado, das redes sociais e 

do aprendizado colaborativo [109]. 

 Oportunidade de criação, modelamento e desenvolvimento de conhecimentos de 

forma conjunta entre professores e alunos, que aprofundam seus conhecimentos e 

habilidades e melhoram a compreensão durante o processo [108]. 
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 Flexibilização das configurações de ensino e aprendizagem [104], quando professores 

e seus alunos passam a ser a(u)tores dos processos, promovendo, enfaticamente, a 

criação [111] 

 Esclarecimento sobre o novo papel do professor frente à quantidade de informações 

disponíveis na internet, qual seja, de formar leitores qualificados que tratem com todo 

e qualquer gênero textual, em qualquer que seja o suporte [111] e de forma crítica. 

 Envolvimento de alunos na seleção e adaptação de REA, de modo a engajá-los mais 

ativamente no processo de aprendizado [109]. 

 Abertura para novos modelos educacionais, graças aos benefícios do 

compartilhamento e à colaboração entre instituições e países [109]. 

 Possibilidade da busca de interdisciplinaridade. [112]. 

 Desenvolvimento de currículos e materiais de ensino e aprendizado de qualidade por 

processos de revisão por pares [109], oferecendo uma alternativa para os altos custos 

da educação, ao redirecionar o orçamento dedicado a livros didáticos caros para 

recursos que proporcionam uma melhor aprendizagem e informações atualizadas 

[108]. 

 Esvaziamento do valor da cópia, como consequência do deslocamento da preocupação 

com o resultado (cópia) para o processo de recriação, associado à possibilidade de 

troca permanente, de copiar, remixar e recriar. [111]. 

 Silva [111] afirma que, no universo de REAs, os recursos digitais constituídos sob a 

forma de objetos de aprendizagem merecem atenção especial.  

 Os objetos de aprendizagem são definidos como “pequenas entidades digitais, 

disponibilizadas por meio da Internet, que podem ser reutilizadas inúmeras vezes em 

diferentes contextos de aprendizagem” [99].  

 O conceito de objeto de aprendizagem foi incorporado, em 2002, ao conceito de 

Learning Object Metadata (LOM), conforme determinação do Learning Technology 

Standards Committee, que se refere a “qualquer elemento digital ou não digital que possa ser 

utilizado para aprendizagem, educação ou treinamento” [113]. Entretanto, por conta da 

necessidade de delimitar o corpus de estudo, a pesquisa foi feita sobre objetos de 

aprendizagem digitais disponíveis em repositórios nacionais. A característica dos objetos 

buscados era a de ser o “mais ‘delimitado’ em especificidade [com] maior [...] ‘granularidade’ 

e maior a possibilidade de ser reaproveitado em outra oportunidade” [114] 
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 Silva [113] define repositórios como serviços online que disponibilizam objetos de 

aprendizagem e recursos digitais essenciais para a etapa ‘compartilhar’ do ciclo de vida de 

REA. O autor lista cinco repositórios brasileiros: ‘Portal do Professor’, ‘Portal Domínio 

Público’, ‘TV Escola’, ‘Portal Educacional do Estado do Pará’ e ‘Laboratório Didático 

Virtual’. Apesar de todos estes repositórios estarem ativos, os objetos de aprendizagem 

cadastrados não são homogêneos quanto à ‘granularidade’ e a pesquisa retorna objetos que 

tratam desde aulas completas até pequenas unidades multimidiáticas. 

 Para identificar pequenas unidades multimidiáticas, o Banco Internacional de Objetos 

Educacionais (BIOE) foi mais adequado, pois incorpora boa parte do acervo dos repositórios 

listados anteriormente. O BIOE é um repositório criado em 2008, pelo Ministério da 

Educação, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Rede Latinoamericana de 

Portais Educacionais - RELPE, Organização dos Estados Ibero-americanos - OEI e outros.  

Sua missão é manter e compartilhar recursos educacionais digitais de livre acesso e em 

diferentes formatos. [115] 

 A busca de objetos no BIOE utilizou a categoria ‘palavra-chave’ do portal para os 

temas Biotecnologia, Metrologia, Outras funções tecnológicas de TIB. Dado que o BIOE tem 

a proposta de ser um repositório internacional, os termos nas línguas inglesa e espanhola 

também foram pesquisados. 

 Cada um dos objetos identificados foi visualizado e aqueles considerados relevantes 

para o ensino dos temas de interesse tiveram suas características descritas nas categorias 

Nome, Autor, Tipo, Nível e Assuntos tratados. Os objetos não adequados para o ensino estão 

listados no apêndice D. 

5.2.1 Objetos de aprendizagem sobre o tema Biotecnologia
10

 

 Os termos pesquisados foram Biotecnologia, DNA, Engenharia Genética e Bioética, e 

suas traduções para as línguas inglesa e espanhola.  

5.2.1.1 Termo ‘Biotecnologia’ 

 A busca do termo ‘Biotecnologia' como palavra-chave indicou 111 resultados, mas a 

contagem produziu somente 102 objetos disponíveis, em função de a primeira página ter 11 

objetos e indicar 20. Essa discrepância é mostrada na Figura 2. 

                                                 
10

 Os resultados dessa pesquisa foram apresentados no artigo ‘O ensino de biotecnologia por meio de 

recursos educacionais abertos e digitais: oportunidades disponíveis no Banco Internacional de Objetos 

Educacionais’. Esse artigo foi selecionado para integrar um volume da Revista Trilha Digital (Mackenzie), 

ISSN: 2318-0765 (on-line) e ISSN: 2318-213X (impresso), que será publicado no segundo semestre de 2017. 



67 

 

Figura 2. Cópia da primeira página com os resultados da busca do termo ‘Biotecnologia’ no BIOE. A pesquisa 

informa o retorno de 20 objetos de aprendizagem (vermelho) mas apresenta somente 11 

 

 
Fonte: Pesquisa no BIOE com palavra-chave Biotecnologia 

 

 A visualização de cada um dos objetos indicou que a ferramenta de busca incluiu, por 

conta do nome da instituição, 83 objetos produzidos pelo Centro Experimental de Ciência da 

Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, todos do tipo roteiro 

de experimentos. Somente quatro deles foram considerados relevantes para o ensino de 

biotecnologia, porque 53 dos objetos de aprendizagem tratavam de Química e 26 de Biologia 

Geral (anatomia e fisiologia vegetal; identificação de organismos; identificação de 

substâncias; metabolismo de micro-organismos, fisiologia celular). Outros cinco objetos 

também foram descartados após a visualização e, dois deles foram postados em duplicidade, 

totalizando 86 objetos não relevantes para o ensino de Biotecnologia.  Com isso, restaram 16 

objetos educacionais, mostrados no quadro 4. 
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Quadro 4. Resultado da pesquisa do termo Biotecnologia no BIOE – Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível e 

Assuntos tratados 

Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível Assuntos tratados 

1. Biotecnologia vegetal: introdução 

Autor Cederj; 

Tipo: Animação; 

Nível: fundamental final e médio 

Definições de: Biotecnologia, Biotecnologia Vegetal, 

Melhoramento Genético, OGM, Transgênicos. 

Perspectiva histórica: Leis da Hereditariedade; Cultivo 

de células vegetais in vitro; Organismo Geneticamente 

Modificado; Produção de OGM. 
2. Biotecnólogo - Parte I 

Autor: Unicamp; 

Tipo: Texto e Áudio; 

Nível: médio 

Postado em duplicata 

Guia do Professor sobre Tecnologias de Manipulação do 

DNA: 07 recursos; 

Programa da Série Profissões: Áudio de 5 min com 

entrevistas com dois pesquisadores sobre importância da 

Biotecnologia. 
3. Biotecnólogo - Parte II 

Autor: Unicamp; 

Tipo: Texto e Áudio; 

Nível: médio 

Postado em duplicata 

Guia do Professor sobre Tecnologias de Manipulação do 

DNA: 07 recursos; 

Programa da Série Profissões: 6 min com uma entrevista 

sobre a formação do biotecnólogo 

 

4.  Esse é um trabalho para a biotecnologia 

Autor: UFMG; 

Tipo: Áudio; 

Nível: fundamental final e médio 

Duração de 2 min sobre Vacinação com uso de bactérias 

probióticas transformadas 

5. Como funciona uma autoclave 

Autor: UFMG; 

Tipo: Vídeo 

Nível: Educação Profissional e superior 

Duração de 4 min; 

6. Como funciona uma autoclave: parte 1: experimento 

prático 

Autor: UFMG; 

Tipo: Texto 

Nível: Educação Profissional e Ensino Superior 

Roteiro de preparação e manuseio de amostras quando 

se utiliza uma autoclave 

7. Bactérias diferentes 

Autor:UFMG; 

Tipo: Áudio; 

Nível: Fundamental Final e Médio 

Duração 2 min; Bactérias de Vida Livre, 

Cromobactérias; gene ribossômico 

8. Biomateriais 

Autor: UFMG; 

Tipo: Áudio; 

Nível: fundamental Final e Médio 

Duração: 2 min e 30 s 

Definição, características e aplicação de biomateriais. 

9. Turbinando a produção de cachaça 

Autor: UFMG; 

Tipo: Áudio; 

Nível: Ensino Fundamental Final e Ensino Médio 

Duração: 2 min. Identifica que as leveduras são 

utilizadas para a produção de cachaça. 

10. Extração de DNA em Células Vegetais 

Autor: Centro Experimental da Ciência da Escola 

Superior de Biotecnologia da Universidade Católica 

Portuguesa; 

Tipo: Roteiro de experimento; 

Nível: fundamental Final e médio 

Roteiro de experimento para extração de DNA de células 

de folhas jovens de feijoeiros ou de morangos. 

11. Produção de Iogurte 

Autor: Centro Experimental da Ciência da Escola 

Superior de Biotecnologia da Universidade Católica 

Portuguesa; 

Tipo: Roteiro de experimento; 

Nível: Ensino Fundamental Final e Ensino Médio 

Roteiro de experimento que demonstra o processo de 

fermentação do leite que ocorre durante atividade de 

produção de iogurte 

12. Produção de Gás Carbônico na Fermentação 

Autor: Centro Experimental da Ciência da Escola 

Superior de Biotecnologia da Universidade Católica 

Portuguesa; 

Roteiro de experimento para demonstrar a produção de 

gás carbônico através do processo de fermentação 
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Tipo: Roteiro de experimento; 

Nível: Ensino Fundamental Final e Ensino Médio 

13. Processo responsável pelo crescimento dos vegetais 

- mitose 

Autor: Centro Experimental da Ciência da Escola 

Superior de Biotecnologia da Universidade Católica 

Portuguesa; 

Tipo: Roteiro de experimento; 

Nível: Ensino Fundamental Final e Ensino Médio 

Roteiro de experimento para observar e identificar 

diferentes fases da mitose em raiz de cebola 

14. Citologia - núcleo 

Autor: UFC; 

Tipo: Hipertexto/Animação; 

Nível: Ensino Fundamental final e Ensino Médio 

Estrutura do Núcleo, Cariótipo, Intérfase, Mitose, 

Meiose e Biotecnologia. 

Biotecnologia: Transgênicos; Clonagem Reprodutiva e 

Terapêutica; Células-tronco; Projeto Genoma  Humano; 

Genoma de outras espécies; Terapia gênica 
15. Aplicativo Biodiesel 

Autor: Grupo Tchê Química; 

Tipo: Software Educacional; 

Nível: Ensino médio e Educação Superior; 

Explicação química sobre a obtenção de biodiesel 

16. Células Virtuais 

Autor: Ramos Oscar; Luciano Douglas dos Santos; 

Sampaio Abel; Sebin Hiroshi; Leila Maria Beltramini; 

Ana Paula Uiliian Araújo CBME (Centro de 

Biotecnologia Biomolecular Estrutural) USP 

Tipo animação 

Nível fundamental e médio 

Animação sobre as estruturas celulares de células 

animais e vegetais. 

Fonte: elaboração própria  

A busca do termo na língua inglesa (Biotechnology) como palavra-chave produziu 

quatro resultados. Dois deles foram considerados relevantes para o ensino de Biotecnologia e 

são descritos no quadro 5 A pesquisa do termo na língua espanhola (Biotecnologia) não 

produziu resultados. 

Quadro 5. Resultado da pesquisa com o termo Biotechenology no BIOE: Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível e 

Assuntos tratados 

Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível Assuntos tratados 
1. Connecting Concepts: Genetics/Biotechnology  

Autor: University of Wisconsin Board of Regents 

Tipo: Software Educacional; 

Nível: médio e superior;  

Etapas do desenvolvimento de uma planta 

geneticamente modificada: identificação do gene, 

obtenção do gene e transformação da planta. 

2. From ancient to modern farming: the green 

revolution and the prospect of feeding the world [The 

Psychology, Biology and politics of food]  

Autor: Yale University, Open Yale Courses 

Tipo: áudio 

Nível: médio e superior; 

Palestra que discute a revolução verde  e o seu impacto 

mundial, considerando aspectos positivos e negativos. 

Fonte: elaboração própria  

5.2.1.2  Termo ‘DNA’ 

A busca do termo DNA como palavra-chave produziu 124 resultados. Após a 

visualização dos objetos, 102 foram considerados relevantes para o ensino do tema e são 

descritos no quadro 6. Seis objetos não estavam disponíveis, dez foram postados em 
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duplicatas, com títulos iguais ou diferentes, correspondendo ao mesmo objeto, e outros seis 

não foram considerados relevantes. O quadro 6 mostra os resultados da pesquisa e da análise. 

 

Quadro 6.  Resultado da pesquisa com o termo DNA no BIOE: Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível e Assuntos 

tratados 

Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível Assuntos tratados 
1. DNA Replication  

Autor: LeanersTV.com 

Tipo Animação 

Nível: Ensino médio e ensino superior 

Como ocorre a replicação, sua função genética e 

relação com mutação. 

2. DNA and Proteins are key molecules 

Autor: LeanersTV.com 

Tipo Simulação 

Nível: Ensino médio e ensino superior 

Estrutura do DNA (nucleotídeos); História da 

descoberta da molécula; Disputa entre proteínas e 

DNA como moléculas da hereditariedade. 

3. DNA responds to signals from outside the cell 

Autor: LeanersTV.com 

Tipo Animação 

Nível: Ensino médio e ensino superior 

Comunicação celular, interferon, transdução de sinal; 

Janus quinases, identificação de proteína que ativa 

transcrição,STATs 

4. RNA is an intermediary between DNA and protein 

Autor: LeanersTV.com 

Tipo Animação 

Nível: Ensino médio e ensino superior 

Como o DNA funciona para a transmissão de 

informações; Dogma central (molécula carreadora de 

informação entre núcleo e citoplasma; Estrutura do 

RNA; Comparação com estrutura de DNA); 

Identificação dos Ribossomas; Tipos de ribossomas; 
5. A half DNA is a template for copying whole 

Autor: LeanersTV.com 

Tipo Animação 

Nível: Ensino médio e ensino superior 

Duplicação semiconservativa. Experimento com N 

radioativo; Condições para replicação; Tipos de DNA 

Polimerases. 

6. DNA is packaged in a chromosome 

Autor: LeanersTV.com 

Tipo Animação 

Nível: Ensino médio e ensino superior 

Composição da molécula de DNA; Hostonas 

7. Certain DNA fragments termed transposons can 

jump 

Autor: LeanersTV.com 

Tipo Animação 

Nível: Ensino médio e ensino superior 

Cromossomo de milho; Knob; crossing-over; 

Transposição de genes de cor em milho. 

8. Some DNA does not encode protein 

Autor: LeanersTV.com 

Tipo Animação 

Nível: Ensino médio e ensino superior 

DNA repetitivo; DNA satélite, transcriptase reversa, 

Alu 

9. DNA is only the beginning for understanding the 

human genome 

Autor: LeanersTV.com 

Tipo Animação 

Nível: Ensino superior 

Análise de como as proteínas funcionam, Proteômica, 

células-tronco, plasmídeo, eletroporação, células 

transgênicas, genes-alvo, exons, combinação 

homóloga, gene knockout, primer, proteína CRE 

 10. DNA molecule is shaped like a twisted ladder 

Autor: LeanersTV.com 

Tipo Animação 

Nível: Ensino médio e ensino superior 

Watson e Crick; estrutura do DNA; Modelo de 

molécula. 

 11. DNA words are three letters long 

Autor: LeanersTV.com 

Tipo Animação 

Nível: Ensino médio e ensino superior 

Códons; relação códon aminoácido; RNA 

Transportador; Transcrição e tradução; códigos de 

parada; 

12. Some viruses store genetic information in RNA 

Autor: LeanersTV.com/ Cold Spring Harbor 

Laboratory  

Tipo Animação 

Descoberta da transcriptase reversa; tumor em frango 

causado por vírus RSV; retrovírus; oncogenes. 
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Nível: Ensino médio e ensino superior 

13. Bacteria and Viruses have DNA too 

Autor: LeanersTV.com/ Cold Spring Harbor 

Laboratory  

Tipo Animação 

Nível: Ensino médio e ensino superior 

Transferência de DNA entre bactérias e entre bactérias 

e vírus (bacteriófago) 

 14. The RNA message is sometimes edited 

Autor: LeanersTV.com Cold Spring Harbor 

Laboratory  

Tipo Animação 

Nível: Ensino superior 

Enzimas de restrição, Adenovírus, eletroforese, R 

Loops 

15. Cloning 

Autor: LeanersTV.com Cold Spring Harbor 

Laboratory  

Tipo Animação 

Nível: Ensino médio e ensino superior 

Clonagem molecular, celular e de outro organismo; 

Enzimas de restrição. 

 16. Central Dogma of Biochemistry 

Autor: LeanersTV.com Cold Spring Harbor 

Laboratory  

Tipo Animação 

Nível: Ensino médio e ensino superior 

Animação de revisão geral sobre biologia molecular 

(armazenamento e transmissão da informação 

hereditária; funcionamento do DNA – replicação e 

transcrição/tradução) 

 17. Protein Synthesis 

Autor: LeanersTV.com Cold Spring Harbor 

Laboratory  

Tipo Animação 

Nível: Ensino médio e ensino superior 

Quadro com diferenças entre os processos de 

transcrição e de tradução 

18. A gene is made of DNA 

Autor: LeanersTV.com Cold Spring Harbor 

Laboratory  

Tipo Animação 

Nível: Ensino médio e ensino superior 

Descrição de experimentos sobre constituição do gene 

e do DNA 

19. The Polymerase Chain Reaction 

Autor: LeanersTV.com Cold Spring Harbor 

Laboratory  

Tipo Animação 

Nível: Ensino médio e ensino superior 

Técnica de PCR para replicação de DNA 

20. DNA e proteínas - Parte I 

Autor: UnicampProjeto Condigital MEC - MCT; 

Tipo: Áudio e texto 

Nível: Ensino fundamental e ensino médio 

 

Duração áudio: 7 min  

Texto: DNA: a receita da vida e o seu código 

Tipos de ácidos nucléicos; estrutura do DNA: Dupla-

hélice; função; enzimas; relação entre alimentação e 

DNA; onde se localiza; várias respostas. Diferença 

entre procariotos e eucariotos; nucleases pancreáticas; 

Purinas e pirimidinas; 
 21. DNA e proteínas - Parte II 

Autor: UnicampProjeto Condigital MEC - MCT; 

Tipo: Áudio e texto 

Nível: Ensino fundamental e ensino médio 

Texto: DNA Síntese da Vida e o seu código 

Áudio Duração: 4 min 

O objetivo deste programa de áudio é mostrar as 

relações existentes entre a molécula de DNA e a 

síntese de proteínas, bem como esclarecer as 

principais dúvidas a respeito deste assunto. Várias 

respostas. 

Transcrição; Tradução; Unidades básicas das 

proteínas; tipos de proteínas: enzimas, anticorpos, 

estruturais (queratinas); aminoácidos essenciais. 
 22. DNA recombinante 

Autor: UnicampProjeto Condigital MEC - MCT; 

Tipo: Animação 

Nível: Ensino fundamental e ensino médio 

Apresentar um modelo animado de como se produz 

uma molécula de DNA recombinada 

DNA recombinante, plasmídeo, enzimas de restrição, 

DNA ligase. 
23. Extração de DNA 

Tipo Roteiro de experimento 

Autor: UnicampProjeto Condigital MEC - MCT; 

Nível ensinos fundamental, médio e superior 

DNA a receita da vida e seu código 

Extração de DNA de morango 

24. Investigação através da identificação do DNA – Tecnologia de Manipulação do DNA 
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aula 1 

Tipo: Roteiro de exercício 

Autor: Unicamp/Projeto Condigital MEC - MCT; 

Nível: fundamental e médio 

Simulação de uma investigação criminal em que, para 

identificação de um suposto criminoso, os alunos 

simularão técnicas de identificação de pessoas pelo 

DNA. 
 25. Investigação através da identificação do DNA –

aula 2 

Tipo: Roteiro de exercício 

Autor: Unicamp/Projeto Condigital MEC - MCT; 

Nível: fundamental e médio 

Tecnologia de Manipulação do DNA 

Simulação de uma investigação criminal em que, para 

identificação de um suposto criminoso, os alunos 

simularão técnicas de identificação de pessoas pelo 

DNA. 
26. Investigação através da identificação do DNA –

Aula 3 

Tipo: Roteiro de exercício 

Autor: Unicamp/Projeto Condigital MEC - MCT; 

Nível: fundamental e médio 

Tecnologia de Manipulação do DNA 

Simulação de uma investigação criminal em que, para 

identificação de um suposto criminoso, os alunos 

simularão técnicas de identificação de pessoas pelo 

DNA. 
 27. DNA Replicação 

Tipo: Animação 

Autor: Unicamp/Projeto Condigital MEC - MCT; 

Nível: fundamental e médio 

Animação interativa que mostra como ocorre o 

processo replicação de uma molécula de DNA; 

exercício para colocação de nucleotídeos com bases 

nitrogenadas  complementares. 
28. DNA Transcrição 

Tipo: Animação 

Autor: Unicamp/Projeto Condigital MEC - MCT; 

Nível: fundamental e médio 

Animação interativa que mostra como ocorrem os 

processos replicação e transcrição de uma molécula 

de DNA; exercício para colocação de nucleotídeos 

com bases nitrogenadas  complementares. 
29. Útil DNA inútil - Parte I 

tipo: áudio e texto 

Autor: Unicamp/Condigital/Rádio Cangália 

Nível: Ensinos médio e superior 

Duração: 5 min 

Texto: Guia do Professor. 

Nome e sigla de DNA; % genes e de DNA lixo/não 

codificante 

Apresentar algumas informações sobre o DNA do 

genoma humano. 2. Relacionar o código genético com 

codificação, cifras e decodificação. O programa 

apresenta a informação de que parte do DNA do 

genoma humano que se pensava não ter utilidade para 

a produção de proteínas pode ter papel regulador dos 

genes. 
30. Útil DNA inútil - Parte II  

tipo: áudio e texto 

Autor: Unicamp/Condigital/Rádio Cangália 

Nível: Ensinos médio e superior 

Duração: 5 min 

Texto de Guia do Professor. 

Criptografia, análise de frequência, 

Apresentar algumas informações sobre o DNA do 

genoma humano. 2. Relacionar o código genético com 

codificação, cifras e decodificação. O programa 

apresenta a informação de que parte do DNA do 

genoma humano que se pensava não ter utilidade para 

a produção de proteínas pode ter papel regulador dos 

genes 
31. Teste de paternidade 

Tipo: roteiro de experimentos  

Autor: Unicamp/Condigital MEC 

Nível: ensinos fundamental e médio 

Favorecer o aprendizado de técnicas de manipulação 

de DNA, com enfoque no teste de paternidade e 

suscitar discussões sobre princípios de 

hereditariedade. 
32. Transgênicos - Tecnologias de manipulação do 

DNA - Parte I 

Tipo: Áudio 

Autor: Unicamp/Condigital 

Nível: ensinos fundamental, médio e superior 

Este programa de áudio trata das principais 

características dos produtos transgênicos e dos 

possíveis riscos que estes alimentos podem trazer 

nossa alimentação 

33. Transgênicos - Tecnologias de manipulação do 

DNA - Parte II 

Tipo: Áudio 

Autor: Unicamp/Condigital 

Nível: ensinos fundamental, médio e superior 

Este programa de áudio trata das principais 

características dos produtos transgênicos e dos 

possíveis riscos que estes alimentos podem trazer 

nossa alimentação 

 34. Laminário virtual: Cariótipo 

Tipo: Animação; 

Autor: Projeto Condigital MEC – MCT 

Nível: fundamental e médio 

Envolver o aluno em uma atividade prática, que 

consiste na análise de cromossomos e na montagem 

de 

 cariótipos, simulando a realizada por geneticistas. 

Possibilita a identificação das principais 

características 
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 dos cromossomos, auxiliando na sua definição e na 

compreensão das anomalias cromossômicas 
 35. James Watson e a descoberta da estrutura do 

DNA- Parte I 

Tipo: Áudio e texto 

Autor: Unicamp 

Nível: ensinos médio e superior 

http://www.embriao.ib.unicamp.br/embriao2/visualiz

aMaterial.php?idMaterial=2010 

Duração: 5 min 

Apresentar a estrutura em dupla-hélice do DNA, 

favorecer o aprendizado do conceito de gene e 

promover uma reflexão sobre os aspectos éticos 

envolvidos na manipulação gênica. Biografia James 

Watson; Linus Pauling e a dupla hélice de proteína. 

Textos: transcrição do áudio e A receita da vida e seu 

código. 

36. James Watson e a descoberta da estrutura do 

DNA - Parte II 

Tipo: Áudio e texto 

Autor: Unicamp 

Nível: ensinso médio e superior 

Duração: 5 min 

http://www.embriao.ib.unicamp.br/embriao2/visualiza

rMaterial.php?idMaterial=010 

Apresentar a estrutura em dupla-hélice do DNA, 

favorecer o aprendizado do conceito de gene e 

promover uma reflexão sobre os aspectos éticos 

envolvidos na manipulação gênica. Biografia James 

Watson; Linus Pauling e a dupla hélice de proteína 

Textos: transcrição do áudio e A receita da vida e seu 

código. 
37. Qual é a palavra? Tecnologias de manipulação 

DNA 

Tipo: Animação - jogo 

Autor: Unicamp/projeto Embrião 

Nível: ensinos médio e superior 

Jogo de forca para descobrir qual a palavra 

relacionada ao enunciado. O jogo apresenta um banco 

de dados de questões que são escolhidas 

aleatoriamente e apresenta três níveis de dificuldade. 

 

38. Geneticista - Parte I 

Tipo: Áudio e texto 

Autor: Unicamp/Projeto Embrião 

Nível: fundamental e médio 

Duração: 5 min 

http://www.embriao.ib.unicamp.br/embriao2/visualiz

arMaterial.php?idMaterial= 

Apresentar o geneticista, profissional que estuda os 

genes (os trechos de DNA que determinam as 

características de cada ser vivo), a hereditariedade e a 

variação dos organismos. Genética; Mendel; 

Descoberta da molécula de DNA, cariótipo; 

aconselhamento genético; farmacogenômica. 

Texto: Genética Humana e Saúde 

Postado em duplicata 
39. Geneticista - Parte II 

Tipo: Áudio e texto 

Autor: Unicamp/Projeto Embrião 

Nível: fundamental e médio 

Duração: 6 min 

http://www.embriao.ib.unicamp.br/embriao2/visualiz

arMaterial.php?idMaterial= 

Apresentar o geneticista, profissional que estuda os 

genes (os trechos de DNA que determinam as 

características de cada ser vivo), a hereditariedade e a 

variação dos organismos.  

Texto: Genética Humana e Saúde 

Projeto Genoma Humano; Células-tronco; Momento 

histórico da genética; próximos passos da genética e 

perfil do bom profissional. 
40. Rosalind Franklin, uma vida dedicada à ciência  

Parte I 

Tipo: Áudio 

Autor: Unicamp/Projeto Embrião 

Nível: médio e superior 

http://www.embriao.ib.unicamp.br/embriao2/visualiz

arMaterial.php?idMaterial= 

Explicar a importância do trabalho de Rosalind 

Franklin para a descoberta da estrutura da molécula de 

 DNA 

41. Rosalind Franklin, uma vida dedicada à ciência 

Parte II 

Tipo: Áudio 

Autor: Unicamp/Projeto Embrião 

Nível: médio e superior 

http://www.embriao.ib.unicamp.br/embriao2/visualiz

arMaterial.php?idMaterial= 

Explicar a importância do trabalho de Rosalind 

Franklin para a descoberta da estrutura da molécula de 

 DNA 

42. Qual é a palavra? DNA: a receita da vida e o seu 

código 

Tipo: Animação/Jogo 

Autor: Unicamp/projeto Embrião 

Nível: ensinos médio e superior 

Jogo onde se deve  descobrir qual a palavra 

relacionada ao enunciado. O jogo apresenta um banco 

de dados de questões que são escolhidas 

aleatoriamente e apresenta três níveis de dificuldade 

43. Transcrição Simulação simples indicando a atuação da enzima 
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Tipo: Animação 

Autor: Biblioteca Digital de Ciências - UNICAMP 

Nível: ensino fundamental e ensino médio 

http://www.ib.unicamp.br/lte/bdc/visualizarMaterial.

php?idMaterial=1110& 

RNA polimerase, a dupla fita do DNA, a formação do 

RNA mensageiro e a direção 3' 5'   

44. Exercício: imunidade 1 

Tipo: animação 

Autor: Cecierj 

Nível fundamental e médio 

Apresenta exercício interativo no qual se devem 

aplicar conhecimentos sobre biologia celular para a 

montagem da fita complementar a um seguimento de 

DNA 
45. Como funciona a transcrição? 

Tipo: animação 

Autor: Cecierj 

Nível fundamental e médio 

Estrutura da RNA Polimerase; região promotora; foto 

de E.coli 

46. Síntese de DNA 

Tipo: Animação 

Autor: Cecierj 

Nível: ensino médio e ensino superior 

Apresenta, de forma detalhada, como ocorre a síntese 

de DNA: o processo e as principais enzimas 

envolvidas (Helicase, Primase, Ligase, DNA 

Polimerase) 
 47. Transcrição e tradução 

Tipo: Animação 

Autor: Cecierj 

Nível: ensino médio 

Processos de transcrição e tradução bem completos. 

Íntrons, éxons, spliceossoma, ligação peptídica. 

48. Composição dos ácidos nucléicos 

Tipo: Animação 

Autor: Cecierj 

Nível: ensino médio e ensino superior 

Identificar os componentes dos ácidos nucléicos 

Introdução ao tema. 

49. Organização da cromatina 

Tipo: Animação 

Autor: Cecierj 

Nível: ensino médio e ensino superior 

A animação apresenta conceitos sobre a organização 

da cromatina; Eucromatina e heterocromatina; 

histonas, não histonas e nucleossomo; cromossomos, 

cromátides, mitose. 
50. Nucleotídeos 1: estrutura 

Tipo: Animação 

Autor: Cecierj 

Nível: ensinos fundamental e médio 

Exibe a estrutura química dos nucleotídeos.  

 

 51. Hibridização 

Tipo: Animação 

Autor: Cecierj 

Nível: ensinos fundamental,  médio e superior 

Formação de protoplasmas de células vegetais. 

Eletroporação e fusão de protoplasmas. Híbrido 

somático. 

52. Tabela do código genético 

Tipo: Animação 

Autor: Cecierj 

Nível: ensinos fundamental, médio e superior 

Relacionar cada códon ao seu respectivo resíduo de 

aminoácido 

Apresenta tabela interativa que traz o código genético 

 53. Regulação da transcrição por remodelamento 

dacromatina 

Tipo: Animação 

Autor: Cecierj 

Nível:ensinos fundamental, médio e superior 

http://ppsus.cederj.edu.br/site/visualizar? 

Animação apresenta conceitos de regulação da 

transcrição por remodelamento da cromatina 

54. Replicação 

Tipo: Animação 

Autor: Cecierj 

Nível: fundamental, médio e superior 

http://ppsus.cederj.edu.br/site/visualizar? 

Tratar de forma didática as várias teorias existentes 

sobre o mecanismo de replicação: semiconservativa, 

conservativa e dispersiva. 

56. A sequência de bases determina a constituição 

dasproteínas 

Tipo: AnimaçãoAutor: Cecierj 

Nível: médio e superior 

Apresenta a constituição das proteínas, a formação do 

RNA e do código genético. 

57. Resumo sobre origem da vida 

Tipo: Animação 

Autor: Cederj 

Nível: fundamental, médio e superior 

Aprender sobre a origem e evolução da vida, desde  

teorias, cientistas e principais relevâncias. 
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 58. A origem da complexidade 

Tipo: Animação 

Autor: Cecierj 

Nível: fundamental, médio 

Apresenta animação que compara geneticamente 

organismos diferentes. Nesse recurso são estudados os 

pares de genes de macacos e seres humanos 

59. Tri Nucleotide Repeat 

Tipo: Animação 

Autor: Howard Hughes Medical Institute 

(HHMI)Nível: superior 

Seções de DNA com repetição de nucleotídeos. 

 60. Gene Chip Manufacturing 

Tipo:Vídeo 

Autor: Howard Hughes Medical Institute (HHMI) 

Nível:  superior 

Processo de manufatura do chip de DNA ou 

microarranjos de DNA 

61. Mismatch Repair 

Tipo: Animação 

Autor: Howard Hughes Medical Institute (HHMI 

Nível: médio e superior 

Relação com câncer. Mostra enzimas de reparação dos 

erros que ocorrem durante a replicação. 

62.P 53 

Tipo: Animação 

Autor: Howard Hughes Medical Institute (HHMI) 

Nível: superior 

Mostra a relação entre a ligação da proteína p53 no 

DNA e o início da transcrição. Relação com câncer. 

63. Genética até no leitinho quente 

Tipo Áudio 

Autor UFMG/Na onda da vida 

Nível ensino médio 

Duração: 2 min e 40 seg 

Seleção genética; genética molecular; genes; 

marcadores de DNA; 

 64. DNA 01 ou DNA. Data de nascimento avançada? 

Tipo Áudio 

Autor UFMG/Na onda da vida 

Nível: fundamental e médio 

Duração: 2 min e 30 seg. 

O que é o DNA; como é formado; modelo de colar de 

contas; sequência: similaridades e diferenças entre 

organismos; número de cromossomos humanos; teste 

de paternidade; 

65. Uma aula de proteínas com as professoras 

leveduras 

Tipo: áudio 

Autor UFMG/Na onda da vida 

Nível fundamental e médio 

Duração: 2 min 

Fornecer informações sobre alguns estudos genéticos 

utilizando leveduras como organismos modelo. 

Processo de complementação; reparos de danos no 

DNA. 

66. Um código de barras genético 

Tipo: Áudio 

Autor: UFMG/Na Onda da Vida 

Nível: fundamental e médio 

Duração: 02 min e 14 s 

Taxonomia clássica; Taxonomia molecular (definição 

e importância). 

 67. DNA 

Autor: UFMG 

Tipo: Áudio 

Nível: Ensino médio e Ensino Superior 

Duração: 5 min e 45 s 

Fornecer informações sobre o DNA e hereditariedade. 

Relação Genética e DNA; Modelo da molécula de 

DNA: Relação entre hereditariedade e cromossomos. 

Estrutura da molécula – pontes e letrinhas. 

Música "DNA" de José Miguel Wisnik 
68. Como se forma a cor dos nossos olhos ? 

Tipo: Áudio 

Autor: UFMG/Rádio UFMG Educativa – Programa 

Universidade das Crianças. 

Nível: ensino fundamental 

Duração: 1 min e 44 s 

Explicar sobre a origem da cor dos olhos humanos 

 

 69. Clone 

Tipo: Áudio 

Autor: UFMG; Rádio UFMG Educativa - Programa 

Papo de Vaca. 

Nível: Fundamental e médio 

Duração: 02 min e 13 s. 

Definição de clone; 

70. Ligações de hidrogênio: adenina e timina 

Tipo: imagem 

Imagem mostrando as pontes de hidrogênio entre as 

bases nitrogenadas Timina e adenina. 
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Autor: UFMG/Portal pontociência 

Nível: ensinos médio e superior 

 71. Citosina 

Tipo Imagem 

Autor: UFMG/Portal pontociência 

Nível: ensinos médio e superior 

Reconhecer a estrutura química da citosina. A imagem 

mostra o modelo da estrutura química da molécula de 

citosina, que é uma base nitrogenada presente tanto no 

DNA quanto no RNA. 
72. Guanina 

Tipo Imagem 

Autor: UFMG/Portal pontociência 

Nível: ensinos médio e superior 

A imagem mostra o modelo da estrutura química da 

guanina, que é uma base nitrogenada que faz parte da 

constituição do DNA e do RNA. 

 

 73. Adenina 

Tipo Imagem 

Autor: UFMG/Portal pontociência 

Nível: ensinos médio e superior 

http://pontociencia.org.br/galeria/#/content/pictures3/

moleculasfamosas/adenina.jpg 

A imagem mostra o modelo da estrutura química da 

adenina, que é uma base nitrogenada que faz parte da 

constituição do DNA e do RNA. 

74. Timina 

Tipo Imagem 

Autor: UFMG/Portal pontociência 

Nível: ensinos médio e superior 

Apresentar a estrutura química da timina 

 

Postado em duplicata 

75. Ligações de hidrogênio: citosina e guanina 

Tipo: imagem 

Autor: UFMG/Portal pontociência 

Nível: ensinos médio e superior 

Imagem de modelo tridimensional da ligação por 

pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas 

Citosina e Guanina. 

76. Cromossomos Gigantes 

Tipo: Roteiro de Aula prática e animação 

Autor: UFMG/Portal Ponto Ciência 

Nível: ensinos médio e superior 

Aula prática para montagem de maquete do 

cromossomo 22. 

77. Genetic engineering: part 1 [Frontiers 

ofbiomedical engineering] 

Tipo: Áudio 

Autor: Yale University, Open Yale Courses 

Nível: ensino superior 

Duração: 47 min 

Estrutura de DNA e relação entre engenharia genética 

e cura de doenças. 

78. Genetic engineering: part 2 [Frontiers 

ofbiomedical engineering] 

Tipo: Áudio 

Autor: Yale University, Open Yale Courses 

Nível: ensino superior 

Duração: 51 min 

Estrutura de DNA e relação entre engenharia genética 

e cura de doenças. 

79. Cell culture engineering: part 1 [Frontiers of 

biomedical engineering] 

Tipo: Áudio 

Autor: Yale University, Open Yale Courses 

Nível: ensino superior 

Duração 52 min. 

Terapia gênica, Vírus e lipídios catiônicos para DNA 

delivery; Fisiologia celular de bactérias e mamíferos. 

 80. Basic transmission genetics [Principles of 

evolution, ecology and behavior] 

Tipo: Áudio 

Autor: Yale University, Open Yale Courses 

Nível: ensino superior 

Duração: 44 min 

Natureza da evolução: seleção, heranças genéticas e 

história. Funcionamento do DNA para a reprodução 

dos organismos. 

81. Biomolecular engineering: engineering of 

immunity: part 2 [Frontiers of biomedical 

engineering] 

Tipo: Áudio 

Autor: Yale University, Open Yale Courses 

Nível: ensino superior 

Duração: 52 min 

Vacinas, resposta imunológica de reconhecimento de 

patógeno (liberação de imonuglobulina, ativação de 

células T e memória celular); bioengenharia para 

produção e vacinas. 

82. Anaphase spindle oscillations in heLa cell Expressão de GFP miosina II A e tubulina CH em 
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depleted of MCAK with cytokinesis failure [Second 

place] 

Tipo: Animação 

Autor: The American Society for Cell Biology, 

ASCBImage & Vídeo Library 

Nível: ensino superior 

células HeLa.  
 

83. When something goes wrong: histone 

Tipo: animação 

Autor: The American Society for Cell Biology, ASBC 

Image & Vídeo Library 

Nível: Ensino Superior 

Início da divisão embrionária em Drosophyla.  

 84. Meeting in the middle before parting: metaphase-

to-anaphase [Mitosis movie series; 2] 

Tipo: Animação 

Autor The American Society for Cell Biology, 

ASBCImage & Vídeo Library 

Nível: superior 

Metáfase mitótica, Cinetocoros, compactação do 

DNA para formar os cromossomos.  

85. Meeting in the middle before parting: 

anaphase[Mitosis movie series; 3] 

Tipo: Animação 

Autor The American Society for Cell Biology, 

ASBCImage & Vídeo Library 

Nível: Ensinos fundamental, médio e superior 

Anáfase; separação de cromátides-irmãs;  

86. Meeting in the middle before parting: anaphase 

lagging [Mitosis movie series; 5] 

Tipo: Animação 

Autor The American Society for Cell Biology, 

ASBCImage & Vídeo Library 

Nível: superior 

Anáfase; separação de cromátides-irmãs; 

87. DNA; RNA; Protein 

Tipo: Vídeo 

Autor: The American Society for Cell Biology, ASBC 

Image & Vídeo Library 

Nível: Superior 

Síntese do RNA;  

88. Processo responsável pelo crescimentodos 

vegetais – mitose 

Tipo: Roteiro de experimento 

Autor: Centro Experimental de Ciência da Escola 

Superior de Biotecnologia da Universidade Católica 

Portuguesa 

Nível fundamental e médio 

Visualização de fases da mitose em ápices radiculares 

de cebola. Cromossomo e cromátide. 

Apareceu na pesquisa do termo ADN 

89. Extração de DNA em Células Vegetais 

Autor: Centro Experimental da Ciência da Escola 

Superior de Biotecnologia da Universidade Católica 

Portuguesa; 

Tipo: Roteiro de experimento; 

Nível: Ensino Fundamental Final e Ensino Médio 

Roteiro de experimento para extração de DNA de 

células de folhas jovens de feijoeiros ou de morangos. 

Apareceu na pesquisa dos termos ‘Biotecnologia’ e 

‘ADN’ 

 90. DNA simple 2 

Tipo: Imagem 

Autor: Wikimedia commons/UFC 

Nível: ensinos  fundamental, médio e superior 

A imagem é um esquema que mostra a estrutura do 

DNA em várias cores, cada cor representa um 

componente do DNA 

 91. DNA orbit animated small 

Tipo: Imagem com movimento 

Institutição: Wikimedia commons 

Nível: fundamental e médio 

Imagem tridimensional da molécula de DNA. 

 92. Do DNA à proteína 

Autor: WGBH Educational Foundation 

Tipo: Animação 

Nível: Ensinos fundamental, médio e superior 

Duração: 3 min e 30 s 

Explicar os processos envolvidos na síntese proteica, 

como transcrição e tradução. 

O vídeo narra o processo de síntese proteica, 

iniciando com o DNA dentro do núcleo celular.   
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93. Cell Transcription and Translation 

Autor:Institute of Agriculture and Natural Resources, 

University of Nebraska/ WGBH Educational 

Foundation 

Tipo: Animação 

Nível: médio 

Síntese de proteínas; Transcrição e tradução – Visão 

geral. Área promotora e de fim. 

94. Cytomegalovirus Scheme (CMV) 

Autor: Boutet, Emmanuel/UFC 

Tipo: Imagem 

Nível: ensinos fundamental, médio e superior 

Mostrar a estrutura de um vírus. A imagem apresenta 

a estrutura do vírus, formado por um capsídeo de 

proteínas que envolve o ácido nucléico, que pode ser 

RNA (ácido ribonucléico) ou DNA (ácido 

desoxirribonucléico). Em alguns tipos de vírus, esta 

estrutura é envolvida por uma capa lipídica com 

diversos tipos de proteínas. 
95.  Extração de DNA de cebola 

Tipo: Roteiro de Experimento 

Autor: Thiago Machado Mello de Sousa/ 

 UnB 

Nível: ensinos fundamental e médio 

Conhecer os princípios básicos da extração de 

material genético (DNA), utilizando uma cebola 

(Allium cepa). Descrição do recurso: Explica os 

princípios básicos da extração de material genético 

(DNA), utilizando uma cebola (Allium cepa). 
 96. Série ciência forense: exame de ADN  

Tipo: texto 

Autor: Emiliano Chemello 

Nível: ensinos médio e superior 

Apresenta o exame de ADN e sua aplicação na 

investigação de crimes: são evidenciados desde 

aspectos técnicos, como a estrutura do ADN, até os 

métodos de extração e análise do mesmo. Apareceu na 

pesquisa do termo ADN. 
97. Prebiotic molecules in planet zone of young star 

IRS 46 

Tipo: imagem; 

Autor: NASA 

Nível: médio e superior 

Analisa a viabilidade de existência de vida em outros 

planetas. 

98. Sequence alignment of words 

Tipo: Animação 

Autor: The Wolfram Demonstration Project 

Nível: Médio e superior 

Relação entre alinhamento de sequências de palavras 

e análise de DNA. 

99. Extensão do DNA 

Autor: University of Colorado at Boulder, Physics 

Education Technology (PhET) 

Tipo: Simulação 

Nível: Ensino Superior 

Permite explorar o DNA utilizando pinças ópticas ou 

fluxo de fluidos. Pode-se medir a relação entre o 

comprimento do DNA esticado e a força necessária 

para mantê-lo dessa forma. 

 

 100. Construindo uma molécula de DNA comestível 

Autor: Espaço Ciência Viva 

Tipo Roteiro de Experimentos 

Nível: Ensino fundamental 

Experimento prático que mostra a construção de um 

objeto semelhante a uma molécula de DNA, usando 

materiais de baixo custo (arame, jujuba e palitos) 

101. Vídeo do DNA 

Autor: Biosphera 

Tipo: Vídeo/Animação 

Nível: Ensinos médio e superior 

Este vídeo mostra o DNA em seus diferentes graus de 

espiralização. Visão tridimensional da célula. Tem 

anúncio de associação médica. 

 102. Colocando as coisas no lugar 

Tipo Animação 

Autor: Rede Internacional Virtual de Educação 

(RIVED)/MEC 

Nível: ensinos fundamental e médio 

Relacionar os conceitos de célula, gene, alelos, DNA 

e cromossomo. 

Software que permite criar os esquemas com setas, 

textos e figuras. Célula, cromossomos, DNA, alelos e 

seres vivos. 
Fonte: elaboração própria  

A pesquisa com o termo ADN resultou em cinco objetos. Um objeto educacional não 

funcionou, um foi considerado não relacionado ao tema e os outros três já estavam descritos 

no quadro 6, com a busca do termo DNA. 
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5.2.1.3 Termo ‘Engenharia Genética’ 

 A pesquisa resultou em seis objetos e só um deles não foi considerado relevante para o 

ensino (APÊNDICE D). O quadro 7 mostra os resultados: 

Quadro 7. Resultado da pesquisa com o termo Engenharia Genética no BIOE: Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ 

Nível e Assuntos tratados 

Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível Assuntos tratados 
1. Qual é a palavra? Aplicações da engenharia genética 

Tipo: Animação/jogo 

Autor: Unicamp/projeto Embrião 

Nível: ensinos médio e superior 

Jogo onde se deve descobrir qual a palavra relacionada 

ao enunciado. O jogo apresenta um banco de dados de 

questões que são escolhidas aleatoriamente e apresenta 

três níveis de dificuldade 
2. Cell culture engineering: part 1 [Frontiers of 

biomedical engineering] 

Tipo: Áudio 

Autor: Yale University, Open Yale Courses 

Nível: Superior 

 

Duração: 52 min 

Palestra do Professor Saltzman. Ele revisa conceitos de 

terapia gênica e exemplifica a aplicação.  DNA delivery 

usando vírus e lipídios catiônicos e breve introdução 

sobre fisiologia bacteriana e de mamíferos. Apareceu  na 

busca de Genetic Engineering 
3. Terapia celular - Parte I 

Tipo: Áudio 

Autor: Unicamp/Projeto Embrião/ Série Ciência em 

destaque 

Nível: Ensinos fundamental, médio e superior 

 

Duração: 4 min e 30 s 

Este programa mostra o que é a terapia celular, a terapia 

gênica e como estas técnicas podem auxiliar na medicina 

O objetivo deste programa é mostrar como as técnicas 

de engenharia genética podem auxiliar na prevenção de 

doenças genéticas 

Definição; Síndrome de Down; Hemofilia; Como pode 

funcionar; DNA Recombinante; Diferenças para Terapia 

celular e Célula-tronco. 
4. Terapia celular - Parte II 

Tipo: Áudio e texto 

Autor: Unicamp/Projeto Embrião/Série Ciência em 

destaque 

Duração: 4 min e 30 s 

Este programa mostra o que é a terapia celular, a terapia 

gênica e como estas técnicas podem auxiliar na medicina 

O objetivo deste programa é mostrar como as técnicas 

de engenharia genética podem auxiliar na prevenção de 

doenças genéticas 

Definição de câncer; Alzheimer; 

Aplicações e riscos; grupos de controle e órgão 

regulador; 

Texto: Aplicações da Engenharia Genética 
5. Caminhando com serpentes 

Autor: UFMG/ Na Onda da Vida 

Tipo: Áudio 

Nível: Ensino médio e Ensino Superior 

 

Duração: 2 min 

Descrever a pesquisa desenvolvida por cientistas da 

UFMG que utilizam a proteína de uma serpente para 

combater tumores em seres humanos 

Atividade antiangiogênica; produção da proteína em 

laboratório com uso de levedura; 
Fonte: elaboração própria  
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O termo na língua inglesa (Genetic Engineering) mostrou um objeto já descrito no 

quadro 7 e a pesquisa do termo na língua espanhola (Ingeniería Genética) não produziu 

nenhum resultado. 

5.2.1.4 Termo Bioética 

A pesquisa não mostrou qualquer resultado, mesmo para o termo na língua inglesa 

(bioethics). 

5.2.2 Objetos de Aprendizagem sobre Metrologia
11

 

Os termos pesquisados foram: ‘Metrologia’, ‘Medição’ e ‘Unidades de medidas’ e suas 

traduções para as línguas inglesa e espanhola.  

5.2.2.1 Termo ‘Metrologia’ 

A pesquisa resultou em dois objetos educacionais associados ao ensino de metrologia e 

descritos no quadro 8.  

Quadro 8. Resultado da pesquisa com o termo Metrologia no BIOE:Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível e 

Assuntos tratados. 

Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível Assuntos tratados 
1. Substâncias químicas – Desperdício de água 

Autor: Projeto Condigital MEC - MCT; Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC Rio 

Tipo: Animação 

Nível: fundamental e médio 

Conversão de unidades de volume, entre ml e l 

2. Multímetro 

Autor: Centro Didático de Física UNESP 

Tipo: Roteiro de Experimento 

Nível: fundamental e médio 

Associação entre a utilização do instrumento e a 

realização de medidas 

Fonte: elaboração própria  

 As buscas dos termos nas línguas inglesa (Metrology) e espanhola (Metrología) não 

retornaram resultados novos. 

5.2.2.2 Termo ‘Medição’ 

A pesquisa resultou em 34 objetos, dos quais 14 objetos educacionais são associados 

ao ensino de metrologia e estão descritos no quadro 9. Os outros 20 são vídeos duplicados, 

com títulos e legendas em espanhol e em inglês.  

                                                 
11

 Os resultados dessa pesquisa foram apresentados nos artigos ‘Recursos Educacionais Abertos sobre 

metrologia: a disponibilidade de materiais didáticos digitais para o ensino e a aprendizagem’ e ‘Development of 

digital Open Educational Resource for metrology education’. 
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Quadro 9. Resultado da pesquisa com o termo Medição no BIOE:Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível e 

Assuntos tratados 

Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível Assuntos tratados 
1. [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-4] Medições - 

Análise do exemplo de medição 

Autor: Anderson Coser Gaudio 

Tipo vídeo (duração 3 min) 

Nível: fundamental, médio e superior. 

Instrumentos de medidas; Escala dos instrumentos; 

Erros de leitura, Padrão de referência; Importância da 

calibração. 

2. [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-3] Medições -

Um exemplo de medição 

Autor: Anderson Coser Gaudio 

Tipo vídeo (duração 2 min) 

Nível: fundamental e médio  

Característica de medidas da folha A4; instrumento de 

medida – régua; importância das medidas para 

comprovar fatos. 

3. Parâmetros de volume 

Autor: UFRGS, MDMat 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental – anos iniciais. 

Noção de volume; unidades de medidas distintas. 

4. [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-1] Medições –

Introdução 

Autor: Anderson Coser Gaudio 

Tipo vídeo (duração 4 min) 

Nível: Fundamental, médio e superior. 

Unidade, Escala e Números; 

Importância dos padrões de medições; Grandezas: 

tempo, massa, temperatura e volume; 

5. Medidas 

Autor: UFRGS, MDMat 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental – anos iniciais. 

Noções de comprimento; unidades de medidas 

distintas; cm 

6. [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-7] Medições -

Incertezas e algarismos significativos 

Autor: Anderson Coser Gaudio 

Tipo vídeo (duração 5 min) 

Nível: fundamental, médio e superior 

Valor real de grandeza; Medidas exatas; Incerteza de 

medição; Erros; Fatores que influenciam a incerteza; 

Modos de melhorar a exatidão; Quantidade de 

algarismos significativos. 

7. Quantos passos eu preciso dar? 

Autor: UFRGS, MDMat 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental – anos iniciais. 

Noções de comprimento; diferentes unidades de 

medidas; unidades antropométricas de medidas. 

8. Exemplo de medidas 

Autor: UFRGS, MDMat 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental – anos iniciais. 

Noções de comprimento; diferentes unidades de 

medidas; prefixos do SI. 

9. Instrumental matemático para a física – Processos 

de medidas 

Autor: Instituto Galileo Galilei para a Educação 

(IGGE); Projeto Condigital MEC  

Tipo: animação e texto 

Nível: fundamental e médio 

Laboratório virtual; texto com definições; exercícios 

de avaliação. 

10. Processos de medidas de grandezas - Parte II 

Autor: Projeto Condigital MEC – MCT; Instituto 

Galileo Galilei para a Educação (IGGE) 

Tipo: áudio (4 min) e texto 

Nível: médio e superior 

Graus de precisão; escala; características do 

instrumento (sensibilidade, aferição); medição direta e 

indireta; precisão; algarismos significativos; desvio; 

precisão e exatidão. 

11. Processos de medidas de grandezas - Parte I 

Autor: Projeto Condigital MEC – MCT; Instituto 

Galileo Galilei para a Educação (IGGE) 

Tipo: áudio (3 min) e texto 

Nível: médio e superior 

Definição de medição; geometria e medidas; 

astronomia e medidas;  

12. Ampulheta 

Autor: Universidade dos Açores 

Tipo: Roteiro de experimento 

Instrumento de medida do tempo; história da 

metrologia. 
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Nível: fundamental – anos iniciais. 

13. Célula de combustível alcalina 

Autor: Vasco Sérgio Correia Freitas Silva 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível fundamental e médio 

Funcionamento do voltímetro; escalas de medidas. 

14. Célula de combustível salina 

Autor: Vasco Sérgio Correia Freitas Silva 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível fundamental e médio 

Funcionamento do voltímetro; escalas de medidas. 

Fonte: elaboração própria  

A busca do termo na língua inglesa (Measurement) como palavra-chave produziu 15 

resultados. cinco correspondem à série [Aulas de Física em Flash], já listada no quadro 9, com 

legendas em inglês, sete não tem relação com o ensino de Metrologia e três foram 

considerados relevantes para o ensino de Metrologia e estão descritos no quadro 10.  

Quadro 10. Resultado da pesquisa com o termo Measurement no BIOE: Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível e 

Assuntos tratados 

Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível Assuntos tratados 
1. Length units of measurement 

Autor: Sarah Lichtblau 

Tipo: simulação 

Nível: fundamental – anos iniciais; fundamental e 

médio. 

Programa para visualizar diferenças de dimensão de 

tamanho. Exemplos reais para comparação entre as 

diferentes unidades de comprimento. O link no site do 

BIOE não funciona, mas o link fornecido na descrição 

funciona: 

http://demonstrations.wolfram.com/LengthUnitsOfMe

asurement/ 
2. Uncertainty of measurement and diagnostic 

accuracy measures,  

Autor: Hatjimihail Aristides T. 

Tipo: simulação 

Nível: fundamental e médio. 

Programa para visualizar a importância da incerteza 

de medição em caraterísticas relacionadas à saúde.  O 

link no site do BIOE não funciona, mas o link 

fornecido na descrição funciona: 

http://demonstrations.wolfram.com/UncertaintyOfMe

asurementAndDiagnosticAccuracyMeasures/ 
3. Multímetro 

Autor: Fu-Kwun Hwang 

Tipo: texto 

Nível: fundamental e médio. 

Texto sobre funcionamento de multímetro. O link no 

site do BIOE não funciona, mas o link fornecido na 

descrição funciona: 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/oldjava/portuguese/eletro

magnetismo/Multimeter_arquivos/Multimeter.htm 
Fonte: elaboração própria  

A pesquisa do termo na língua espanhola (Medición) retornou 21 resultados. Sete deles 

correspondem à série [Aulas de Física em Flash], já listados no quadro 9, com legendas em 

espanhol. Cinco foram considerados relevantes para o ensino de metrologia e são descritos no 

quadro 11.  
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Quadro 11. Resultado da pesquisa com o termo Medición no BIOE: Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível e 

Assuntos tratados 

Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível Assuntos tratados 
1. Volúmenes de cuerpos geométricos [Unidades 

didácticas] 

Autor: Josep Mª Navarro Canut 

Tipo: Roteiro de experimento e animação 

Nível fundamental e médio 

Conversão de unidades de volume. A animação não 

funciona.  

2. Medición de ángulos [Unidades didácticas] 

Autor: Fernando Arias Fernández-Pérez 

Tipo: Roteiro de experimento e animação 

Nível fundamental e médio 

Sistema sexagesimal; unidades de tempo. A animação 

não funciona. 

3. Metros, litros y kilogramos [Unidades didácticas] 

Autor: Eduardo Barbero Corral 

Tipo: Roteiro de experimento e animação 

Nível fundamental e médio 

Unidades de massa, comprimento e volume. Unidades 

de medidas regionais; Conversão de unidades. A 

animação não funciona. 

4. [Clases de Física de flash] [Lección 2-11] Tiempo -

Relojes marcan Instante del tiempo 

Autor: Anderson Coser Gaudio 

Tipo: vídeo (duração 2 min) 

Nível: fundamental, médio e superior 

Diferença entre cronômetro e relógio. Sincronização. 

Hora oficial e Observatório Nacional. Relógio 

atômico e seu desvio. 

5. Unidades y medidas 

Autor: Angel Franco García 

Tipo: texto e animação 

Nível: fundamental, médio e superior 

Medidas e unidades de comprimento, massa e 

volume; densidade; erros de medição. 

O link no site do BIOE não funciona, mas o link 

fornecido na descrição funciona: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/ 
Fonte: elaboração própria  

5.2.2.3 Termo ‘Unidade de Medida’ 

A pesquisa resultou em 101 objetos. A visualização de cada um deles revelou que 38 

têm associação com o ensino de metrologia, 56 não têm e sete apareceram duas vezes na lista 

de resultados. O quadro 12 traz a descrição dos 38 objetos relevantes para o ensino de 

metrologia. 
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Quadro 12. Resultado da pesquisa com o termo Unidade de Medida no BIOE: Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ 

Nível e Assuntos tratados 

Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível Assuntos tratados 

1. Unidades antiguas [Álgebra: unidades de medida] 

Autor: Cándido Román Camblor 

Tipo: texto 

Nível: fundamental e médio 

Mostra a relação entre unidades antigas e atuais para 

comprimento, volume, massa e área. Exercícios de 

conversão de unidades. Em espanhol.  

2. [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-5] Medições – O 

Sistema Internacional de Unidades 

Autor: Anderson Coser Gaudio 

Tipo vídeo (duração 3 min) 

Nível: fundamental, médio e superior. 

Abrangência do Sistema Internacional de unidades; 

Sistema inglês; Grandezas de base (tempo, massa e 

comprimento) e suas unidades; Definição do segundo; 

Grandezas derivadas; Kilograma-padrão; BIPM; 

Inmetro 

3. Medida del tiempo y los ángulos: precisión y 

estimación en las medidas [Unidades didácticas] 

Autor: Javier de la Escosura Caballero 

Tipo: texto e animação 

Nível: fundamental e médio:  

Exercícios de expressão e conversão de unidades de 

tempo. A animação não funciona. Em espanhol. 

4. Metros, litros y kilogramos [Unidades didácticas] 

Autor: Eduardo Barbero Corral 

Tipo: texto e animação 

Nível: fundamental e médio 

Unidades de base do SI para comprimento e massa. A 

animação não funciona. Em espanhol. 

5. Metros cuadrados y metros cúbicos 

[Unidadesdidácticas] 

Autor: Eduardo Barbero Corral 

Tipo: texto e animação 

Nível fundamental e médio 

Unidades de área e volume. Conversão.  

A animação não funciona. Em espanhol. 

6. Quiz: unidades de medida 

Autor: Emiliano Chemello 

Tipo: Animação 

Nível: médio e superior 

Teste de conhecimentos sobre representação e 

conversão de unidades de: massa, volume, temperatura 

e energia. O link no site do BIOE não funciona, mas o 

link fornecido na descrição funciona: 

http://www.quimica.net/emiliano/quiz.html 

7. Potência de dez, unidades, dimensões,medidas, 

incertezas, análise dimensional, argumentos de escala 

Autor: Walter Lewin (MIT OpenCourseWare – 

Massachusetts Institute of Technology) 

Tipo: vídeo (duração 15 min) 

Nível médio e superior 

Relação entre grandezas de base (tempo, comprimento 

e massa) e derivadas (velocidade, aceleração). 

Presença da incerteza de medição.  

8. Mesures usuals de longitude 

Autor: Toni Miquel Mollà 

Tipo: animação 

Nível: fundamental, médio e superior. 

Mais de 500 exercícios de conversão de unidades de 

comprimento. O link no site do BIOE não funciona, 

mas o link fornecido na descrição funciona: 
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3286 Em espanhol 

9. Medindo a turma 

Autor: UFRGS, MDMat 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental – anos iniciais. 

Proposta de atividade de medição de alunos da turma e 

construção de gráfico. 

10. [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-2] Medições – 

Padrões de Medidas 

Autor: Anderson Coser Gaudio 

Tipo vídeo (duração 2 min) 

Nível: fundamental, médio e superior. 

Medições; Padrão de referência; Comparação; Padrão 

de massa. 

11. Medindo a mesa 

Autor: UFRGS, MDMat 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental – anos iniciais. 

Proposta de atividade com medidas em metros e 

centímetros; conversão entre as unidades. 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3286
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12. Medidas estimadas 

Autor: UFRGS, MDMat 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental – anos iniciais. 

Proposta de atividade de comparação de medidas de 

diferentes objetos 

13. [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-6] Medições - 

Os prefixos do Sistema Internacional de Unidades 

Autor: Anderson Coser Gaudio 

Tipo vídeo (duração 2 min) 

Nível: fundamental, médio e superior. 

Múltiplos e submúltiplos; Conversão de unidades; 

14. Babebi 

Autor: Gabriel Wolf Flores; UFRGS, MDMat 

Tipo: Animação 

Nível: fundamental  

Utilização de três padrões para medir segmentos de 

reta. 

15. Medidas 

Autor: UFRGS, MDMat 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental – anos iniciais 

Proposta de atividade para medir segmentos de reta em 

cm. 

16. Sistemas de Unidades – A Onça - blocos 1 e 2 

Autor: Projeto Acessa Física - Instituto Brasileiro de 

Educação e Tecnologia de Formação a Distância - 

IBTF; Projeto Condigital MEC - MCT 

Tipo: áudio (duração 10 min) 

Nível fundamental e médio  

Introdução à história da metrologia - Diferenças entre 

sistemas de unidades; Gabriel Mouton; Medidas 

antropométricas; George III (Inglaterra); Sistema 

Métrico Decimal 

17. Unidades y medidas 

Autor: Angel Franco García 

Tipo: texto 

Nível: fundamental, médio e superior. 

Em espanhol. Descrição de unidades de base e 

derivadas, os prefixos do SI e regras de escrita. Em 

espanhol. O link no site do BIOE não funciona, mas o 

link fornecido na descrição funciona: 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/  

18. [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-4] Medições - 

Análise do exemplo de medição 

Autor: Anderson Coser Gaudio 

Tipo vídeo (duração 3 min) 

Nível: fundamental, médio e superior. 

Instrumentos de medidas; Escala dos instrumentos; 

Erros de leitura, Padrão de referência; Importância da 

calibração. 

19. Resolução de problemas [Conversa deprofessor] 

Autor: Ministério da Educação (MEC) 

Tipo: vídeo (18 min) 

Nível: formação de professores 

Importância do ensino de medidas; atividade de medir 

com vários padrões; atuação do IPEM para 

fiscalização de produtos pré-medidos; padrão e escala 

de medidas. 

20. Quanto pesa? 

Autor: UFRGS, MDMat 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental – anos iniciais. 

Proposta de atividade para medir massa das frutas; 

relação entre massa e a quantidade de frutas. 

21. Viagem nas dimensões 

Autor: Ambrosio, Flávio; Sá, Kleber; 

Portela,Sebastião; Nascimento, Anna Christina de 

Azeveo; Maciel, Wellington Moura; Nunes, César; 

Pontal, Diogo; Rangel, Juliana; Maestro, Daniela; 

Aguar, César de Souza; Osako, Rafael Taro; Nietske, 

Silana; Inamine, Renato dos Santos 

Tipo: animação 

Nível: fundamental, médio e superior. 

Imagens de estruturas associadas a tamanhos 

diferentes; escala de tamanhos: prefixos utilizados e 

seu valor em base 10.A animação não mostra o nome 

das estruturas apresentadas. 

22. [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-7] Medições -

Incertezas e algarismos significativos 

Autor: Anderson Coser Gaudio 

Tipo vídeo (duração 5 min) 

Nível: fundamental, médio e superior 

Valor real de grandeza; Medidas exatas; Incerteza de 

medição; Erros; Fatores que influenciam a incerteza; 

Modos de melhorar a exatidão; Quantidade de 

algarismos significativos. 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/
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23. [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-3] Medições - 

Um exemplo de medição 

Autor: Anderson Coser Gaudio 

Tipo vídeo (duração 2 min) 

Nível: fundamental e médio  

Característica de medidas da folha A4; instrumento de 

medida – régua; importância das medidas para 

comprovar fatos. 

24. O peso das frutas 

Autor: UFRGS, MDMat 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental – anos iniciais 

Proposta de atividade para medir massa das frutas; 

relação entre massa e a quantidade de frutas em 1 

quilograma; padrões de medidas. 

25. Desafio dos 4 litros 

Autor: UFRGS, MDMat 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental – anos iniciais 

Proposta de atividade para medir volume com a 

transferência de medidas de mesma unidade. 

26. La medida: magnitud y cantidad [Unidades 

didácticas] 

Autor: Maria Paz Vidal Paz 

Tipo: texto 

Nível: fundamental e médio 

História das medições. Em espanhol. 

27. Unidade de medida 

Autor: UFRGS, MDMat 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental – anos iniciais. 

Proposta de atividade para medir comprimento e 

volume. Ideia de “quantos cabem” – unidade de 

medida. 

28. Parâmetros de volume 

Autor: UFRGS, MDMat 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental – anos iniciais. 

Proposta de atividade para medir volume. 

29. Quanto tempo leva? 

Autor: UFRGS, MDMat 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental – anos iniciais. 

Proposta de atividade para medir tempo; utilização de 

cronômetro. 

30. Sistema sexagesimal 

Autor: J. Amador Bernardo Vázquez,  

Tipo: animação 

Nível: fundamental e médio 

Em espanhol. Explica o sistema sexagesimal – o 

tempo e suas unidades. Tem exercícios.  

O link no site do BIOE não funciona, mas o link 

fornecido na descrição funciona: 

http://clic.xtec.cat/db/act_en.jsp?id=3492 

31. Um nano-segundo-luz na sua mão 

Autor: Alfredo Mateus, 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental e médio 

Construção de um prisma com 30 cm de comprimento 

que representa 1 nano-segundo da velocidade da luz. 

Relação entre unidades. 

32. Os Curiosos – Temperatura (com libras) 

Autor: Projeto Condigital MEC – MCT; ProjetoAcessa 

Física - Instituto Brasileiro de Educação e Tecnologia 

de Formação a Distância – IBTF 

Tipo: vídeo (duração 12 min) e texto 

Nível: fundamental e médio 

Conceitos de calor e temperatura; equilíbrio térmico; 

escala termométrica e termômetro; propostas de 

experimentos; calibração; unidades de medidas de 

temperatura – Celsius, Fahrenheit e Kelvin; escala 

absoluta. 

33. Multímetro 

Autor: Centro Didático de Física UNESP 

Tipo: Roteiro de Experimento 

Nível: fundamental e médio 

Associação entre a utilização do instrumento e a 

realização de medidas 

34. Do micro ao macro - Parte I e II 

Autor: Projeto Condigital MEC - MCT; Projeto Acessa 

Física - Instituto Brasileiro de Educação e Tecnologia 

de Formação a Distância – IBTF 

Tipo: áudio (5+5 min) e texto 

Nível: médio 

Telescópio e microscópios; Conceito de mensurar; 

Prefixos múltiplos e submúltiplos do SI; Sistemas de 

unidades e grandezas; Unidade Ano-Luz;  

Luz e elétron 
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35. Os Curiosos – Do Micro ao Macro (comlibras) 

Autor: Projeto Condigital MEC – MCT; Projeto 

Acessa Física - Instituto Brasileiro de Educação e 

Tecnologia de Formação a Distância – IBTF 

Tipo: vídeo (duração 13 min) e texto 

Nível: fundamental e médio 

Importância das unidades de medidas; Ano-luz; 

funcionamento dos microscópios (óptico, eletrônico e 

de força atômica); imagens de célula de raiz de cebola 

(células em divisão); espectrômetros; 

36. Os Curiosos – Trabalho e Potência (com libras) 

Autor: Projeto Condigital MEC – MCT; Projeto 

Acessa Física - Instituto Brasileiro de Educação e 

Tecnologia de Formação a Distância – IBTF 

Tipo: vídeo (duração 8 min) e texto 

Nível: fundamental e médio 

Unidades de medida relacionadas a trabalho e potência 

– Joule, Newton, metro, segundo. 

37. Atividade experimental - termometria, calorimetria 

e transferência de calor. 

Autor: José Carlos Antonio 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental e médio 

Proposta de atividade para construção de termômetro. 

38. Ondas Sonoras 

Autor: Lúcia de Almeida; Isa Costa; Diogo de Souza 

Tipo: Roteiro de experimento 

Nível: fundamental e médio 

Unidades de medidas relacionadas com o som. 

Fonte: elaboração própria  

A busca do termo na língua inglesa (Measurement Unit) como palavra-chave produziu 

oito resultados. Cinco correspondem à série “Aulas de Física em Flash”, listadas no quadro 9, 

com legendas em inglês e os outros três apareceram na pesquisa com o termo Measuremnt no 

quadro 10. A busca do termo na língua espanhola (Unidad de Medida) como palavra-chave 

produziu 41 resultados, todos já identificados na busca com o termo ‘Unidade de medida’ 

(quadro 12) 

5.2.3 Objetos de Aprendizagem sobre outras funções/serviços de Tecnologia Industrial 

Básica 

 Os termos pesquisados que retornaram resultados e os totais de objetos resultantes 

da pesquisa foram: ‘Propriedade Industrial’ – 1 , ‘Patente’ – 6 , ‘Direito Autoral’ – 3 , 

‘Normalização’ – 3 , ‘Regulamentação’ – 2 , ‘Tecnologia de Gestão’ – 40 e ‘Qualidade’ – 380. 

Somente 5 foram avaliados como relacionados ao ensino de TIB e estão descritos no quadro 

13. Não foi feita a lista dos resultados considerados desimportantes para o ensino de TIB. 
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Quadro 13. Resultado da pesquisa dos termos Propriedade industrial, propriedade intelectual, patente, direito 

autoral, normalização, regulamentação, tecnologias de gestão no BIOE: Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível e 

Assuntos tratados. 

Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível Assuntos tratados 
1. Formação de professores indígenas 

Autor: Brasil. Ministério da Educação (MEC). 

Secretaria de Educação a Distância (SEED) 

Tipo: áudio (trecho entre 18 e 24 min) 

Nível: fundamental e médio 

Termo Patente 

Definição de patente; Importância da patente para 

preservar bens naturais; INPI; Papel da Organização 

Mundial do Comércio.  

2. Desenvolvimento de fármacos 

Autor: Adlane Vilas Boas; Ully Schreck, 

Tipo áudio 04 (12 min) 

Nível: médio e superior 

Termo: Patentes 

Definição de patente; Propriedade intelectual; 

aplicação e depósito de patentes; estado da técnica; 

Patentes nacionais (INPI); período de sigilo; Patentes 

internacionais (PCT); Taxas; Transferência 

tecnológica; Quebra de patentes do coquetel;  
3. Royalties [Modernidades] 

Autor: TV Câmara 

Tipo: vídeo (3 min) 

Nível: fundamental e médio 

Termo Patente  

Definição de royalties; relação com patentes;  

4.Biossegurança [Sala de convidados]  

Autor: Fundação Oswaldo Cruz. Canal Saúde. 

Tipo: vídeo (58 min) – recorte entre 28 e 30 min 

Nível: fundamental, médio e superior. 

Termo: Regulamentação 

Definição e importância da biossegurança, ANVISA, 

Fiocruz, INCQS, Lei de Biossegurança; CTNBio; 

BPL; BPF; ausência de preocupação com regras de 

biossegurança; regulamentação como acordo com a 

sociedade; riscos; normas operacionais padrão; 

relação bioética e biossegurança;NR32; resolução 196 

“Lei da Bioética”; POP; 
5. Os diferentes projetos da escola: parte 3 [Fazendo 

escola] 

Autor: Ministério da Educação (MEC) 

Tipo: vídeo (duração 18 min) 

Nível: nível superior; formação de professores. 

Termo: Tecnologia de gestão 

Uso das novas tecnologias na sala de aula; Definição 

do que é tecnologia; 

Fonte: elaboração própria  

 

5.2.4 Novos objetos de aprendizagem digitais sobre Biotecnologia e sobre Metrologia 

 Entre disponibilizar objetos de aprendizagem e incorporar os objetos em processos 

educacionais há dois obstáculos identificados por Litto: a “relação entre pedagogia e 

usabilidade” e “pedigree” do material [114 p. 306-307].  

A “relação entre pedagogia e usabilidade” é explicada como ausência de ligação dos 

materiais com atividades didáticas específicas para torna-los mais úteis “a um número maior 

de aprendizes de todas as idades”. O “pedigree” do material se refere ao prestígio da 

instituição ou grupo que o produziu e facilita a aceitação e o uso [114. p. 306-307]. 

Uma estratégia proposta pela pesquisa da tese para superar os obstáculos é a produção 

por “instituições de grife”, como Litto [114 p. 306] chama as instituições de prestígio, de 

‘sequências didáticas’ ou ‘módulos instrucionais’ com os objetos de aprendizagem.  

Os conceitos ‘sequências didáticas’ e ‘módulos instrucionais’ são próximos em 

conteúdos e distantes no tempo. O conceito ‘sequências didáticas’ é de autoria de Zabala [116 
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p.18] que o define como “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas 

para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos 

tanto pelos professores como pelos alunos”. O conceito ‘módulo instrucional’ é de autoria de 

Arends [117, p. 14] que o define como “um conjunto de atividades planejadas para facilitar o 

alcance de um objetivo ou conjunto de objetivos”.  

Para exemplificar o potencial de ‘sequências didáticas’ ou ‘módulos instrucionais’ 

promoverem a aproximação entre a pedagogia e a usabilidade, um módulo instrucional, termo 

escolhido em respeito à anterioridade do conceito, foi produzido e as informações sobre ele 

estão organizadas conforme o modelo de estrutura de módulo instrucional descrito por 

Mediano [118 p. 14]:  

A. Introdução: dá ao aluno uma visão geral que será tratado no módulo; 

B. Objetivos: comunicam ao aluno, em termos comportamentais, o que ele será 

capaz de fazer ao final do estudo do módulo; 

C. Pré-teste: verifica se o aluno já possui os comportamentos finais, isto é, se sabe 

aquilo que lhe será ensinado através do módulo. 

D. Pré-requisito: indica o que o aluno deverá saber para iniciar o estudo do módulo. 

E. Atividades: são meios sugeridos ao aluno para que possa alcançar os objetivos. 

F. Avaliação: [...] pós-teste, mede exatamente os objetivos propostos. 

G. Fluxograma: é a descrição gráfica dos procedimentos previstos para o módulo. 

Para destacar os conteúdos mais relevantes e avaliar a aprendizagem, foram 

elaborados exercícios com a aplicação de dois softwares livres - HotPotatoes® e 

CMapTools®. O HotPotatoes® é um software livre criado e desenvolvido por professores e 

técnicos associados à University of Victoria (Vancouver, CA). O programa contém aplicativos 

que permitem a criação de exercícios interativos digitais de seis tipos: múltipla-escolha, 

resposta-curta, associação de colunas, palavra-cruzada, ordenação de frase preenchimento de 

lacuna [119]. O software Cmap é o resultado de pesquisas conduzidas no Florida Institute for 

Human & Machine Cognition (IHMC) que possibilita a construção de mapas conceituais 

[120]. Os mapas conceituais nos módulos instrucionais foram empregados como resumos 

gráficos com lacunas para serem preenchidas pelos aprendizes. 

O módulo instrucional foi publicado como curso no Moodle®, um ambiente virtual de 

aprendizagem livre e gratuito [121]. O módulo ainda não é ‘objeto de aprendizagem digital’ 

ou ‘recurso educacional aberto’ porque não está disponível na web, o que impede a etapa 

compartilhar do esquema de ciclo de vida de REA (figura 1). 

O tema do módulo instrucional foi a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). 

A escolha do tema foi motivada pelo aumento de casos de contágio entre os jovens que 

consistem no público-alvo do módulo e pela percepção de que doenças podem ser temas 
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estratégicos para atividades interdisciplinares entre conteúdos que fazem parte das áreas de 

conhecimento de Biotecnologia e de Tecnologia Industrial Básica (TIB). O módulo se chama 

‘AIDS, Nova Biologia e TIB’. 

Mais uma pesquisa exploratória foi feita no BIOE utilizando dois termos como 

palavras-chave: ‘AIDS’ - retornou 16 objetos; ‘HIV’ - retornou 12 objetos.  

A pesquisa com o termo 'AIDS' retornou 16 objetos e 12 foram considerados 

adequados para o ensino. O quadro 14 exibe os resultados da pesquisa e a classificação dos 14 

objetos por nome do objeto, autor, tipo, nível e assuntos tratados. 

 

Quadro 14. Resultado da pesquisa do termo AIDS no BIOE: Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível e Assuntos 

tratados 

Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível Assuntos tratados 
1. U.S. AIDS epidemic 

Autor: Howard Hughes Medical Institute (HHMI) 

Tipo: vídeo (duração 30 s) 

Nível: fundamental, médio e superior 

Mostra o crescimento do número de casos de AIDS e 

sua distribuição geográfica nos Estados Unidos entre 

os anos 1981 e 1997 

(Postado em duplicata) 
2. AIDS e profissionais de saúde [Unidiversidade] 

Autor: Fundação Oswaldo Cruz. Canal Saúde 

Tipo: vídeo (duração 26 min) 

Nível: fundamental, médio e superior 

Nome da AIDS; AIDS como doença crônica; medo de 

trabalhar com o vírus; isolamento do vírus; 

pesquisadores envolvidos com as pesquisas iniciais – 

Montagner, Barré-Sinoussi e Gallo; pesquisadores 

brasileiros; importância dos movimentos sociais de 

apoio; rotinas de cuidados; importância e 

desinformação sobre prevenção; profilaxia pré-

exposição;  
3. AIDS [Comunidade em cena] 

Autor: Fundação Oswaldo Cruz. Canal Saúde 

Tipo: vídeo (duração 11 min) 

Nível: fundamental e mpedio 

Campanha de prevenção produzida por adolescentes; 

Informações simples sobre prevenção; como colocar 

camisinha feminina e masculina 

4. AIDS - Prevenção [Ligado em saúde] 

Autor: Fundação Oswaldo Cruz. Canal Saúde 

Tipo: vídeo (duração 11 min) 

Nível: fundamental e médio 

Como ocorre a contaminação, como prevenir, quais 

são os sintomas e como é o tratamento; diferença 

entre ter HIV e ter AIDS. 

5. Os gatos também tem AIDS 

Autor: Cristina Castro 

Tipo: áudio (1 min e 30 s) 

Nível: fundamental e médio 

Semelhanças entre Vírus FIV de gato e vírus HIV; 

modelo para estudo de drogas e vacinas;  

6. AIDS: 3ª década [Ciência & letras] 

Autor: Fundação Oswaldo Cruz. Canal Saúde 

Tipo: vídeo (duração 26 min) 

Nível: fundamental e médio 

Descrição do coquetel e sua importância; 

apresentação do livro (autor Francisco Inácio Barros); 

preconceitos associados à epidemia; história da 

epidemia; coquetel (medicamentos antirretrovirais); 

AIDS como doença crônica; resistência aos 

medicamentos; tratamento penoso; dificuldades para 

melhorar a prevenção. 
7. Aids [Câmara informa] 

Autor: TV Câmara 

Tipo: vídeo (duração 7 min) 

Nível: fundamental e médio 

Mudança da cara da AIDS – não existem mais grupos 

de risco; número de casos no Brasil entre 1980 e 

2008; CTA – centro de testagem e aconselhamento; 

aumento dos casos em mulheres e maiores de 50 

anos; diagnóstico tardio e ausência de conhecimento; 
8. AIDS nos trabalhadores [Cine saúde] 

Autor: Fundação Oswaldo Cruz. Canal Saúde 

Tipo: vídeo 

Nível: fundamental e médio 

Explicação sobre DST: quais são e sintomas; 

tratamento; meios de contaminação e de prevenção; 

descrição da AIDS; doenças oportunistas; modo de 

contaminação por HIV; grupo de risco e 
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comportamento de risco; 
9. Micrografia eletrônica de virions de HIV 

Autor: P. Feorino; A. Harrison 

Tipo: imagem 

Nível: médio e superior 

Detalhes ultra-estruturais de virions de HIV 

10. AZT 

Autor: João Paiva, 

Tipo: imagem 

Nível: médio 

Modelo da molécula de AZT 

11. Sexualidades e SUS [Sala de convidados] 

Autor: Fundação Oswaldo Cruz. Canal Saúde 

Tipo: vídeo (duração 60 min) 

Nível: médio e formação de professores 

Julgamento da sexualidade; sexualidades; 

intolerância; educar para o respeito; hetero e homo 

sexualidades; sexualidade na 3ª idade; 

transexualidade; cartilha; direitos sexuais e 

reprodutivos; 
12. AIDS - Situação de risco [Ligado em saúde] 

Autor: Fundação Oswaldo Cruz. Canal Saúde 

Tipo: vídeo (11 min) 

Nível: médio e formação de professores 

Situações de risco para AIDS; CTA – centro de 

testagem e aconselhamento; falta de informação na 

população; teste rápido; desdobramentos após 

resultado positivo; janela imunológica. 
Fonte: elaboração própria  

 

A pesquisa do termo HIV retornou 12 objetos. O quadro 15 tem os 4 objetos avaliados 

como relevantes para o ensino. 

Quadro 15. Resultado da pesquisa do termo HIV no BIOE: Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível e Assuntos 

tratados 

Nome do Objeto/ Autor/ Tipo/ Nível Assuntos tratados 
1. HIV life cycle 

Autor: Howard Hughes Medical Institute 

(HHMI) 

Tipo: animação (5 min) 

Nível: fundamental, médio e superior 

Imagem esquemática do HIV, classificação 

com retrovirus, transcriptase reversa; infecção de 

células T; quemoquina CCR5; enzimas integrasse e 

protease. 

Postado em duplicata 
2. AZT blocks reverse transcriptase 

Autor: Howard Hughes Medical Institute 

(HHMI) 

Tipo: animação (2 min) 

Nível: fundamental, médio e superior 

Ação da transcriptase reversa; ação do AZT 

para impedir o funcionamento da transcriptase 

reversa; semelhança estrutural entre AZT e timina; 

enzima transcriptase reversa mutante que rejeita o 

AZT 

Postado em duplicata, somente um com 

legenda. 
3. Protease inhibitor 

Autor: Howard Hughes Medical Institute 

(HHMI) 

Tipo: animação (1 min) 

Nível: fundamental, médio e superior 

Ação do medicamento Ritonavir - inibir as 

proteases que tornam o HIV maduro 

4. Investigadora portuguesa faz avanços na 

compreensão do vírus da SIDA 

Autor: TV Ciência Portugal 

Tipo: vídeo (5 min) 

Nível: médio e superior 

Explicação sobre a AIDS; linfócitos T CD4; 

HIV 1 e HIV 2; regulação imunitária; supressão 

imunitária; proteína GP105 

Fonte: elaboração própria  
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 Entre estes objetos e aqueles identificados nas pesquisas com termos das áreas de 

conhecimento de Biotecnologia e de TIB, 12 vídeos foram selecionados para compor o 

módulo instrucional. Os outros materiais utilizados para entregar os conteúdos foram: 4 

artigos, o livro ‘Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM), uma tabela com Classes de 

Medicamentos do site do Ministério da Saúde e sites com currículos de pesquisadores. Os 13 

exercícios produzidos foram dos tipos preenchimento de lacunas, associação entre colunas, 

palavras-cruzadas, ordenamento de frase e mapa conceitual.  

Em torno do tema AIDS, o módulo instrucional tratou de três funções tecnológicas de 

Tecnologia Industrial Básica: Regulamentação Técnica (biossegurança), Propriedade 

Intelectual (direito autoral, plágio e patentes) e Metrologia (medições).  E também de 

conteúdos de biologia celular e molecular. O módulo instrucional atende aos três patamares de 

ignorância pública identificados por Leite [16] acerca da Biotecnologia: ‘Conceitos Basilares 

da Biologia e da Genética’, ‘Atualização de Conhecimentos’ e ‘Implicações Éticas, Jurídicas e 

Sociais’.  

A descrição de cada uma das categorias do modelo de estrutura de módulo instrucional 

descrito por Mediano [118] é listada abaixo: 

 A. Introdução 

A AIDS é o tema norteador dessa sequência didática por ser uma doença que ainda 

preocupa e desperta o interesse de toda a sociedade e possibilita relações interdisciplinares 

entre conhecimentos da biotecnologia e da tecnologia industrial básica.  

B. Objetivos 

Os objetivos estão definidos de acordo com a estrutura do processo cognitivo na 

taxonomia de Bloom – revisada [122]. Três categorias cognitivas foram alcançadas e estão 

associadas aos seus objetivos no quadro 16.  
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Quadro 16. Objetivos do Módulo Instrucional 'AIDS, Nova Biologia e TIB' 

Objetivos 

Categoria 

Cognitiva 1 

- Lembrar 

Categoria 

Cognitiva 2 

- Entender 

Categoria 

Cognitiva 3 - 

Aplicar 

Identificar características essenciais sobre a AIDS: 

nome, agente causador, modos de transmissão e de prevenção; 

sintomas 

X   

Descrever aspectos da Biossegurança X   

Distinguir os currículos dos cientistas X   

Realçar a importância da Plataforma Lattes X   

Situar os pesquisadores no tempo e no espaço  X  

Ilustrar características da Propriedade Intelectual e do Direito 

Autoral 

 X  

Reescrever o currículo na Plataforma Lattes  X  

Relembrar informações sobre características dos vírus HIV X   

Identificar conceitos referentes aos sistemas internacionais de 

grandeza e de unidades 

X   

Combinar grandezas e unidades (nome e símbolo) X   

Distinguir os tipos de medicamentos antirretrovirais: Categoria 

cognitiva 2 Entender 

 X  

Exemplificar medicamentos antirretrovirais  X  

Classificar os medicamentos antirretrovirais por tipo de ação e 

por momento de atuação contra a infecção 

 X  

Descrever a terapia de profilaxia pré-exposição  X  

Reconhecer as informações importantes sobre a composição 

dos ácidos nucléicos 

X   

Classificar os eventos celulares de acordo com a sua ocorrência 

na transcrição ou na tradução 

 X  

Organizar os conhecimentos trabalhados em todos os tópicos 

por meio de um resumo gráfico 

 X  

Fonte: elaboração própria 

 

C. Pré-requisito: Acesso ao computador e internet 

D. Pré-teste: Montado em formato de questionário, com perguntas abertas - resposta livre: 

1. O que significa a sigla AIDS? 

2. Qual é o agente causador da AIDS? 

3. Como o agente causador da AIDS é classificado? 

4. A AIDS tem cura? 

5. Você sabe como prevenir o contágio? 

6. Você acha que as pessoas ao seu redor – familiares, amigos, alunos – sabem 

  como se prevenir do contágio? 

7. O que é Biossegurança?  
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8. No Brasil há pesquisadores de referência que trabalharam com AIDS desde o 

  início da epidemia? Você pode citar algum? 

9. Você conhece a plataforma Lattes? Para que serve? 

10. O que é plágio científico? Pode dar um exemplo? 

11. Qual é a célula humana atacada pelo agente causador da AIDS? 

12. O que acontece quando o agente causador da AIDS entra na célula?  

13. O que é metrologia? 

14. Cite algumas grandezas de base e as unidades correspondentes: 

15. Como funcionam os medicamentos utilizados no coquetel?  

16. Você sabe o nome de algum medicamento utilizado no coquetel? 

17. Como os medicamentos utilizados no tratamento da AIDS podem ser  

  classificados? Anti__________________________ 

18. Você sabe o que é profilaxia pré-exposição? Pode explicar? 

19. Quais são os dois tipos de ácidos nucléicos? Quais são as diferenças entre eles? 

20. Qual é o nome do processo de biologia molecular que produz, dentro do núcleo 

  da célula, uma molécula de ácido nucléico diferente a partir do material 

  genético da célula? Esse ácido nucléico diferente carregará as instruções para a 

  síntese de proteínas no citoplasma.  

21. Qual é o nome do processo que produz proteínas a partir das instruções de um 

  tipo de ácido nucléico e que ocorre no citoplasma da célula? 

22. Você já utilizou mapas conceituais? Descreva a situação: 

23. Você conhece o jogo Zig-Zaids da Fiocruz? 

E. Atividades 

As atividades foram planejadas para evidenciar se os objetivos foram alcançados e são 

exercícios elaborados com os softwares livres HotPotatoes® e CmapTools®. São treze 

exercícios inéditos.  

F. Avaliação: Pós-teste 

Igual ao pré-teste.   

G. Fluxograma: figura 3 
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Figura 3. Fluxograma com as etapas do módulo instrucional 'AIDS, Nova Biologia e TIB' 

 

 
Fonte: elaboração própria 

 

O quadro 17 apresenta o planejamento das aulas de acordo com as categorias objetivo, 

estratégia e evidência. Os objetivos foram explicados no item B da estrutura do módulo 

instrucional, a estratégia se refere à metodologia e traz o nome do objeto de aprendizagem 

utilizado e a evidência envolve o modo como o alcance dos objetivos previstos será avaliado. 

 

 

 



96 

 

Quadro 17. Sequência didática ‘AIDS, Nova Biologia e TIB’ 

Conteúdos Objetivos Estratégias Evidências 

Tópico 1: Informações 

gerais sobre AIDS 
Nome da AIDS; AIDS 

como doença crônica; 

medo de trabalhar com o 

vírus; isolamento do vírus; 

pesquisadores envolvidos 

com as pesquisas iniciais – 

Montagner, Barré-

Sinoussi e Gallo; 

pesquisadores brasileiros; 

importância dos 

movimentos sociais de 

apoio; rotinas de cuidados; 

importância e 

desinformação sobre 

prevenção; profilaxia pré-

exposição; 

Como ocorre a 

contaminação, como 

prevenir, quais são os 

sintomas e como é o 

tratamento; diferença entre 

ter HIV e ter AIDS. 

Importância da 

Biossegurança; definição; 

EPI; Riscos biológicos 

Categoria cognitiva 1. 

Lembrar 

- Identificar características 

essenciais sobre a AIDS: 

nome, agente causador, 

modos de transmissão e de 

prevenção; sintomas. 

 

- Descrever aspectos da 

Biossegurança. 

Vídeo 1: AIDS e 

profissionais de saúde 

[Unidiversidade] 

 

Vídeo 2: AIDS - 

Prevenção [Ligado em 

saúde] 

 

Vídeo 3: Biossegurança 

[Sala de convidados] – 

recorte entre 28 e 30 min 

 

Artigo 1: Norma Técnica 

de Biossegurança para 

Laboratórios de Saúde 

Pública. 

Exercício de 

preenchimento de lacunas 

sobre características gerais 

de AIDS (HotPotatoes)  
 
Exercício de 

preenchimento de lacunas 

sobre conceitos de 

Biossegurança 

(HotPotatoes)  
 

Tópico 2: Conhecendo os 

cientistas 
Currículo dos cientistas 

citados nos vídeos: 

Bernardo Galvão, Luiz 

Roberto, Jorge Eurico, 

Helio Gelli, Luc 

Montaigner, Robert Gallo 

e Françoise Barré-

Sinoussi; 

Plataforma Lattes; 

Controvérsia científica 

entre Gallo e Montaigner 

pela descoberta do vírus: 

plágio; propriedade 

intelectual e direito 

autoral; 

Categoria 

cognitiva 1. Lembrar 

- Distinguir os currículos 

dos cientistas; 

- Realçar a importância da 

Plataforma Lattes; 

 

Categoria 

cognitiva 2: Entender 

- Situar os pesquisadores 

no tempo e no espaço. 

- Ilustrar características da 

Propriedade Intelectual e 

do Direito Autoral. 

- Reescrever o currículo 

na Plataforma Lattes.  

Sites com os currículos 

dos pesquisadores; 

 

Artigo 2: “Paternidade a 

Dois” 

 

Artigo 3: “Inovação e 

propriedade intelectual: 

guia para o docente” 

Exercício de associação 

entre colunas com os 

nomes dos pesquisadores e 

as características 

principais dos seus 

currículos. (HotPotatoes)  
 
Currículo lattes dos 

participantes.  
 
Exercício de associação 

entre colunas sobre 

características do direito 

autoral. (HotPotatoes)  
 

Tópico 3: Características 

do vírus HIV 
Imagem esquemática do 

HIV, classificação como 

retrovirus, transcriptase 

reversa; infecção de 

células T; quemoquina 

CCR5; enzimas integrasse 

e protease. 

Conteúdos de metrologia: 

sistemas internacionais de 

grandezas e de unidades 

Categoria 

cognitiva 1: Lembrar 

- Relembrar informações 

sobre características dos 

vírus HIV. 

- Identificar conceitos 

referentes aos sistemas 

internacionais de grandeza 

e de unidades. 

- Combinar grandezas e 

unidades (nome e 

símbolo). 

Vídeo 4: HIV Life Cycle 

 

Vídeo 5: Medições – 

Introdução 

 

Artigo 4:  Vocabulário 

Internacional de 

Metrologia 

Exercício do tipo palavras-

cruzadas sobre 

características do vírus 

HIV. (HotPotatoes)  
 
Exercício de 

preenchimento de lacuna 

sobre conceitos referentes 

aos sistemas 

internacionais de grandeza 

e de unidades 

(HotPotatoes)  
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Exercício de associação de 

colunas entre nomes das 

grandezas e nomes e 

símbolos das unidades.  

Tópico 4: Os remédios 

contra o vírus HIV 
Ação da transcriptase 

reversa; ação do AZT para 

impedir o funcionamento 

da transcriptase reversa; 

semelhança estrutural 

entre AZT e timina; 

enzima transcriptase 

reversa mutante que 

rejeita o AZT. 

Ação do medicamento 

Ritonavir - inibir as 

proteases que tornam o 

HIV maduro 

Categoria 

cognitiva 2: Entender 

 

- Distinguir os tipos de 

medicamentos 

antirretrovirais. 

-Exemplificar 

medicamentos 

antirretrovirais 

-Classificar os 

medicamentos 

antirretrovirais por tipo de 

ação e por momento de 

atuação contra a infecção. 

- Descrever a terapia de 

profilaxia pré-exposição. 

Tabela Classes de 

Medicamentos do site do 

ministério da Saúde. 

 

Vídeo 6: AZT blocks 

reverse transcriptase 

 

Vídeo 7: Protease 

inhibitor. 

 

Vídeo 8: Artigo: 

“Truvada: A primeira 

quimioprofilaxia de pré-

exposição aprovada contra 

a transmissão sexual do 

HIV” 

Exercício de 

preenchimento de lacunas 

sobre os tipos de 

medicamentos 

antirretrovirais: 

características e 

classificação por tipo de 

ação. (HotPotatoes)  
 
Exercício de ordenamento 

de frase sobre momento de 

atuação do medicamento 

contra a infecção.  
 
Exercício de ordenamento 

de frase sobre Truvada 

(profilaxia pré-exposição) 

Tópico 5: Um pouco de 

biologia molecular 
Identificar os 

componentes dos ácidos 

nucléicos 

Introdução ao tema. 

Estrutura da RNA 

Polimerase; região 

promotora; foto de E.coli 

Componentes básicos 

necessários para que 

ocorra a síntese de uma 

proteína 

Processos de transcrição e 

tradução bem completos. 

Íntrons, éxons, 

spliceossoma, ligação 

peptídica. 

Categoria cognitiva 1: 

Lembrar 

Reconhecer as 

informações importantes 

sobre a composição dos 

ácidos nucléicos; 

 

Categoria cognitiva 2: 

Entender 

Classificar os eventos 

celulares de acordo com a 

sua ocorrência na 

transcrição ou na tradução. 

Vídeo 9: Composição dos 

ácidos nucléicos 

 

Vídeo 10: Como funciona 

a transcrição? 

 

Vídeo 11: Síntese protéica 

 

Vídeo 12: Transcrição e 

tradução 

Exercício de 

preenchimento de lacunas 

sobre a composição dos 

ácidos nucleicos 

(HotPotatoes)  
 
Exercício de associação de 

colunas entre eventos 

celulares e fenômenos de 

transcrição ou de tradução  
 

Resumo gráfico - Mapa 

Conceitual 

Categoria 

cognitiva 3: Aplicar 

Organizar os 

conhecimentos 

trabalhados em todos os 

tópicos por meio de um 

resumo gráfico 

Mapa conceitual CMap 

Tools 

Preenchimento das 

lacunas do mapa 

conceitual proposto. 

Fonte: elaboração própria 

 

A figura 4 mostra o mapa conceitual elaborado como resumo gráfico dos conteúdos do 

módulo instrucional.  
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Figura 4. Mapa Conceitual para resumo gráfico 

 

 
Fonte: elaboração própria 

 

O módulo instrucional foi disponibilizado no endereço  

http://ctmetrologia.acrisp.org/moodle/course/view.php?id=5 e a figura 5 é a cópia das telas do 

ambiente virtual de aprendizagem Moodle®.   

 

 

 

 

 

 

 

http://ctmetrologia.acrisp.org/moodle/course/view.php?id=5
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Figura 5. Visão do curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) 
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Fonte: elaboração própria no Moodle® http://ctmetrologia.acrisp.org/moodle/course/view.php?id=5  

 

http://ctmetrologia.acrisp.org/moodle/course/view.php?id=5
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Um módulo instrucional sobre Metrologia também foi produzido, mas sem todas as 

categorias estruturais do modelo de Mediano [118 Op. Cit.]. Este módulo, chamado de 

‘Introdução à Metrologia’, foi descrito no artigo ‘Development of digital Open Educational 

Resource for metrology education’ e apresentado no IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium 

[123]. Todos os resultados obtidos estão disponíveis no APÊNDICE G.   

O módulo instrucional ‘Introdução à Metrologia’ utilizou cinco objetos de 

aprendizagem, tipo vídeo, identificados no BIOE e o livro ‘Vocabulário Internacional de 

Metrologia’ (VIM) [31] como as únicas estratégias para a entrega de conteúdos. O objetivo 

geral do modulo é introduzir o tema ‘medições’, as áreas de aplicação e a importância da 

metrologia. Foram elaborados seis exercícios inéditos dos tipos associação de colunas, 

organização de sentenças, preenchimento de lacunas e mapa conceitual que dependem da 

leitura do VIM. A intenção foi mostrar o potencial do livro como material didático. 

Como o módulo é introdutório, ele pode ser inserido no ensino de qualquer área do 

conhecimento em qualquer nível. 

5.2.5 Discussão sobre a Educação Informal 

 Todos os objetos de aprendizagem identificados no Banco Internacional de Objetos 

Educacionais (BIOE) haviam sido submetidos entre os anos de 2008 e de 2015 [49]. A última 

submissão realizada de um objeto, de acordo com a área ‘Submissões Recentes’ do portal, 

aconteceu em março de 2015. O período de 2008 a 2015 parece ter sido o tempo de vida do 

repositório. Essa percepção é preocupante, uma vez que, para os temas pesquisados, não foi 

possível identificar alguns objetos em outros repositórios, à primeira vista mais atualizados e 

específicos, como o Portal eduCapes [124] e o Banco de Objetos em Metrologia (BOM) 

[125]. É fundamental que novos repositórios incluam todos os objetos de aprendizagem 

agrupados em repositórios mais antigos.  

 O Portal eduCapes foi desenvolvido pela Diretoria de Educação a Distância da 

Fundação CAPES (DED/CAPES), com a finalidade de “publicizar, compartilhar e disseminar 

os materiais educacionais produzidos nos cursos ofertados no âmbito do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil – UAB” e funciona desde setembro de 2016 [124] O BOM é 

um repositório digital para conteúdos sobre metrologia e foi desenvolvido pela Sociedade 

Brasileira de Metrologia, com o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnológico (CNPq), por meio do Programa Sul-Americano de Apoio às 

Atividades de Cooperação em Ciência e Tecnologia – PROSUL [124]. 



109 

 

 A principal dificuldade percebida para utilizar o BIOE foi a impossibilidade de 

selecionar previamente os objetos, tomando como base a ficha catalográfica disponível, o que 

obrigou à visualização de todos eles. A ficha catalográfica dos objetos necessita conter  

categorias descritivas de conteúdos específicos e não categorias classificatórias, relativas a 

disciplinas ou níveis de ensino. Mudanças curriculares e projetos pedagógicos distintos são 

algumas das razões que justificam a falta de relevância de categorias classificatórias, enquanto 

que as categorias descritivas podem ampliar o universo de pesquisa dos termos, tornar a 

seleção prévia dos objetos mais rápida e propiciar a maior utilização dos objetos, com a 

identificação melhor e mais rápida das oportunidades de inter-relação entre os objetos e os 

conteúdos curriculares. 

 Mais duas dificuldades técnicas foram identificadas no BIOE. Os arquivos eletrônicos 

de alguns objetos não funcionaram e outros objetos foram postados mais de uma vez, com o 

mesmo nome ou nome diferente.  

 Para a área de conhecimento de Biotecnologia, a pesquisa identificou 239 objetos de 

aprendizagem e, após a visualização de todos eles, 105 foram classificados como relevantes 

(44%). Para a área de conhecimento de Tecnologia Industrial Básica (TIB), a pesquisa 

identificou 223 objetos no total e 62 relacionados ao ensino do tema Metrologia (28%). Para 

as outras funções tecnológicas de TIB, 435 objetos foram identificados e somente 5 

considerados relevantes. (1%).  

 Um resultado interessante da pesquisa foi a identificação do autor ‘Anderson Coser 

Gaudio’, professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo, que 

produziu uma série de sete vídeos sobre o tema Medição. Essa informação pode auxiliar na 

expansão da pequena comunidade brasileira envolvida com a educação em metrologia.  

 A produção de um módulo instrucional sobre AIDS mostrou que o tema 'doenças' é um 

“tema de valor interdisciplinário para incentivar a educação científica de jovens e adultos” [9 

p. 88] e propiciou o encontro interdisciplinar entre Biotecnologia (Nova Biologia) e 

Tecnologia Industrial Básica.  
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6 CONCLUSÃO 

Para alcançar o objetivo geral da tese, de determinar os elementos que propiciem a 

aproximação interdisciplinar entre a Biotecnologia e a Tecnologia Industrial Básica e 

contribuam para disseminar esses conhecimentos, foi necessário inventariar as atividades de 

ensino por meio de pesquisas bibliográficas e documentais inspiradas nos estudos do tipo 

Estado da Arte. 

Os recortes para fazer as pesquisas foram determinados pela existência de sistemas 

que fornecessem as informações de modo seguro, sistemático e reprodutível. A condição de 

existência de sistemas impediu que a educação não formal fosse considerada como um 

objetivo específico de pesquisa e determinou os recortes na educação formal (Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio) e na educação informal (objetos digitais de 

aprendizagem).  

A educação formal foi pesquisada no ‘Sistema Nacional de Informações da Educação 

Profissional e Tecnológica – SISTEC’[48], que disponibiliza informações sobre cursos 

técnicos de nível médio, e nas vagas para cursos técnicos concomitantes dentro da ação 

MedioTec [77] oferecidas para o segundo semestre de 2017. A educação informal foi 

pesquisada no Banco Internacional de Objetos Educacionais [49] Os dois sistemas mostraram 

os mesmos problemas de planejamento e de gestão relativos a ferramentas de filtro de 

informações, informações vazias e duplicadas.  

O estudo comparativo das três edições do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

(CNCT) permitiu identificar três cursos alinhados aos temas de interesse da tese – 

Biotecnologia, Metrologia e Qualidade. Os textos descritivos nas edições para cada um dos 

cursos são repetidos e há perda da qualidade descritiva nas categorias adotadas na 3ª edição. A 

similaridade na organização curricular proposta no CNCT para os três eixos tecnológicos 

onde os cursos estão classificados é um elemento indicador da viabilidade de integração entre 

os cursos. 

O Curso Técnico em Qualidade foi o curso com o maior número de ocorrências e de 

unidades de ensino ofertantes. A distribuição por regiões do Brasil mostra a prevalência de 

ocorrências de ofertas dos três cursos nas regiões Sudeste e Sul (74%). Em todos os estudos 

do tipo ‘Estado da Arte’ que listaram produções de teses e dissertações nas áreas de educação 

e foram a inspiração para o desenvolvimento das pesquisas nesta tese, as região Sudeste e Sul 

são as regiões brasileiras de maior atividade educacional.  
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A ocorrência baixa de ofertas do Curso Técnico em Metrologia já era um resultado 

esperado, tendo em vista o estudo anterior que detectou três ocorrências em três instituições 

[93]. Os resultados atuais foram positivos porque identificaram o aumento do número de 

ocorrências e de instituições ofertantes. A falta de informações do SISTEC sobre as datas de 

cadastro impossibilita determinar se houve uma falha na pesquisa realizada anteriormente ou 

se os novos cursos não existiam no final do ano de 2015 quando foi feita.   

Os resultados obtidos no estudo sobre a variação percentual para os números das 

matrículas na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, entre os anos 2011 e 2016, 

calculados a partir dos dados retirados das ‘Sinopses Estatísticas da Educação Básica 

publicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira’ [47], 

mostraram um crescimento do número de matrículas nas modalidades de oferta concomitante 

e integrada ao ensino médio e uma retração na modalidade de oferta subsequente. Ramos [75] 

aponta alguns benefícios do ensino médio integrado para a formação plena do trabalhador, 

como a oferta de educação científica e humanística e a articulação entre formação geral e 

educação profissional.  

O ensino médio integrado à formação profissional é uma tendência mundial 

confirmada pelo percentual médio de 49% do total de jovens concluintes do ensino médio 

terem cursado a educação profissional nos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2014. O Brasil figura entre os países com menor 

percentual de concluintes no ensino médio que cursaram educação profissional, com cerca de 

6% em 2014 [126] 

A Educação Informal foi pesquisada no Banco Internacional de Objetos Educacionais 

(BIOE), onde há 172 objetos de aprendizagem licenciados de maneira aberta e disponíveis, a 

maior parte em formatos de vídeos e animações, para o uso no ensino de  Biotecnologia, 

Metrologia e Outras funções tecnológicas de TIB.  

Deste modo, com base no estudo realizado, foi possível concluir que as áreas de 

conhecimento de Biotecnologia e de Tecnologia Industrial Básica têm características que 

encorajam a integração curricular, compreendida como a primeira etapa para alcançar a 

interdisciplinaridade [3]. No objetivo da tese, estas características foram chamadas de 

‘elementos para encontros interdisciplinares’, semelhantes aos “elementos interdisciplinários” 

de Ab'Saber [9], e, como resultado do estudo, ocorreu a identificação de cinco elementos e 

estratégias de promoção da aproximação interdisciplinar. 

O primeiro elemento que emergiu do inventário sobre o ensino de Biotecnologia e de 

Tecnologia Industrial Básica na educação profissional e tecnológica de nível médio foi a 
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proximidade curricular dos três eixos tecnológicos classificatórios dos cursos técnicos de 

Biotecnologia, Metrologia e Qualidade, com a identificação de doze temas comuns, 

apresentados no item 5.1.1.3. Tais temas podem ser utilizados como conteúdos geradores de 

projetos que promovam a cooperação entre as áreas de conhecimento e justifiquem a 

constituição de uma pluridisciplina: Biotecnologia + Metrologia + Qualidade. Alguns temas 

comuns são facilmente imaginados nessa proposta, como empreendedorismo, saúde e 

segurança no trabalho, responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental e normas 

técnicas. 

O segundo elemento é oferecido entre as possibilidades de temas para a formação em 

Biotecnologia nas descrições das duas primeiras edições do CNCT.  Biossegurança e Ética 

são relacionados à Normalização, Regulamentação Técnica e Tecnologias de Gestão, 

enquanto que Propriedade Intelectual é um dos serviços de infraestrutura tecnológica de 

Tecnologia Industrial Básica (TIB). Associar temas que fazem parte da área de conhecimento 

de Biotecnologia e, por isso, das matrizes curriculares dos cursos técnicos, às funções 

tecnológicas de TIB, assim como o movimento inverso de levar os conteúdos específicos da 

Biotecnologia para exemplificar as funções tecnológicas de TIB em cursos relacionados a esta 

área de conhecimento, é um resultado da percepção de possibilidade de aproximação das 

áreas e de contribuição recíproca para ampliar a educação científica oferecida por cada curso, 

ao ponto de atingir o grau de educação para a cidadania (adesão a valores, a aquisição de 

conhecimentos e a aprendizagem de práticas na vida pública [13]). 

O inventário detectou dez unidades de ensino que oferecem dois ou os três cursos de 

interesse e, neste terceiro elemento para o encontro interdisciplinar, há a identificação 

concreta dos locais onde os dois primeiros devem acontecer porque reúnem especialistas nos 

conteúdos dos cursos e o interesse institucional nos temas. O corpo docente destas unidades 

poderia se reunir para trocar experiências sobre a oferta dos cursos, discutir aproximações e 

construir propostas para integrar os modelos de formação. Japiassú [127] indica que a 

interdisciplinaridade acontece com “intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau 

de integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”. Um projeto 

de pesquisa comum pode ser um elemento motivador para o processo de integração, que é um 

“momento anterior à interdisciplinaridade” [3 p. 48]  

O quarto elemento é o resultado do inventário de objetos digitais de aprendizagem, e 

está relacionado com a percepção de que os objetos existem em grande quantidade nas áreas 

de conhecimento pesquisadas. Como a usabilidade dos objetos aumenta com a produção de 

módulos instrucionais por instituições de referência [114]. O encontro interdisciplinar pode 
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ocorrer se as instituições de referência nas áreas de Biotecnologia e de Tecnologia Industrial 

Básica utilizarem os objetos digitais de aprendizagem para produzir módulos instrucionais 

interdisciplinares. Os repositórios de materiais digitais, como BIOE, eduCapes e BOM devem 

sair do armazenamento puro de objetos de aprendizagem para a proposição de módulos 

instrucionais, estimulando as construções interdisciplinares.  

Finalmente, o quinto elemento de aproximação surgiu da percepção de que doenças 

são temas geradores para a construção de projetos de ensino interdisciplinares, ou, conforme 

Ab'Saber [9, p. 88], é “tema de valor interdisciplinário”. A construção de um módulo 

instrucional sobre o tema AIDS possibilitou a integração de três funções tecnológicas de TIB: 

Regulamentação Técnica (biossegurança), Propriedade Intelectual (direito autoral, plágio e 

patentes) e Metrologia (medições). 

O ponto-de-vista adotado neste estudo para indicar algumas estratégias de 

aproximação entre as áreas de conhecimento é afinado à percepção sobre interdisciplinaridade 

defendida no relatório do workshop sobre recursos humanos em áreas estratégicas para a 

inovação, de julho de 2009. O relatório destaca a importância da multidisciplinaridade no 

ensino e na pesquisa como uma unanimidade enquanto tendência contemporânea, mas ao 

mesmo tempo, o risco de se cair na armadilha da superficialidade com um “pot-pourri de 

ciências”. Para evitar isso, o documento afirma a formação multidisciplinar e interdisciplinar 

em complementariedade e não em oposição à formação disciplinar. [128 p. 279]. 

Como conclusão do estudo, é evidenciado o atendimento ao objetivo da tese ao  

determinar cinco elementos para aproximações interdisciplinares sobre o ensino das áreas de 

conhecimento de Biotecnologia e de Tecnologia Industrial Básica, e estratégias concernentes 

para disseminar os conhecimentos. 

Um dos pressupostos que Ab'Sáber [9 p. 87] utiliza para discutir a relevância eu  

significado da educação científica para o Brasil é “o apelo progressivo às meditações 

comparativas e interdisciplinares”. Entretanto, a importância dos estudos desenvolvidos na 

tese para estabelecer os elementos interdisciplinários entre Biotecnologia e Tecnologia 

Industrial Básica e as estratégias para promover a aproximação é fortemente confirmada com 

a publicação do artigo 'Metrology is key to reproducing results' na revista Nature em julho de 

2017 [129]. Os autores discutiram a crise de reprodutibilidade da pesquisa científica como um 

problema de ausência de conhecimentos em metrologia pela comunidade científica, 

ocasionando a realização de medições por pessoas sem a habilidade devida ou sem 

conhecimentos sobre as oportunidades de validar as medições apropriadamente. Os campos 

de estudo da biologia e das ciências ambientais apareceram no artigo como os mais 
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problemáticos porque não partilham de uma tradição de práticas metrológicas como na física 

e na engenharia.   

Os estudos desenvolvidos no âmbito da tese almejam ter oferecido para a comunidade 

acadêmica interessada algumas outras contribuições, listadas abaixo: 

 Estudo sobre as diferenças entre termos utilizados para conceitos próximos: nível de 

integração disciplinar (multi, pluri, inter e trans); modos de educação (formal, não 

formal e informal);  educação e formação técnica e profissional; modalidades de oferta  

da educação (integrado, concomitante e subsequente);  e materiais didáticos 

(tecnologias educacionais, objetos de aprendizagem, recursos educacionais abertos). 

 Reflexão sobre a necessidade de análise das matrizes curriculares dos cursos técnicos 

de Biotecnologia, Metrologia e Qualidade em direção a uma reformulação que 

favoreça a integração de disciplinas das áreas de conhecimento. 

 Favorecimento atual no país e importância da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio oferecida na modalidade integrada ou concomitante.  

 Análise crítica dos documentos 'Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira' e 

'Catálogo Nacional de Cursos Técnicos’, propostos como referências nas suas áreas, 

mas com a repetição de textos nas edições sucessivas; 

 Sugestão de melhoria das categorias descritivas para os sistemas de cadastro de cursos 

e repositórios de objetos de aprendizagem; 

 Identificação de unidades de ensino onde há oferta dos cursos técnicos nas áreas do 

conhecimento estudadas, constituindo uma comunidade educacional interessada que 

pode estimular ações de intercâmbio para fortalecer as iniciativas;  

 Identificação de recursos educacionais abertos prontos para serem inseridos em 

processos educacionais e levantamento de informações sobre os conteúdos de cada um 

dos recursos que pode embasar a construção de um catálogo de consulta. 

 Produção de um inédito recurso educacional interdisciplinar entre as áreas de 

conhecimento de Biotecnologia e de Tecnologia Industrial Básica. 

 Proposição de módulos instrucionais (ou sequências didáticas) como estratégia para 

ampliar a usabilidade de objetos digitais de aprendizagem; 

6.1 Trabalhos futuros 

Propostas de trabalhos futuros surgem do entendimento sobre a conformação em 

espiral dos estudos do tipo ‘Estado da Arte’ ou ‘Estado do Conhecimento’, explicada por 

Brzezinski [63] no excerto a seguir 
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Sob uma visão prospectiva, é possível afirmar que uma pesquisa sobre Estado do 

Conhecimento não chega a um relatório final [...] tais resultados deverão suscitar 

outros, à medida que a riqueza do material empírico coletado seja analisado em 

outra perspectiva que, sem dúvida, permitirá a emergência de novas e diversificadas 

categorias de análise ou esses resultados poderão servir de base para a continuidade 

de outro Estado do Conhecimento da mesma natureza, mas em período subsequente 

[...] [63 p. 8]. 
 Nesta concepção, trabalhos futuros podem contemplar pesquisas semelhantes em 

períodos subsequentes, para identificar a distribuição temporal e espacial dos cursos em 

Biotecnologia e em Tecnologia Industrial Básica; pesquisas com outros recortes para a 

educação profissional e tecnológica, em cursos de graduação, de pós-graduação e de 

qualificação; e pesquisas sobre as atividades educacionais desenvolvidas por instituições 

brasileiras e estrangeiras congêneres.   

 Dentro desse cenário de possibilidades de estudos futuros, alguns estudos sobre o 

ensino de metrologia já foram feitos no percurso de desenvolvimento da tese.  

 O capítulo ‘Ensino de Metrologia no Brasil’ do livro ‘Metrologia Vol. 1: Fundamentos’ 

descreveu o ensino formal de metrologia do país a partir de documentos de entidades 

científicas, políticas públicas de fomento, na educação básica e superior e identificou uma 

comunidade educacional envolvida em 112 iniciativas de ensino [93]. O capítulo está 

disponível no APÊNDICE E.  

 Uma pesquisa com o propósito de identificar atividades educacionais em instituições 

estrangeiras foi feita com o levantamento das atividades educacionais existentes nos sites das 

instituições participantes da infraestrutura da qualidade dos Estados membros do Bureau 

International des Poids et Mesures (BIPM) na América do Sul. A pesquisa identificou 

atividades educacionais, classificadas em ‘Capacitação’, ‘Materiais’ e ‘Outros’, em 24 

instituições em cinco países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Uruguai e Venezuela. Entre 

as atividades classificadas como “Capacitação”, os treinamentos presenciais foram as 

atividades de maior ocorrência (1168). Os materiais audiovisuais foram os mais publicados 

(819 vídeos, 334 áudios e 10533 fotos) e a Argentina foi o país com o maior número e maior 

diversidade de atividades. Essa pesquisa foi apresentada no IMEKO TC1-TC7-TC13 

Symposium: “Measurement Science Challenges in Natural and Social Sciences” [130] Os 

resultados obtidos estão disponíveis no APÊNDICE F. 

 Outro estudo analisou as possibilidades de integração da metrologia aos cursos de 

Engenharia e será apresentado na forma de artigo na Sessão Dirigida ‘Ensino de Metrologia 

nos Cursos de Engenharia’ do XLV Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia [131]. 

 Doze recomendações/sugestões para estimular o ensino de metrologia e de outras 
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funções tecnológicas de TIB surgiram nas pesquisas que resultaram em alguns dos artigos 

acima citados:  

 Todos os objetos de aprendizagem sobre metrologia identificados no BIOE e os vídeos 

do canal do Inmetro no Youtube® deveriam ser inseridos no acervo do Banco de 

Objetos em Metrologia (BOM); 

 É necessário produzir materiais simples sobre metrologia, como folders e cartilhas. 

 Estudo da viabilidade de cursos técnicos em metrologia, uma vez que não são 

oferecidos nos outros países da América do Sul, que, em contraste, oferecem muitos 

cursos de especialização.  

 Pesquisa sobre os eventos de capacitação para docentes e o curso de doutorado 

‘Calidad y Innovación Industrial’ do ‘Instituto Nacional de Tecnología Industrial’ 

(INTI). 

 Tradução, impressão e distribuição de seis materiais: Revistas - ‘Miradas 2016. 

Diseño Industrial. Información teórica, de actualidad y casos prácticos, vinculadas 

con las distintas áreas del diseño’ e ‘De Acuerdo’; Manuais - ‘Introducción a las 

Tecnologías de Gestión’, ‘Introducción a las Tecnologías de Gestión. Manual Módulo 

2’ e ‘Introducción a las Tecnologías de Gestión. Manual Módulo 3’ Folders – ‘A tomar 

medidas - La Metrología es la Ciencia de las Mediciones’; ‘Normalización’ e 

‘Certificación’.  

 Impressão e distribuição dos materiais: Livros – ‘Sistema Internacional de Unidades: 

SI. — 1
a
 Edição Brasileira da 8a edição do BIPM’, ‘Sistema Internacional de 

Unidades Suplemento 2014: Atualizações para a 1ª Edição Brasileira (2012) referente 

a 8ª Edição do BIPM (2006) da Brochura SI’, ‘Vocabulário Internacional de 

Metrologia: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012)’, 

‘Avaliação de dados de medição –Uma introdução ao “Guia para a expressão de a 

expressão de incerteza de medição e a documentos correlatos –INTROGUM 2009’; 

‘Avaliação de dados de medição - Guia para a expressão de incerteza incerteza de 

medição –GUM 2008’, ‘Avaliação da Conformidade. 6
a
 edição’, ‘Medida, 

Normalização e Qualidade - Aspectos da história da metrologia no Brasil’; Folders - 

‘Certificação de Produtos’; ‘Certificação de Sistemas’. 

 O curso de graduação ‘Ingeniería Industrial con orientación en eficiencia y calidad 

industrial’ do Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) da Argentina fornece 
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um modelo viável para desenvolver uma nova especialidade de formação dentro da 

Engenharia Industrial, com ênfase em metrologia e qualidade.  

 As ementas das três disciplinas de metrologia existentes no ‘Curso de Ingeniería 

Industrial con orientación en eficiencia y calidad industrial’ podem servir de modelo 

para propostas de criação de novas disciplinas. 

 Para atividades educacionais, o Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) é 

uma instituição que se destaca entre as instituições que compõem a infraestrutura da 

qualidade na América do Sul e por isso uma instituição-chave para criar parcerias e 

promover o intercâmbio entre instituições congêneres no Brasil. 

 Investimento na constituição de uma comunidade interessada em ensino de metrologia 

a partir dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia que são as principais 

experiências brasileiras de reconhecimento da metrologia como uma área do 

conhecimento que demanda uma formação rigorosa e que permite o desenvolvimento 

de pesquisas específicas. 

 Necessidade de discussão sobre a descrição de perfis profissionais para a ocupação de 

postos de trabalho relacionados à metrologia - identificação de: postos de trabalho 

ocupados exclusivamente por profissionais com uma formação em metrologia obtida 

por meio dos cursos de longa duração (cursos técnicos ou de pós-graduação), perfis 

profissionais para atender às necessidades da indústria brasileira em metrologia e  

perfis de egressos de cursos sobre metrologia.  

 Aproximação entre coordenações de cursos de longa duração em metrologia para 

promover parcerias e constituir trilhas de formação que articulem iniciativas de 

formação oferecidas por instituições diferentes, combinando os esforços para a 

ampliação e a organização da formação em metrologia.  

Últimas palavras. . . 

 Desenvolver um projeto de pesquisa sobre ensino em um Programa de Pós-Graduação 

em Biotecnologia não é corriqueiro no Brasil. Somente 17 trabalhos no Banco de Teses e 

Dissertações foram identificados pela palavra-chave “ensino de biotecnologia” no 

levantamento feito em julho de 2017. 

 Esta é uma ousadia necessária para contribuir com o avanço crítico e social da ciência 

e com a educação científica, e deveria ser uma obrigação de todos os programas de pós-

graduação do país ter linhas de pesquisa sobre ensino de suas áreas de conhecimento.  
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 Para discutir a importância da educação científica na educação básica, Sá Barreto [132 

p. 113] critica seus “colegas cientistas que viajam no barco da ciência, lutando e defendendo a 

bandeira de mais produção do conhecimento de fronteira, sempre financiada, e quase nunca 

aportam nas margens do ensino básico”.   

 Amabis concorda com essa crítica porque destaca que “é comum a atividade de 

ensino, em particular a formação de professores, ser vista como um estorvo à produção 

científica, eleita extraoficialmente, com o beneplácito dos órgãos financiadores de pesquisa, 

como a atividade primordial do professor universitário.” [133 p. 159] 

 Conforme Hilton Japiassú, no prefácio do livro ‘Integração e Interdisciplinaridade no 

Ensino Brasileiro – efetividade ou ideologia’ [3]:  

Se quisermos exercer alguma influência no rumo empreendido pela ciência 

contemporânea é preciso que tomemos consciência da necessidade de uma dupla 

ação: uma ação direta, tentando ‘dominar’ os conhecimentos científicos e detectar 

suas ilusões; uma ação indireta, convertendo-nos em ‘pedagogos’ capazes de formar 

aqueles que mudarão o mundo. Para  tanto,  temos que  nos  transformar  por  dentro  

e,  ao  mesmo  tempo,  criar  as condições exteriores, tornando possível uma 

transformação do mundo do saber. Esse tipo de atividade constitui uma ruptura no 

encadeamento do determinismo histórico cego e merece a seguinte denominação: 

fazer a história.[3 p. 18] 
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APÊNDICE A: 

Lista com os cursos técnicos em Biotecnologia identificados no Sistec 

Acre:  

1. Instituto Federal do Acre – Campus Xapuri: Presencial Integrado 

2. Instituto Federal do Acre – Campus Xapuri: Presencial Subsequente; 

 

Alagoas:  

1. Faculdade Maurício de Nassau de Maceió – Campus Unidade Sede: não informa  

2. Residência Saúde: Distância 

3. Faculdade Integrada Tiradentes – Campus Maceió: Presencial 

 

Amazonas: 

1. Centro Universitário do Norte – Unidade Joaquim Nabuco: Presencial 

2. Centro Educacional FUCAPI Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque: Presencial 

Concomitante 

3. Faculdade Metropolitana de Manaus – Campus Manaus: Presencial  

 

Bahia: 

1. Faculdade de Guanambi – campus Guanambi: Presencial 

2. Centro Territorial de Educação Profissional do Medio Rio das Contas: Presencial  

3. Centro Estadual de Educação Profissional em Biotecnologia e Saúde: Presencial 

Integrado 

4. Centro Estadual de Educação Profissional em Biotecnologia e Saúde: Presencial 

Subsequente 

5. Faculdade de Ciências Agrárias e da Saúde – Campus Unidade Sede: Presencial 

6. Unidade Paralela – campus Salvador: Presencial  

 

Ceará: 

1. Escola Estadual de Educação Profissional Eusébio de Queiroz: Presencial Integrado 

 

Espírito Santo: 

1. Instituto Federal do Espírito Santo – campus Vila Velha: Presencial Integrado 

2. Instituto Federal do Espírito Santo – campus Vila Velha: Presencial Concomitante 

 

Goiás: 

1. Instituto Federal de Goiás – campus Formosa: Presencial Integrado 

2. Instituto Federal Goiano – campus Rio Verde: Presencial Subsequente 

3. Instituto Federal Goiano – campus Rio Verde: Presencial Concomitante 

4. Faculdade Montes Belos – campus São Luis de Montes Belos: Presencial 

5. Faculdade União de Goytacazes – campus Trindade: Presencial 

6. Instituto Federal Goiano – campus Urutaí: Presencial Integrado 

 

Mato Grosso: 

1. Instituto Federal de Mato Grosso – campus Lucas do Rio Verde: Presencial Integrado 

2. Instituto Federal de Mato Grosso – campus Sorriso: Presencial  

 

Minas Gerais: 

1. Instituto Federal de Minas Gerais – campus Bambuí: Presencial 

2. Universidade Federal de Minas Gerais – colégio técnico: Presencial 
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3. Centro Universitário de Belo Horizonte – campus Estoril: Presencial 

4. SENAI Belo Horizonte: Presencial 

5. SENAI Belo Horizonte: Presencial Concomitante 

6. Colégio Cenecista Domiciano Vieira: Presencial Subsequente 

7. Colégio Cenecista Domiciano Vieira: Presencial Concomitante 

8. Centro Universitário Una – campus Guajajaras: Presencial 

9. Centro Integrado SESI/SENAI Dona Nenen Scarioli: Presencial Concomitante 

10. Faculdade Frutal – campus Jardim Laranjeiras: Presencial 

11. SENAI – Montes Claros: Presencial 

12. SENAI – Sete Lagoas: Presencial 

13. Centro Universitário do Triângulo – campus Uberlândia: Presencial 

 

Paraíba: 

1. Faculdade Maurício de Nassau – Campina Grande: Presencial 

 

Paraná: 

1. Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba: Presencial Integrado 

2. Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba: Presencial Subsequente 

3. SEDE campus Curitiba: Presencial 

4. Centro de Educação Profissional TECPUC: Presencial Subsequente 

5. SENAI – CIC: Presencial  

6. SENAI – CIC: Presencial Concomitante 

7. Instituto Federal do Paraná – campus Jaguariaíva: Presencial Integrado 

8. Universidade Norte do Paraná – campus Polo na Sede: Presencial 

9. Instituto Federal do Paraná – campus Londrina: Presencial Integrado 

10. SENAI – Londrina: Presencial 

11. SENAI – Londrina: Presencial Concomitante 

12. SENAI – Londrina: Presencial Subsequente 

13. UNICESUMAR – campus Maringá: Presencial 

14. SENAI – Maringá: Presencial 

15. SENAI – Maringá: Presencial Concomitante 

16. SENAI – Maringá: Presencial Subsequente 

 

Pernambuco: 

1. Centro Universitário do Vale do Ipojuca – campus Caruaru: Presencial 

2. Centro Universitário Maurício de Nassau – campus Recife: Presencial 

3. Centro Universitário Maurício de Nassau – campus Recife: Presencial 

4. Centro Universitário Maurício de Nassau – Dantas Barreto - campus Recife: 

Presencial 

5. Centro Universitário Maurício de Nassau – Boa Viagem - campus Recife: Presencial 

6. Centro Universitário Maurício de Nassau – Bloco CST - campus Recife: Presencial 

7. Centro Universitário Maurício de Nassau – Trianon - campus Recife: Presencial 

8. Centro Universitário Maurício de Nassau – campus Bloco B: Presencial 

9. Centro Universitário Maurício de Nassau – Bloco B campus Recife: Presencial 

10. Centro Universitário Maurício de Nassau – Bloco D campus Recife: Presencial 

 

Piauí: 

1. Faculdade Piauiense – campus Parnaíba: Presencial 

2. Faculdade Piauiense – Unidade Parnaíba: Presencial 
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Rio de Janeiro 

1. Colégio Estadual Círculo Operário: Presencial Integrado 

2. Instituto Federal do Rio de Janeiro – campus Rio de Janeiro: Presencial Integrado 

3. Instituto de Tecnologia ORT: Presencial Integrado 

4. Universidade Veiga de Almeida – campus Rio de Janeiro: Presencial 

5. Instituto Oswaldo Cruz: Presencial Subsequente 

 

Rio Grande do Norte 

1. UFRN - Escola Agrícola de Jundiaí: Presencial  

 

Rondônia 

1. Instituto Federal de Rondônia – campus Guajará-mirim: Presencial Integrado 

 

Santa Catarina 

1. Instituto Federal de Educação de Santa Catarina – campus Garopaba: Presencial 

Concomitante 

2. Instituto Federal de Santa Catarina – campus Lages: Presencial Subsequente 

3. Centro Universitário Facvest – campus Lages: Presencial 

4. Cedup Renato Ramos da Silva: Presencial 

 

São Paulo 

1. Faculdade de Americana – campus Americana (Jardim Luciene): Presencial 

2. Faculdade Integrada Metropolitana de Campinas – campus Central: Presencial 

3. ETEC Conselheiro Antonio Prado: Presencial 

4. Universidade Guarulhos – campus Guarulhos Centro: Presencial 

5. Universidade Guarulhos – campus Guarulhos Centro: Presencial (novamente) 

6. Faculdade Max Planck – campus Faculdade: Presencial 

7. Faculdade Max Planck – campus Inadaiatuba: Presencial 

8. Faculdade de Jaguariúna – campus Jardim Dom Bosco: Presencial 

9. Faculdade de Jaguariúna – campus Rodovia Ademar de Barros: Presencial 

10. Faculdade de Mauá – campus Sede: Presencial 

11. UNILAGO – campus São José do Rio Preto: Presencial 

12. Centro Universitário do Norte Paulista – campus Sede: Presencial 

13. UNIFASS – cursos Técnicos: Presencial 

14. Universidade São Judas Tadeu – campus São Paulo: Presencial 

15. Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – campus Liberdade: 

Presencial 

16. Universidade de Sorocaba – campus cidade universitária: Presencial 

 

Tocantins 

1. Instituto Federal do Tocantins – campus Araguaína: Presencial Integrado 
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APÊNDICE B: 

Lista com os Cursos Técnicos em Metrologia identificados no Sistec 
Minas Gerais 

1. Universidade Federal de Minas Gerais – colégio técnico: Presencial 

 

Rio de Janeiro 

1. Colégio Estadual Círculo Operário: Presencial Concomitante 

2. Colégio Estadual Círculo Operário: Presencial Integrado 

3. Faetec – Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá: Presencial  

4. Faculdade de Economia e Finanças do Rio de Janeiro – campus Unidade 

administrativa: Presencial 

5. Instituto Federal do Rio de Janeiro – campus Volta Redonda: Presencial 

Concomitante 

6. Instituto Federal do Rio de Janeiro – campus Volta Redonda: Presencial 

Subsequente 

 

Santa Catarina 

1. Centro Universitário Facvest – campus Lages: Presencial 

 

São Paulo 

1. Universidade Braz Cubas – campus I: Presencial 

2. Universidade de Mogi das Cruzes – campus Centro Cívico: Presencial 

3. Instituto de Ensino Superior de Santo André – campus Santo André: Presencial 

4. Rocha Marmo Colégio: Presencial 

5. Universidade Cruzeiro do Sul – campus Sede: Presencial 
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APÊNDICE C: 

Lista com os Cursos Técnicos em Qualidade identificados no SISTEC 

Alagoas: 

1. Residência Saúde: Distância 

2. SENAC/CFP Carlo Milito: Distância 

 

Amazonas:  

1. Centro de Ensino Literatus: Presencial Subsequente  

2. Instituto Benjamin Constant: Presencial Subsequente  

3. Fundação NOKIA de Ensino: Presencial Subsequente 

4. Centro Educacional FUCAPI Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque: Presencial 

Concomitante 

5. Escola de Educação Profissional PE Estélio Dálison: Presencial Subsequente 

 

Bahia: 

1. Escola Protec: Presencial Subsequente 

2. ITEBA Camaçari: Presencial Subsequente 

3. Escola de Formação Técnica em Saúde Carneiro do Vale: Presencial  

4. Centro Universitário Jorge Amado – campus Paralela:  Presencial  

 

Ceará: 

1. Senac Fortaleza – Centro de Educação Profissional Jessé Pinto Freire: Distância 

Concomitante 

 

Espírito Santo: 

1. Centro de Educação e Tecnologia Arivaldo Fontes – SENAI: Presencial 

2. SENAC Vitória: Distância Subsequente 

3. SENAC Vitória: Distância Concomitante 

 

Goiás: 

1. Colégio Maria Montessori – Cristalina: Presencial 

 

Maranhão: 

1. Faculdade de Educação de Bacabal – campus Bacabal: Presencial 

2. SENAC – São Luiz: Distância 

 

Mato Grosso: 

1. SENAC – Cuiabá: Distância Subsequente 

2. SENAI – Cuiabá: Presencial 

3. SENAI – Rondonópolis: Presencial 

4. SENAI – Sinop: Presencial 

 

Mato Grosso do Sul: 

1. Escola Estadual João Carlos Flores: Presencial 

2. SENAC – Corumbá: Distância 

3. SENAC- Três Lagos: Distância Concomitante 
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Minas Gerais:  

1. SENAC – Alfenas: Distância 

2. Colégio IBEL: Presencial 

3. Faculdade Novos Horizontes – campus Belo Horizonte: Presencial 

4. SENAC – Venda Nova: Distância Concomitante 

5. Faculdade Novos Horizontes – unidade Barreiro: Presencial 

6. Universidade Federal de Minas Gerais – colégio técnico: Presencial 

7. SENAC – Barreiro: Distância 

8. ECOTEC: Presencial Subsequente 

9. SENAC – Betim: Distância Concomitante 

10. SENAC – Coromandel: Distância 

11. SENAC – Divinópolis: Distância 

12. SENAC – Guaxupé: Distância 

13. SENAC – Ipatinga: Distância 

14. SENAC – Itabira: Distância 

15. SENAC – Itajubá: Distância 

16. Instituto Educacional Livre Ofício: Presencial Concomitante 

17. Instituto Educacional Livre Ofício: Presencial Subsequente 

18. Colégio Técnico Cecon Itaúna: Presencial Concomitante 

19. Colégio Técnico Cecon Itaúna: Presencial Subsequente 

20. SENAC – Juiz de Fora: Distância Concomitante 

21. SENAC – Lavras: Distância Concomitante 

22. SENAC – Poços de Caldas: Distância Concomitante 

23. SENAC – Pouso Alegre: Distância Subsequente 

24. SENAC – Três Corações: Distância 

25. SENAC – Uberaba: Distância Concomitante 

26. SENAC – Varginha: Distância 

 

Pará: 

1. NEPAM – Barcarena: Presencial Integrado 

2. NEPAM – Barcarena: Presencial Concomitante 

3. NEPAM – Barcarena: Presencial Subsequente 

4. ITAM : Presencial Subsequente 

 

Paraíba: 

1. Instituto Superior de Educação da Paraíba - campus João Pessoa: Presencial 

 

Paraná: 

1. SENAI CETMAN: Presencial 

2. SENAI Araucária: Presencial 

3. Centro de Educação Profissional de Araucária: Presencial 

4. Colégio Cenecista Presidente Kennedy: Presencial Concomitante 

5. SENAC Campo Mourão: Distância 

6. SENAC Cascavel: Distância 

7. Colégio Estadual Prof. Elysio Vianna: Presencial Subsequente 

8. Unidade de Educação Profissional de Curitiba: Distância Concomitante 

9. Colégio Ensitec: Presencial Concomitante 

10. Centro de Educação Profissional TECPUC: Presencial Subsequente 

11. Centro Universitário Dinâmica das Cataratas – campus Foz do Iguaçu: Presencial 

12. SENAC – Foz do Iguaçu: Distância 



143 

 

13. SENAC – Guarapuava: Distância 

14. SENAC – Londrina: Distância 

15. SENAI – Marechal Cândido Rondon: Presencial Concomitante 

16. Faculdade Cidade Verde – campus Maringá: Presencial 

17. SENAC – Maringá: Distância 

18. Faculdade de Agronegócio Paraíso do Norte – campus Paraíso do Norte: Presencial 

19. SENAC – Ponta Grossa: Distância 

20. SENAI – Ponta Grossa: Presencial Subsequente 

21. SENAC – Prudentópolis: Distância 

22. SENAI – Quatro Barras: Presencial Subsequente 

23. SENAI – CETMETAL: Presencial Subsequente 

24. SENAC – Toledo: Distância 

25. SENAI – Umuarama: Presencial Subsequente 

 

Pernambuco: 

1. Centro de Educação Profissional Maurício de Nassau – campus Caruaru: Presencial 

2. Instituto Federal de Pernambuco – campus Guararapes: Presencial Subsequente 

3. Centro de Educação Profissional Joaquim Nabuco: Presencial 

4. Centro de Educação Profissional Joaquim Nabuco II-Recife: Presencial 

5. Escola Metropolitana de Técnico em Enfermagem: Presencial 

6. Centro de Educação Profissional Joaquim Nabuco II-Recife/Graças: Presencial 

 

Piauí: 

1. Centro de Formação Profissional Miguel Sady em Teresina: Distância 

 

Rio de Janeiro 

1. Faetec Escola Técnica Estadual  Imbariê: Presencial Integrado 

2. Faetec Escola Técnica Estadual  Imbariê: Presencial Concomitante 

3. Faetec Escola Técnica Estadual  Imbariê: Presencial Subsequente 

4. Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil CETIQT: Presencial. 

5. Faetec – FEVRE Colégio João XXIII: Presencial Subsequente 

6. Rio Grande do Norte 

7. SENAC – Mossoró: Distância Concomitante 

8. SENAC – Centro: Distância Concomitante 

 

Rio Grande do Sul 

1. SENAC – Bento Gonçalves: Distância Concomitante 

2. SENAC – Cachoeira do Sul: Distância  

3. Unidade de Ensino São Mateus: Presencial Concomitante 

4. Unidade de Ensino São Mateus: Presencial PROEJA Concomitante 

5. SENAC – Camaquã: Distância Concomitante 

6. SENAC – Camaquã: Presencial 

7. SENAC – Canoas: Distância Concomitante 

8. Unidade de Ensino Cristo Redentor: Presencial Concomitante 

9. Escola de Educação Profissional São Pelegrino – Carlos Barbosa: Presencial 

Subsequente 

10. Escola de Educação Profissional São Pelegrino – Caxias do Sul: Presencial 

Subsequente  

11. Escola de Educação Profissional São Pelegrino - Caxias do Sul: Presencial 

Concomitante 



144 

 

12. SENAC – Caxias: Distância Concomitante 

13. SENAC – Erechim: Distância Concomitante 

14. SENAC – Gravataí: Distância 

15. SENAC – Gravataí: Presencial Concomitante 

16. Escola Técnica Sul Ensino: Presencial Concomitante 

17. SENAC – Ijuí: Distância Concomitante 

18. SENAC – Montenegro: Distância 

19. Escola de Educação Profissional São Pelegrino - Nova Prata: Presencial Subsequente  

20. SENAC – Novo Hamburgo: Distância Concomitante 

21. SENAC – Passo Fundo: Distância Concomitante 

22. SENAC – Pelotas: Distância Concomitante 

23. SENAC – Comunidade: Presencial 

24. SENAC – Comunidade: Distância 

25. SENAC – Comunidade – Zona Norte: Distância  

26. SENAC – Comunidade: Presencial Concomitante 

27. Escola Profissional Fundatec: Presencial Subsequente 

28. SENAC – Floresta: Distância Concomitante 

29. SENAC – Rio Grande do Sul: Distância  

30. SENAC – Rio Grande: Distância  

31. Instituto Federal do Rio Grande do Sul – campus Rolante: Presencial Subsequente 

32. Escola de Educação Profissional Dom Alberto: Presencial 

33. SENAC – Santana do Livramento: Distância  

34. SENAC – Santa Rosa: Distância Concomitante 

35. SENAC – Santo Ângelo: Distância 

36. Unidade de Ensino São Lucas da ULBRA: Presencial 

37. SENAC – Três Passos: Distância Concomitante 

 

Santa Catarina 

1. SENAI – Blumenau: Presencial 

2. Instituto Federal de Santa Catarina – campus Caçador: Presencial Subsequente 

3. SENAI – Florianópolis: Presencial 

4. SENAI – Indaial: Presencial 

5. Dama Centro Regional de Ensino Técnico LTDA: Presencial 

6. CEDUP Dario Geraldo Salles – Joinville: Presencial 

7. Colégio Cenecista José Elias Moreira: Presencial Subsequente 

8. Instituto Tecnológico Assessoritec: Presencial Integrado 

9. Instituto Tecnológico Assessoritec: Presencial Concomitante 

10. Instituto Tecnológico Assessoritec: Distância Concomitante 

11. Escola Técnica Tupy: Presencial Concomitante 

12. Escola Técnica Tupy: Distância Concomitante 

13. Centro Universitário Facvest – campus Lages: Presencial 

14. SENAC – Mafra: Distância Concomitante 

15. Instituto Tecnológico Assessoritec – unidade Rio Negrinho: Presencial Concomitante 

16. SENAI – São Bento do Sul: Presencial 

17. Instituto Federal Catarinense- campus São Bento do Sul: Presencial Subsequente 

18. SENAC – Videira: Distância Concomitante 
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São Paulo 

1. Faculdade de Agudos – campus Agudos: Presencial 

2. Presidente Kennedy Colégio Comercial: Presencial Concomitante 

3. Presidente Kennedy Colégio Comercial: Presencial Subsequente 

4. Faculdade Max Planck – campus Faculdade: Presencial 

5. EPTEC – Escola Profissionalizante Técnica: Presencial 

6. Global Colégio: Presencial Subsequente 

7. Procotil Educacional: Presencial 

8. Colégio Técnico Unicamp – Limeira: Presencial Concomitante 

9. Colégio Técnico Unicamp – Limeira: Presencial Subsequente 

10. Colégio Integrado São Francisco: Presencial 

11. Colégio Integrado São Francisco: Presencial Subsequente 

12. Faculdade de Paulínia – unidade Sede: Presencial 

13. EDUQ Complexo Educacional: Presencial 

14. Escola de Ensino Médio e Educação Profissional da FUMEP: Presencial 

15. Escola de Ensino Médio e Educação Profissional da FUMEP: Presencial 

Concomitante 

16. Escola de Ensino Médio e Educação Profissional da FUMEP: Presencial Subsequente 

17. Canto do Forte – campus Praia Grande: Presencial 

18. Atheneu Instituto de Educação: Presencial Subsequente 

19. Instituto Federal de São Paulo – campus São Carlos: Presencial Concomitante 

20. Instituto Federal de São Paulo – campus São Carlos: Presencial Subsequente 

21. Centro de Educação Técnica: Presencial 

22. Centro de Educação Técnica: Presencial Subsequente 

23. Universidade Nove de Julho – campus Sede: Presencial 

24. Instituto Federal de São Paulo – campus São Paulo: Presencial Integrado 

25. Instituto Federal de São Paulo – campus São Paulo: Presencial PROEJA Integrado 

26. Colégio Ivo de Almeida: Presencial Subsequente 

27. Mentor Colégio Técnico: Presencial 

28. Mentor Colégio Técnico: Presencial Concomitante 

29. Mentor Colégio Técnico: Presencial Subsequente 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

APÊNDICE D 

Lista com o nome e breve descrição dos materiais identificados nas pesquisas de 

objetos de aprendizagem no BIOE e analisados como inadequados para o ensino dos 

temas 

Palavra-chave: Biotecnologia 

1. Seta: softwares educativos sobre tratamento de água 

2. Destilação fracionada: roteiro de experimento 

3. Cristalização do acetato de sódio: roteiro de experimento 

4. Densidade relativa de um líquido: roteiro de experimento 

5. Líquidos imiscíveis: roteiro de experimento 

6. Preparação de um polímero: roteiro de experimento 

7. Densidade relativa de um sólido: roteiro de experimento 

8. Preparação de um sabonete: roteiro de experimento 

9. Reprodução assexuada por multiplicação vegetativa a partir de caules: roteiro de 

experimento 

10. Extracção, triagem, identificação e contagem de elementos das classes microbiota e 

mesobiota: roteiro de experimento 

11. Osmose em células vegetais: roteiro de experimento 

12. Produção de chucrute: roteiro de experimento 

13. Processos biológicos para tratamento de resíduos: roteiro de experimento 

14. Identificação de açúcares redutores e não redutores: roteiro de experimento 

15. Análise bacteriológica de águas: roteiro de experimento  

16. Pressão radicular: roteiro de experimento 

17. Fatores que condicionam a atividade metabólica dos microrganismos: roteiro de 

experimento 

18. Detecção do amido em folhas verdes: roteiro de experimento 

19. Permeabilidade de uma membrana biológica: roteiro de experimento 

20. Produção de gás carbônico na fermentação: roteiro de experimento 

21. Transpiração como mecanismo de transporte de água no xilema: roteiro de 

experimento 

22. Absorção da água nas plantas: roteiro de experimento 

23. Processos de identificação de proteínas: roteiro de experimento 

24. Reprodução por partenogénese: roteiro de experimento 

25. Efeito do etileno na maturação de frutos: roteiro de experimento 

26. Cromatografia de corantes alimentares: roteiro de experimento 

27. Cromatografia radial: roteiro de experimento 

28. Efeito da concentração dos reagentes na velocidade da reação: roteiro de experimento 

29. Preparação de queijo fresco: roteiro de experimento 

30. Separação dos pigmentos fotossintéticos por cromatografia em coluna: roteiro de 

experimento 

31. Carvão ativado: roteiro de experimento 

32. Condutividade elétrica: roteiro de experimento 

33. Equilíbrio químico: roteiro de experimento 

34. Indicador ácido-base 

35. Cristalização do sulfato de cobre: roteiro de experimento 

36. Reação exotérmica: roteiro de experimento  

37. Quantificação do mol: roteiro de experimento 
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38. Decomposição do peróxido de hidrogênio: roteiro de experimento 

39. Carbonização do açúcar: roteiro de experimento 

40. Alcalinidade de uma água: roteiro de experimento 

41. Reatividade dos elementos do 1° grupo: roteiro de experimento 

42. Jardim colorido: roteiro de experimento 

43. Redução do permanganato de potássio: roteiro de experimento 

44. Gel de álcool polivinílico: roteiro de experimento 

45. Acidez de uma mostarda: roteiro de experimento 

46. Preparação de emulsões: roteiro de experimento 

47. Preparação de espuma por produção de dióxido de carbono: roteiro de experimento 

48. Teste da chama: roteiro de experimento 

49. Observação de estomas: roteiro de experimento 

50. Identificação de lípidos: roteiro de experimento  

51. Análise bacteriológica da água: roteiro de experimento 

52. Influência de factores abióticos na gemulação de batatas: roteiro de experimento 

53. A função da auxina na dominância apical das plantas: roteiro de experimento 

54. Decomposição de uma solução de proteína no solo: roteiro de experimento 

55. Reagente limitante: roteiro de experimento 

56. Observação ao microscópio óptico de células da epiderme interna do bolbo da cebola 

(Allium cepa): roteiro de experimento 

57. Percentagem de água em um tecido vivo: roteiro de experimento 

58. Coloração diferencial de Gram: roteiro de experimento 

59. Translocação da seiva elaborada no floema: roteiro de experimento 

60. Extracção, triagem, identificação e contagem de elementos das classes mesobiota de 

uma água de charco: roteiro de experimento 

61. Efeito da temperatura na constante de equilíbrio da reação do íon cloreto de cobalto: 

roteiro de experimento 

62. Dureza de uma água: roteiro de experimento 

63. Taxa metabólica medida por diferenças na produção de gás carbônico: roteiro de 

experimento 

64. Espelho de prata: roteiro de experimento 

65. Eletrólise do iodeto de potássio: roteiro de experimento  

66. Extração da gordura do leite: roteiro de experimento 

67. Força dos ácidos: roteiro de experimento 

68. Cromatografia em camada fina: roteiro de experimento 

69. Azoto de um solo: roteiro de experimento 

70. Chuva Ácida: roteiro de experimento 

71. Preparação de um fio de nylon: roteiro de experimento 

72. Acidez de uma água: roteiro de experimento 

73. VERDES - Viabilidade Econômica de Reciclagem dos Resíduos Sólidos: software 

sobre reciclagem 

74. Acidez de um azeite: roteiro de experimento 

75. Oxidabilidade de uma água: roteiro de experimento 

76. Síntese do ácido acetilsalicílico: roteiro de experimento 

77. Ponto de ebulição: roteiro de experimento 

78. Titulação Potenciométrica: roteiro de experimento 

79. Identificação cromatográfica da cafeína existente num medicamento: roteiro de 

experimento 

80. Doseamento da cafeína em bebidas estimulantes: roteiro de experimento 

81. Ponto de fusão: roteiro de experimento 
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82. Poder oxidante da lixívia: roteiro de experimento 

83. O efeito da temperatura na difusão: roteiro de experimento 

84. Flores mal cheirosas: áudio 

85. Avanços da biotech na produção de vinho: vídeo – não funcionaMudanças Ambientais 

Globais - O Ciclo do Nitrogênio: animação 

86. Mudanças Ambientais Globais - Mudanças Climáticas Naturais: animação software 

sobre células virtuais e vídeo sobre a biotecnologia e a produção de vinho) e um objeto 

que seria descartado pelo conteúdo porque o software tratava dos resultados da 

reciclagem. 

Palavra-chave: Biotechnology 

1. Los múltiples usos de la spirulina: vídeo sobre novos produtos fabricados com 

spirulina; 

2. Liberty Lands: vídeo sobre contaminação por resíduos sólidos. 

Palavra-chave: DNA 

1. DNA. Data de nascimento avançada?: igual ao DNA 01;  

2. DNA simples 2: igual ao DNAsimple 2, com os nomes das bases nitrogenadas em 

ingês; Stretching DNA : igual a Extensão do DNA;  

3. DNA: Transcrição: igual a Transcrição; 

4. Motores moleculares: igual a Extensão do DNA;  

5. Exercício sobre evolução: animação com perguntas sobre evolução; 

6. Exemplo de mutação: animação trata de especiação; 

7. Nucleotídeos 2: bases nitrogenadas: igual a Nucleotídeos 1. 

8. Mariposa-cigana (Lymantria dispar (Linnaeus)): imagem da mariposa; 

9. A física e o cotidiano - Fique sabendo ! - A mina (radioatividade): animação sobre 

radioatividade 

10. DNA screening incidentalome: simulação de testes e probabilidade de falsos 

resultados em função do tamanho da população (duplicado) 

11. Montagem de um modelo tridimensional de uma célula animal roteiro de experimento 

12. Molécula de DNA em 3D: indisponível 

13. Extração de DNA vídeo: indisponivel 

14. DNA transcrição: indisponível 

15. DNA Replicação: indisponível 

16. Salvando o urso cinzento, um pêlo de cada vez: indisponível  

17. Morphs in Proteopedia: indisponível 

Palavra-chave: ADN 

 Batido anti-radical: roteiro de experimento sobre radicais livres e  antioxidantes 

 Salvando o urso cinzento, um pêlo de cada vez: não funcionou 

 

Palavra-chave: Engenharia Genética 

 Especiação alopátrica: animação sobre o processo de especiação alopátrica 
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Palavra-chave: Medição 

1. [Classes in Physics Flash] [Class 1-5] Measurements - The International System of 

Units: igual a [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-5] Medições - O Sistema 

Internacional de Unidades 

2. [Classes in Physics Flash] [Class 1-6] Measurements - The prefixes of the 

International System of Units: igual a [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-6] Medições 

- Os prefixos do Sistema Internacional de Unidades 

 

Palavra-chave: Measurement 

1. [Classes in Physics Flash] [Class 1-2] Measurements - Measurement Standards: igual a 

[Aulas de Física em Flash] [Aula 1-2] Medições – Padrões de Medidas com legendas 

em inglês; 

2. [Classes in Physics Flash] [Class 1-4] Measurements - Analysis of example of 

measurement: igual a [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-4] Medições - Análise do 

exemplo de medição com legendas em inglês; 

3. Measurement of quantum-mechanical spin-1/2 systems: sobre mecânica quântica; 

4. Quantum-mechanical measurement of energy eigenstates and superpositions: sobre 

mecânica quântica; 

5. [Classes in Physics Flash] [Class 1-3] Measurement - A measurement example: igual a 

[Aulas de Física em Flash] [Aula 1-3] Medições - Um exemplo de medição com 

legendas em inglês; 

6. [Classes in Physics Flash] [Class 1-1] Measurements – Introduction: igual a [Aulas de 
Física em Flash] [Aula 1-1] Medições – Introdução com legendas em inglês; 

7. [Classes in Physics Flash] [Class 1-7] Measurements - Uncertainties and Significant 

Figures: igual a [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-7] Medições - Incertezas e 

algarismos significativos com legendas em inglês; 

8. Overlapping Chromatographic Peaks: picos em cromatografias; 

9. Thermodynamics [Fundamentals of Physics]: áudio de palestra sobre termodinâmica; 

10. Simulation of a Simple Gas Pressure Model: simulação sobre o efeito da pressão sobre 

gases 

11. Weak values in an electronic mach-zehnder interferometer: simulação sobre medições 

em interferômetros; 

12. Alkaline fuel cell: texto com explicações sobre funcionamento da célula alcalina de 

combustível; 

 

Palavra-chave: Medición 

1. [Clases de física en Flash] [Clase 1-4] -Análisis del ejemplo de medición Medición 

igual a [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-4] Medições - Análise do exemplo de 

medição com legendas em espanhol; 
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2. [Clases de Física de flash] [Clase 1-2] Medidas - Normas de Medición: igual a [Aulas 

de Física em Flash] [Aula 1-2] Medições – Padrões de Medidas com legendas em 

espanhol; 

3. [Clase de Física flash] [Clase 1-3] Mediciones - Un ejemplo de la Medida igual a 

[Aulas de Física em Flash] [Aula 1-3] Medições - Um exemplo de medição com 

legendas em espanhol; 

4. [Clases de Física flash] [Clase 1-7] Mediciones - Incertidumbres y dígitos 

significativos: igual a [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-7] Medições - Incertezas e 

algarismos significativoscom legendas em espanhol; 

5. [Clases de Física flash] [Clase 1-6] Mediciones - Los prefijos del Sistema 

Internacional de Unidades: igual a [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-6] Medições - 

Os prefixos do Sistema Internacional de Unidades 

6. Curvatura [Unidades didácticas]: medição de curvatura; 

7. [Clases de física en Flash] [Clase 1-5] Las medidas, el sistema internacional de 

unidades: igual a [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-5] Medições - O Sistema 

Internacional de Unidades com legendas em espanhol;  

8. Estación meteorológica: desenho esquemático de uma estação 

9. Teorema de Pitágoras: animação executável sobre o teorema; 

10. [Clases de física en Flash] [Clase 1-1] Mediciones – Introducción: igual a [Aulas de 

Física em Flash] [Aula 1-1] Medições – Introdução com legendas em espanhol; 

11. Caída libre de una pelotita: parte 1 [Experimentos de cinemática]: som da queda de 

uma bola em queda livre; 

12. Movimiento de un cochecito de cuerda: 1 [Experimentos de cinemática]: comparação 

entre movimento de um carro e o movimento retilíneo uniforme; 

13. Lentes delgadas: texto para estudo de óptica geométrica; 

14. Prismas: texto para estudo das leis da reflexão e refração; 

15. Interferencia y difracción: texto para estudo das leis de interferência e difração; 

16. Movimiento oscilatorio armónico: texto para estudo do movimento oscilatório; 

 

Palavra-chave: Unidade de medida 

1. [Clases de física en Flash] [Clase 1-5] Las medidas, el sistema internacional de 

unidades: igual a [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-5] Medições - O Sistema 

Internacional de Unidades com legendas em espanhol;  

2. Densidade - Densidade e Medidas de Volume: simulação sobre relação entre densidade 

e volume; 

3. Medición de ángulos [Unidades didácticas]: simulação sobre conhecimentos de 

ângulos; 

4. [Clases de Física flash] [Clase 1-6] Mediciones - Los prefijos del Sistema 

Internacional de Unidades: igual a [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-6] Medições - 

Os prefixos do Sistema Internacional de Unidades; 

5. Laboratório 15 Geoplano: roteiro de experimento sobre área e perímetro; 

6. [Clases de física en Flash] [Clase 1-4] -Análisis del ejemplo de medición Medición 

igual a [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-4] Medições - Análise do exemplo de 

medição com legendas em espanhol; 

7. [Clases de Física de flash] [Clase 1-2] Medidas - Normas de Medición: igual a [Aulas 

de Física em Flash] [Aula 1-2] Medições – Padrões de Medidas com legendas em 

espanhol; 
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8. Tasa de variación media [Unidades didácticas]: animação sobre velocidade média e 

instantânea 

9. [Clases de física en Flash] [Clase 1-1] Mediciones – Introducción: igual a [Aulas de 

Física em Flash] [Aula 1-1] Medições – Introdução com legendas em espanhol; 

10. Quadrantes do plano: animação sobre dimensões do plano; 

11. [Clase de Física flash] [Clase 1-3] Mediciones - Un ejemplo de la Medida igual a 

[Aulas de Física em Flash] [Aula 1-3] Medições - Um exemplo de medição com 

legendas em espanhol; 

12. [Clases de Física flash] [Clase 1-7] Mediciones - Incertidumbres y dígitos 

significativos: igual a [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-7] Medições - Incertezas e 

algarismos significativoscom legendas em espanhol; 

13. Caracol pitagórico animado [Miscelanea: álgebra]: roteiro de experimento sobre 

caracol pitagórico (raízes quadradas dos dez primeiros números naturais); 

14. Porcentajes e índices [Unidades didácticas]: animação com cálculos de porcentagens; 

15. Figuras geométricas del plano [Unidades didácticas]: simulação com a dedução de 

fórmula de área; 

16. Curvatura [Unidades didácticas]: animação para calcular a curvatura; 

17. Experimento 12 - Intodução ao estudo de grandezas vetoriais: roteiro de experimento 

sobre grandezas vetoriais; 

18. Caixa de papel: roteiro de experimento em vídeo para dar a ideia do conceito de 

volume; 

19. Os Curiosos – Temperatura: não funciona; igual a Os Curiosos – Temperatura (com 

libras); 

20. Caixas de papel: igual ao 12; 

21. Shadow Pole (Sombra de uma Estaca): animação sobre a sombra de uma estaca.  

22. Proporcionalidad magnitudes proporcionales, repartos [Unidades didácticas]: 

animação sobre proporcionalidade; 

23. Triángulos [Unidades didácticas]: animação sobre a soma dos ângulos internos de 

triângulo/ 

24. Funciones: la función de proporcionalidad [Unidades didácticas]: animação sobre 

proporção; 

25. CalcMAT: softwares para cálculos matemáticos; 

26. Suma de palabras y otros [Unidades didácticas]: softwares de passatempos 

matemáticos; 

27. Actividades sobre el teorema de Thales [Unidades didácticas]: animação sobre o 

teorema; 

28. Densidade: animação sobre o conceito de densidade; 

29. Localizando pontos no plano (1): animação coordenadas de um ponto; 

30. Función derivada [Unidades didácticas]: animação sobre derivada de função; 

31. Os Curiosos – Grandezas: não funciona; igual ao 26; 

32. Os Curiosos – Grandezas (com libras): vídeo grandezas vetoriais;  

33. Activitats de matemàtiques 6è de primària: animação com atividades de 

proporcionalidade, percentuais, potências, raízes e geometria; 

34. Qual é a melhor lâmpada?: roteiro de experimento diferenças entre lâmpadas; 

35. Cálculo integral [Unidades didácticas]: animação conceitos de cálculo integral; 

36. Los números decimales: suma y resta [Unidades didácticas]: animação sobre números 

naturais; 

37. La fracción y sus diferentes formas de representación [Unidades didácticas]: animação 

exercícios sobre fração; 
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38. Os Curiosos – Do Micro ao Macro: não funciona; igual a  Os Curiosos – Do Micro ao 

Macro (com libras); 

39. Números: animação sobre ordenação dos números; 

40. Clases de cuadriláteros: software executável; construção de quadriláteros; 

41. Análise do volume do ortoedro: animação; volume de sólidos geométricos; 

42. Pêndulo simples: roteiro de experimento sobre movimento pendular; 

43. Calor específico: roteiro de experimento sobre trocas de calor; 

44. Analisis del volumen del ortoedro: igual a Análise do volume do ortoedro (35); 

45. Determinação experimental da densidade de líquidos e aplicação na calibração de 

vidraria volumétrica: roteiro de experimento avaliação de densidade de líquidos; 

46. Conservación de la energía y calorimetria: roteiro de experimento sobre conservação e 

energia; 

47. A absorvência da rocha: roteiro de experimento sobre retenção de líquidos por rochas; 

48. O que é a Chuva Ácida?: roteiro de experimento para identificar características ácidas 

ou alcalinas nas substâncias; 

49. Musse de limão: roteiro de experimento sobre processos químicos na formação da 

mousse; 

50. Pilha de Daniell: roteiro de experimento para fabricação de pilha de Daniel; 

51. Princípio de Pascal: roteiro de experimento sobre fluidos, pressão , massa específica e 

Princípio de Pascal; 

52. Pastelinhos de bacalhau: roteiro de experimento sobre processos químicos e físicos na 

produção do bolinho; 

53. Mapeamento de campo elétrico: roteiro de experimento superfícies equipotenciais; 

54. Equilíbrio de rotação- momento: roteiro de experimento sobre torque; 

55. Ondas en cuerdas: roteiro de experimento sobre ondas estacionárias; 

56. Utilização do fenômeno recristalização como processo de separação de sais 

inorgânicos:roteiro de experimento sobre curva de solubilidade de sais inorgânicos; 

57. A determinação da densidade de sólidos e líquidos: roteiro de experimento densidade a 

partir de dados experimentais de massa e volume; 

58. Lentes: roteiro de experimento raios luminosos e lentes; 

59. O enigma do bolo da caneca: roteiro de experimento processos físicos e químicos na 

preparação do bolo; 

60. Poliacrilato, o superabsorvente: parte 1- experimento prático: roteiro de experimento 

absorção da água pelo peoliacrilato; 

61. pH do solo: roteiro de experimento medir pH em amostras de solo; 

62. Ciência no leite-creme: roteiro de experimento aplicações do processo de desnaturação 

de proteínas à culinária; 

63. Salinidade do solo: roteiro de experimento efeitos tóxicos da salinidade em plantas. 

Palavra-chave: Measurement Unit 

1. [Classes in Physics Flash] [Class 1-2] Measurements - Measurement Standards: igual a 

[Aulas de Física em Flash] [Aula 1-2] Medições – Padrões de Medidas com legendas 

em inglês; 

2. [Classes in Physics Flash] [Class 1-4] Measurements - Analysis of example of 

measurement: igual a [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-4] Medições - Análise do 

exemplo de medição com legendas em inglês; 

3. [Classes in Physics Flash] [Class 1-3] Measurement - A measurement example: igual a 

[Aulas de Física em Flash] [Aula 1-3] Medições - Um exemplo de medição com 

legendas em inglês; 
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4. [Classes in Physics Flash] [Class 1-1] Measurements – Introduction: igual a [Aulas de 

Física em Flash] [Aula 1-1] Medições – Introdução com legendas em inglês; 

5. [Classes in Physics Flash] [Class 1-7] Measurements - Uncertainties and Significant 

Figures: igual a [Aulas de Física em Flash] [Aula 1-7] Medições - Incertezas e 

algarismos significativos com legendas em inglês; 

Palavra-chave: AIDS 

1. Media and the fertility transition in developing countries: guest lecture by William 

Ryerson [Global problems of population growth]: áudio em inglês sobre 

crescimento populacional e planejamento familiar; 

2. Semana da AIDS [Bate-papo]: vídeo -  controle social nos serviços de informação 

sobre os direitos do paciente hospitalar; 

3. Vila do sossego: áudio sobre sífilis - Discutir os aspectos do complexo econômico-

industrial da saúde no Brasil: vídeo mesa de debate sobre estratégias e políticas em 

saúde; 

 

Palavra-chave: HIV  

1. Micrografia eletrônica de virions de HIV: já identificado na pesquisa com a palavra-

chave AIDS; 

2. AZT blocks reverse transcriptase: igual a AZT blocks reverse transcriptase (animação 

em inglês) sem legenda; 

3. AIDS e profissionais de saúde [Unidiversidade]: já identificado na pesquisa com a 

palavra-chave AIDS; 

4. AIDS nos trabalhadores [Cine saúde]: já identificado na pesquisa com a palavra-chave 

AIDS; 

5. Protease inhibitors: igual a Protease inhibitor (animação em inglês) sem legenda. 

6. AIDS - Prevenção [Ligado em saúde]: já identificado na pesquisa com a palavra-chave 

AIDS; 

7. AIDS [Comunidade em cena]: já identificado na pesquisa com a palavra-chave AIDS; 

8. Media and the fertility transition in developing countries: guest lecture by William 

Ryerson [Global problems of population growth]: já identificado na pesquisa com a 

palavra-chave AIDS.  
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APÊNDICE E 

‘O Ensino de Metrologia no Brasil’ 
Referência: 

ALVES, L.S. O Ensino de Metrologia no Brasil. In: COSTA-FELIX, R.P.B.; 

BERNARDES, A.T. (Org.). Metrologia Vol. 1: Fundamentos. 1a. ed. Rio de Janeiro: 

Brasport, 2017. p.137-168. 

 

Resumo:  

A metrologia é ferramenta de industrialização das sociedades e aumenta a qualidade de 

produtos e processos. Maior confiança nos processos de medições tem impacto em atividades 

científicas, trocas comerciais e resultados de medições em saúde. O ensino de metrologia tem 

potencial para constituir uma educação cívica, caracterizada por adesão a valores, aquisição 

de conhecimentos e aprendizagem de práticas na vida pública. A pesquisa exaustiva descreveu 

o ensino formal de metrologia do país a partir de documentos de entidades científicas, 

políticas públicas de fomento e educação profissional e tecnológica. Os resultados 

identificaram uma comunidade educacional envolvida em 112 iniciativas de ensino e a 

necessidade de estimular ações de intercâmbio para fortalecer as iniciativas. Algumas 

contribuições desse capítulo são a identificação dos participantes da comunidade educacional 

interessada e o estímulo para discussões iniciais por meio dos questionamentos propostos. 

1. O ENSINO DE METROLOGIA NAS PUBLICAÇÕES DE ENTIDADES 

CIENTÍFICAS  

Para introduzir o tema, achei interessante delinear o seu contexto por meio dos 

registros encontrados em documentos de entidades científicas. Consegui identificar 

referências ao ensino de metrologia em três documentos, que destacam a sua importância para 

a sociedade.  

1.1 Documentos e estudos das Sociedades Científicas do Brasil 

O documento Pensando o Futuro: o desenvolvimento da física e sua inserção na vida 

social e econômica do país, publicado pela Sociedade Brasileira de Física no ano de 2005 [1] 

aponta a Metrologia Científica como um dos desafios multidisciplinares para o 

desenvolvimento da física e “a atração de pessoal de alta qualificação científica e tecnológica 

como a maior necessidade brasileira na área”. Conforme o documento, a área da metrologia 

está associada: 

 ao atendimento às exigências de uma sociedade que pretende se tornar plenamente 

industrializada;  

 a um salto qualitativo na capacidade de conceber e realizar experimentos;  

 a uma linguagem comum e padronizada;  
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 aos procedimentos que assegurem a confiança nos resultados de medições;  

 à segurança e bem-estar e às barreiras técnicas ao comércio.  

Na lista de recomendações da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e 

Inovação para o Desenvolvimento Sustentável; Conferências Nacional, Regionais e Estaduais 

e Fórum Municipal de C,T&I aparece “o apoio a programas de capacitação para enfrentar os 

desafios da metrologia em novas áreas, como a biotecnologia, a nanotecnologia, as mudanças 

climáticas e as energias renováveis.” [2] 

1.2 Documentos aprovados pelo Comitê Brasileiro de Metrologia (CBM) e pelo Conselho 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO): 

Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira 

As Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira são publicadas 

quadrienalmente desde 2003 [5] e sempre trouxeram um capítulo relacionado ao ensino de 

metrologia. Os dois primeiros volumes da série (2003-2007; 2008-2012) nomearam esse 

capítulo por A Educação e a Metrologia [3, 4] enquanto o terceiro volume (2013-2017) 

nomeou por A Educação em Metrologia. [5] 

Os capítulos nos três documentos descrevem o mesmo contexto para o ensino de 

metrologia: 

 É essencial para o aumento da qualidade dos produtos e processos, com consequente 

aumento da competitividade das indústrias e desenvolvimento industrial do país. 

 Há carência clara de conceitos fundamentais de metrologia em muitas áreas de 

formação. 

 Há destaque para novas áreas de formação, como saúde, segurança e meio ambiente, 

que passam a ser dependentes de conhecimentos de metrologia na utilização de 

equipamentos sofisticados de alta tecnologia e o emprego de normas e regulamentos 

técnicos. 

 Consideram as atividades de ensino de metrologia incipientes. 

E indicam, também, os mesmos caminhos para o desenvolvimento das atividades 

educacionais:  

 Formação de parcerias e alianças com atores relevantes na educação formal, não-

formal e informal;  

 Utilização de ferramentas tecnológicas para desenvolver as ações educacionais;  

 Transversalidade do conteúdo de metrologia: barreiras técnicas, avaliação da 

conformidade e normalização são conteúdos que aparecem associados ao ensino de 
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metrologia com o objetivo maior de promover a inserção mais plena do indivíduo na 

sociedade.  

As publicações para os quadriênios 2003-2007 e 2008-2012 [3,4] listam desafios para 

o ensino de metrologia. Todos os desafios listados na publicação para o quadriênio 2003-2007 

[3] são repetidos na publicação seguinte e listados abaixo conforme a redação da publicação 

para o quadriênio 2008-2012 [4]: 

 Fomentar pesquisa básica em metrologia e em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento de novos processos, regulamentos e normas; 

 Fortalecer o conhecimento da metrologia na sociedade brasileira, inclusive nos meios 

técnicos e científicos; 

 Criar e apoiar políticas e programas para ampliar a conscientização da sociedade e 

promover a cultura metrológica nas relações de consumo, saúde, segurança e meio 

ambiente; 

 Aumentar a sensibilidade, por parte do empresariado, para a significativa importância 

da metrologia na produtividade e na competitividade de suas próprias empresas; 

 Difundir o conceito e a importância da metrologia legal e o papel do estado como 

agente regulamentador para o estabelecimento e cumprimento de dispositivos 

metrológicos. 

Na publicação para o quadriênio 2008-2012 [4] aparece um novo desafio de 

“implementar programas para formação e certificação de pessoas com competências 

necessárias para exercer as funções de técnicos, especialistas e agentes em metrologia e 

avaliação da conformidade (qualidade)”. Esse desafio se transformou em uma diretriz 

estratégica no documento quadrienal posterior (2013-2017) [5] 

As 10 diretrizes estratégicas para a “consolidação e desenvolvimento de uma educação 

e cultura metrológicas no Brasil no período 2013-2017” [5] que estão em vigor são:  

 Intensificar os programas para inserção de conteúdos de metrologia nas disciplinas dos 

cursos de nível superior e profissionalizantes; 

 Promover e estimular a produção e publicação de literatura, incluindo livros didáticos, 

teses, estudos e pesquisas no âmbito da metrologia; 

 Promover uma política de apoio e incentivo à realização de cursos especializados, 

congressos, seminários, workshops e outros eventos de capacitação em metrologia, 

incluindo a consolidação e expansão dos eventos nacionais e internacionais de 

metrologia já existentes; 
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 Promover, estimular e realizar programas e ações para conscientização e sensibilização 

dos poderes públicos, setores produtivos de ensino, consumidores e população em 

geral, sobre os aspectos estratégicos associados à metrologia legal; 

 Estimular a mobilização nas associações técnicas e científicas, bem como entidades de 

classe, para a difusão da cultura metrológica e da normalização técnica junto aos seus 

associados; 

 Ampliar e aprimorar os programas de capacitação de recursos humanos para as 

operações e administração da metrologia legal, especialmente para os integrantes da 

RBMLQ-I e Redes Metrológicas Estaduais, bem como criar mecanismos para 

multiplicar o número de auditores e avaliadores qualificados no Brasil; 

 Consolidar e expandir os programas de ensino técnico profissional e de Pós-

Graduação do Inmetro, expandindo a oferta à sociedade de cursos relacionados à 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia; 

 Apoiar e incentivar a implantação de escolas e de cursos técnicos profissionalizantes 

de nível médio em todas as regiões do Brasil, em consonância com o Programa 

Pronatec, voltados para as áreas de metrologia, qualidade e avaliação da 

conformidade; 

 Consolidar o Programa de Residência Tecnológica em Metrologia Legal, que abrange 

ações de capacitação de docentes e realização de cursos de especialização em 

Metrologia Legal, visando formar profissionais para atuarem nos Institutos Estaduais 

de Pesos e Medidas (IPEM); 

 Implementar programas para formação e certificação de pessoas com competências 

necessárias para exercer as funções de técnicos, especialistas e agentes em metrologia 

e avaliação da conformidade (qualidade). 

 

2.  POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO PARA O ENSINO DE METROLOGIA  

A primeira iniciativa para o ensino de metrologia no país é localizada por DIAS [6] em 

um decreto que tratava da organização de um curso de formação de metrologistas no Instituto 

Nacional de Tecnologia (Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio), criado em 1934 para 

assumir o dever governamental federal de padronização e fiscalização.  ALMEIDA [7] 

identifica esse decreto como o Decreto-Lei n
o
 4.731 de 1942 e o artigo primeiro do decreto 

determinava a criação de “um curso de formação de metrologistas, destinado ao preparo 
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técnico de pessoal para fiscalizar e aferir instrumentos de medida e exercer outras atividades 

necessárias ao cumprimento das disposições da legislação metrológica vigente.” [8]  

ALMEIDA [6] identifica também o Decreto-Lei n
o
10. 476, publicado no mesmo dia 

do decreto anterior, que aprovava o regulamento do curso de formação de metrologistas. Esse 

regulamento [9] descreve o curso como essencialmente prático, com visitas a oficinas ou 

estágios em estabelecimentos ou empresas e duração total de oito meses em dois períodos. O 

primeiro período tinha um caráter preparatório, com conhecimentos gerais básicos 

indispensáveis ao curso. As disciplinas do curso eram Matemática, Noções de Física aplicada 

à Metrologia, Noções de Desenho, Práticas de Aferição de Instrumentos de Medida e 

Trabalhos Práticos de Oficina. Apesar da falta de informação nos documentos consultados, é 

possível supor que as três primeiras disciplinas eram oferecidas no primeiro período do curso 

(período preparatório) e as outras duas no segundo período. Cabe destacar a previsão, no 

parágrafo único do artigo 9
o 

do
 Decreto-Lei, da possibilidade do reconhecimento de 

competências profissionais anteriormente desenvolvidas, uma vez que,  

poderá, entretanto, ser dispensado da frequência de uma ou mais disciplinas, 

somente durante o período preparatório, o aluno que, pelas provas de seleção, tiver 

demonstrado já possuir conhecimentos suficientes para prosseguir com 

aproveitamento o estudo no segundo período.[9] 

A segunda iniciativa de ensino de metrologia no país foi o Projeto Criptônio, o 

resultado de um acordo entre o Inmetro e o Instituto Nacional de Metrologia da Alemanha 

(Physicalische-Technische Bundesanstals – PTB) para capacitar os profissionais que 

assumiriam as lideranças dos laboratórios primários brasileiros de metrologia, no Inmetro, 

conforme DIAS e ALMEIDA [6,7]. Desenvolvido entre os anos de 1975 e 1976, o projeto foi 

constituído de duas etapas de formação: um curso de especialização, ministrado pela 

Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Engenharia (COPPE) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ); e experiências de qualificação no PTB.  

Nos anos de 1980, começaram a aparecer programas de fomento ao ensino de 

metrologia por meio de editais públicos, uma prática que permanece até os dias atuais. Sete 

deles são descritos brevemente, em ordem cronológica, a seguir. 

2.1 Programas de Fomento ao Ensino de Metrologia por meio de Editais Públicos 

2.1.1 Programa de Capacitação de Recursos Humanos em Atividades Estratégicas 

(RHAE) 

O RHAE foi um dos primeiros instrumentos brasileiros de apoio efetivo à interação 

universidade e empresa. O Programa foi criado em 1987 com o objetivo de promover a 
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capacitação de recursos humanos para apoiar o desenvolvimento tecnológico do país e, no 

período de 1990 a 1997 quando a grande área Tecnologia Industrial Básica (TIB)
12

 foi 

incluída (2
a
 fase do Programa), e com ela a metrologia, a ação principal do Programa foi a 

concessão de bolsas tecnológicas para técnicos e profissionais. [10] 

Os resultados obtidos na 2ª fase do Programa foram: 

 Avanços expressivos de aproximação do aparato de fomento à Ciência e Tecnologia 

(C&T) com o setor produtivo, a partir da introdução da área de TIB. [10] 

 Disponibilidade de pessoal técnico de alto nível para as atividades de metrologia 

científica no INMETRO. [11]  

2.1.2 Programa RH-METROLOGIA 

A parceria entre Inmetro, CNPq, CAPES, Organização dos Estados Americanos 

(OEA) e setor privado (SENAI e SEBRAE) possibilitou o desenvolvimento do Programa a 

partir do ano de 1995
13

 [11, 7]. O objetivo era o desenvolvimento de recursos humanos em 

Metrologia necessários para as atividades do Inmetro, dos laboratórios que compõem a 

infraestrutura laboratorial de serviços (Rede Brasileira de Calibração – RBC; Rede Brasileira 

de Laboratórios de Ensaio – RBLE; e laboratórios de metrologia legal); dos laboratórios 

industriais e dos laboratórios dos sistemas de saúde, da agricultura, da segurança e do meio 

ambiente. [7] 

Os resultados alcançados foram [11]: 

 Aumento da competência profissional no exercício das atividades de metrologia. 

 Implementação pioneira de cursos de mestrado em metrologia. 

 Implementação de um curso técnico em metrologia. 

 Apoio a teses de doutorado e dissertações de mestrado em metrologia. 

 Publicações, treinamentos especializados, escolas avançadas, missões técnicas ao 

exterior. 

 Projetos especiais em áreas críticas da metrologia brasileira e elaboração de pesquisas 

e diagnósticos.  

                                                 
12

 Tecnologia Industrial Básica (TIB) compreende as funções de: metrologia, normalização, regulamentação 

técnica e avaliação da conformidade; e os serviços de infraestrutura tecnológica: informação tecnológica, 

tecnologias de gestão e propriedade intelectual [12]  
13

 No âmbito do Subprograma de Tecnologia Industrial Básica pertencente ao Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT-TIB)  
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ALMEIDA [7] acrescenta o planejamento da estruturação de cursos pós-médio, ensino 

à distância e inserção da metrologia em cursos já existentes como alguns outros resultados do 

programa.  

2.1.3 Programa para Difusão das Ferramentas da Tecnologia Industrial Básica (BI-TIB) 

O edital foi lançado no ano de 2012, resultado da parceria entre o Inmetro e a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) para o 

desenvolvimento do Programa. A partir da concessão de bolsas a estudantes de graduação e de 

verbas de custeio para a realização de pesquisas sobre as funções e os serviços de TIB, seus 

objetivos específicos foram a difusão desses conceitos nos processos formativos das 

instituições de ensino técnico e superior e o incentivo para a formulação de políticas de 

iniciação em atividades de TIB nas instituições de ensino. 

Duas instituições aderiram ao programa: Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) [13] e Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). [14] 

Os resultados identificados nos sites das instituições mostraram 39 projetos aprovados na 

UFMG [15 a 19] e 15 projetos aprovados no CEFET-MG [20].  

2.1.4 Programa de Capacitação Científica e Tecnológica para a Metrologia do Inmetro – 

PROMETRO 

O Programa promoveu a aplicação de cerca de 58 milhões de reais em itens 

financiáveis de custeio, capital e bolsa em projetos de pesquisa com potencial de contribuir 

significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País. A parceria entre 

as instituições MCT, CNPq e Inmetro possibilitou o lançamento de três editais nos anos de 

2006, 2010 e 2012. [21 a 23] 

O objetivo do Programa, descrito nos três editais [21 a 23], foi a formação de recursos 

humanos, com atração de pessoal técnico-científico altamente qualificado para atuar na 

execução de projetos junto aos laboratórios do Inmetro. Os resultados referentes aos editais e 

disponíveis em sites do CNPq mostraram a aprovação de 76 projetos de pesquisa. [24 a 26] 

2.1.5 Programa CAPES-INMETRO  

Um programa realizado pelas instituições CAPES e Inmetro com o lançamento de dois 

editais nos anos de 2011 e 2014 de objetivos distintos. [27, 28] 

A formação de recursos humanos em metrologia apareceu no primeiro edital, o Edital 

Conjunto CAPES - INMETRO Nº 002 /2011, cujo objetivo geral foi  

estimular e apoiar o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica 

com a concessão de bolsas para a formação de recursos humanos pós-graduados em 



162 

 

nível de mestrado e doutorado, no país e no exterior, nas áreas de Metrologia, 

Qualidade, Avaliação da Conformidade, Acreditação e Pesquisa Regulatória [27].  

Nove projetos foram aprovados. [29]  

O Edital CAPES/ Inmetro N º 076/2014 [28] foi direcionado para a Rede de 

Laboratórios Associados ao Inmetro para Inovação e Competitividade (RELAI) e aprovou seis 

projetos relacionados aos objetivos específicos de  

ampliar a RELAI por meio da seleção de novos laboratórios associados que 

apresentem potencial para o desenvolvimento de projetos de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (P,D&I), em cooperação com os setores 

industrial/empresarial ou de serviços, demandantes de soluções tecnológicas 

inovadoras e promover e consolidar os laboratórios associados da RELAI. [30]   

2.1.6 Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Metrologia no Estado do Rio de 

Janeiro  

O Programa foi realizado por meio do lançamento do Edital FAPERJ nº 24/2012 

(Parceria INMETRO/FAPERJ) no ano de 2012 com os objetivos de  

estimular e apoiar o desenvolvimento da Metrologia, Avaliação de Conformidade, 

Acreditação, pesquisas em áreas estratégicas e a consolidação de equipes, mediante 

a concessão de bolsas especiais de apoio técnico, de pós-graduação e de pós-

doutoramento para desenvolvimento de projetos de pesquisa. [31] 

63 projetos foram aprovados para a execução de recursos da ordem de seis milhões de 

reais. [32]  

2.1.7 Programa Nacional de Apoio ao Desenvolvimento da Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (PRONAMETRO) 

Iniciado no ano de 2012, a ação do programa é a concessão de bolsas, pelo Inmetro, 

para especialistas, técnicos e estudantes que contribuam para projetos nas áreas de pesquisa e 

desenvolvimento científico e tecnológico. Entre os anos 2012 e 2015 foram lançados 7 editais 

[33 a 39], 1 edital [39] foi revogado em razão do decreto 8.389 de 07 de janeiro de 2015
14

, e 

119 projetos aprovados [42 a 45].  

2.2 Considerações sobre os resultados da pesquisa em Políticas Públicas de Incentivo 

para o Ensino de Metrologia: 

Conhecer os resultados dos programas voltados para a capacitação em metrologia 

permitiu identificar ações relacionadas as três “formas de ensino” [46] ou “modos de 

educação” [47]: Educação Formal, Educação Não-Formal e Educação Informal. 

                                                 
14

 
   Decreto 8.389 de 07 de janeiro de 2015: Dispõe sobre a execução orçamentária dos órgãos, dos fundos 

e das entidades do Poder Executivo até a publicação da Lei Orçamentária de 2015. [41] 
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A Educação Formal acontece nas instituições oficiais de ensino reconhecidas pela 

instância legal do país, como o Ministério da Educação (MEC) do Brasil. É o sistema 

educativo hierárquico e cronologicamente estruturado, com todas as suas partes - burocráticas 

e curriculares - interconectadas e em mútua dependência [46 a 49]. Dentre os resultados dos 

programas de apoio à formação em metrologia, o financiamento de projetos de pesquisa 

ligados aos programas de pós-graduação e a criação de cursos de mestrado e de curso técnico 

atingem a Educação Formal.  

A Educação Não-Formal é qualquer atividade educacional organizada fora do sistema 

formal estabelecido, orientada a servir a usuários específicos e com objetivos de 

aprendizagem evidenciáveis. Algumas das características que a diferem da Educação Formal 

são: menos hierarquia, menos burocracia, duração variável e atividades independentes, sem a 

necessidade de um sistema sequencial de progressão e de uma instituição oficial de ensino. As 

entidades que desenvolvem ações de educação não-formal não podem fazer parte do sistema 

de ensino legalmente estabelecido ou, caso exista alguma relação, não podem outorgar os 

mesmos graus ou titulações nos dois modos - Formal e Não-Formal. É conhecida, também, 

como educação não-escolar ou extraescolar. [46 a 49]. Os treinamentos de recursos humanos 

para atuarem nos laboratórios da RBC, RBLE e de metrologia legal, resultados do Programa 

RH-Metrologia, são exemplos de atividades de Educação Não-Formal.   

A Educação Informal é o processo para aquisição de valores e conhecimentos e para o 

desenvolvimento de atitudes e habilidades que ocorre durante toda a vida graças à experiência 

diária de interação com o mundo – família, trabalho, lazer [46, 48]. A experiência de educação 

informal não é dirigida para atingir a um público específico, o que impede que objetivos de 

aprendizagem sejam evidenciados e mensurados, inviabilizando a emissão de certificados que 

atestem o desenvolvimento de competências. A publicação de materiais, as missões ao 

exterior, as atividades de estágio e de orientação são alguns resultados dos programas de 

apoio à formação em metrologia que se enquadram nessa classificação.  

 3. O ENSINO DE METROLOGIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA FORMAL NO BRASIL 

A pesquisa apresentada nesse capitulo foi dirigida exclusivamente para a educação 

formal relacionada à educação profissional e tecnológica. 

A educação profissional e tecnológica é um construto descrito no Capítulo III da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) porque é “integrada aos diferentes níveis e 

modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia” [50], 

criando uma “construção mental ou síntese (...) a partir da combinação de vários elementos” 
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[51] como “os cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; de 

educação profissional técnica de nível médio; de educação profissional tecnológica de 

graduação e pós-graduação.” [50]  

Apesar do Artigo 40 da LDB prever que “a educação profissional será desenvolvida 

em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em 

instituições especializadas ou no ambiente de trabalho [50]”, a pesquisa realizada na 

Educação Formal
15

 será restrita às “instituições especializadas” ou oficiais de ensino.  

3.1 Educação Básica: Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

A 3
a
 edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (ano 2014) lista 227 cursos 

técnicos classificados em 13 eixos tecnológicos. O Curso Técnico em Metrologia pertence ao 

eixo tecnológico Controle e Processos Industriais e o diploma de Técnico em Metrologia tem 

registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); suas 

características são as seguintes [52]:  

a) Perfil profissional do egresso:  

 Atua no desenvolvimento de sistemas de medição, qualidade e manutenção. 

 Aplica técnicas de medição e ensaio visando à melhoria da qualidade de produtos e 

serviços.  

 Desenvolve e aplica técnicas de calibração e validação de equipamentos de medição. 

 Utiliza normas técnicas de qualidade, saúde e segurança do trabalho e técnicas de 

controle de qualidade no processo industrial, em laboratórios de calibração e 

certificação nas áreas de temperatura, massa, vazão, dimensão e pressão. 

b) Carga horária mínima do curso: 1200 horas. 

c) Possibilidades de temas a serem abordados na formação: 

 Metrologia, normalização e qualidade;  

 Instrumentação;  

 Estatística e tratamento de dados;  

 Processos de medição;  

                                                 
15

 
  A Educação Formal é chamada de “educação escolar” no Capítulo IV da LDB, artigo 44,  “educação 

que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias”. Dois níveis escolares a 

compõem: Educação Básica (Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensino Médio; Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio e Educação de Jovens e Adultos) e Educação Superior (cursos de graduação; de pós-

graduação - programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros; cursos de 

extensão e cursos sequenciais por campo de saber (abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos 

pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente). [50] 
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 Legislação e normas 

d) Possibilidades de atuação:  

 Indústria e laboratórios; 

 Instituições públicas e privadas; 

 Laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e pesquisa; 

 Entidades de certificação de produtos. 

e) Infraestrutura recomendada:  

 Biblioteca: incluindo acervo específico e atualizado; 

 Laboratório de análise instrumental;  

 Laboratório de controle e redes industriais;  

 Laboratório de controle da qualidade; 

 Laboratório de equipamentos industriais;  

 Laboratório de informática com programas específicos;  

 Laboratório de instalações e medidas elétricas;  

 Laboratório de metrologia;  

 Laboratório de processos industriais;  

 Laboratório de ensaios mecânicos e metalográficos;  

 Oficina de manutenção; 

 Laboratório de manutenção industrial; 

 Laboratório de materiais e ensaios.  

Em todo o país são oferecidos, tradicionalmente, dois cursos técnicos em metrologia 

em instituições localizadas no Estado do Rio de Janeiro: no Inmetro e no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).  

Uma novidade encontrada na pesquisa foi a oferta de 30 trinta vagas para o Curso 

Técnico Metrologia da Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá da Fundação de Apoio à 

Escola Técnica (Faetec/RJ), com início previsto para o primeiro semestre de 2015, conforme 

o edital 2015.1- 03, que regulou o processo seletivo de candidatos para ingresso no Curso de 

Ensino Técnico de nível médio na forma de organização subsequente [53]. No entanto, o 

curso nunca constou nas listagens “Cursos e Unidades” (Cursos Educação Básica e Técnica e 

Cursos Qualificação Profissional), disponíveis no site da Faetec [54, 55] onde não há qualquer 

outra informação sobre o Curso Técnico Metrologia, nem mesmo na listagem de cursos com 

vagas para a inscrição dos processos seletivos posteriores (anos 2016 e 2017) [56]. Apesar do 

curso existir somente como promessa de oferta de vagas no edital de seleção do ano de 2015 e 
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ter desaparecido depois, essa informação indica o interesse da instituição Faetec em promover 

cursos técnicos em metrologia e a existência de professores com afinidade a essa disciplina na 

Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá. 

3.1.1 Curso Técnico em Metrologia do Inmetro 

O curso iniciou suas atividades no ano de 1998 com a assinatura do primeiro convênio 

entre a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e o Inmetro, foi criado no 

contexto do Programa RH-Metrologia. O curso é oferecido em Xerém, no município de 

Duque de Caxias, com a matrícula e as disciplinas do núcleo comum do ensino médio 

realizadas no Colégio Estadual Círculo Operário e as disciplinas da habilitação profissional 

técnica ofertadas nas dependências do câmpus laboratorial do Inmetro. O pré-requisito 

exigido é a conclusão do ensino fundamental. [57] 

Essa forma de desenvolver a Educação Profissional Técnica de Nível Médio é 

chamada integrada porque uma única matrícula para cada aluno confere, ao mesmo tempo, o 

acesso ao nível médio de escolaridade e à habilitação profissional técnica. [50] 

A matriz curricular da habilitação profissional técnica tem duração de quatro anos, 

com disciplinas anuais nos três primeiros anos (1664 horas), o estágio supervisionado (800 

horas) e a redação de monografia (48 horas) no quarto ano, totalizando 2512 horas. A matriz 

curricular é organizada em 18 disciplinas, 14 delas sob responsabilidade do Inmetro e 4 do 

Colégio Estadual. [58] 

3.1.2 Curso Técnico em Metrologia do IFRJ: 

O curso iniciou suas atividades no ano 2000 no câmpus Nilópolis do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), chamado, naquela época, de 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Química (Cefeteq- Nilópolis). [7] e desde o ano 

de 2009, é oferecido de duas formas no câmpus da cidade de Volta Redonda [59]: 

 Articulada com o ensino médio e concomitante: para quem já está cursando o 

ensino médio [50]; o curso técnico em metrologia exige a 3ª série [59]. 

 Subsequente: destinada a quem já concluiu o ensino médio. [50] 

Voltado para a preparação de profissionais com formação nas áreas de Qualidade, 

Normalização e Metrologia, o curso tem duração de três semestres letivos (1215 horas) e 

estágio supervisionado (480 horas), totalizando 1695 horas. [60] A matriz curricular é 

organizada em 23 disciplinas, 7- teóricas e 16 teórico-práticas. [61] 
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Considerações sobre os resultados da pesquisa sobre Ensino de Metrologia na Educação 

Básica: Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

A comparação entre as características dos dois cursos evidencia diferenças relevantes, 

relacionadas à carga horária e matriz curricular. Será que essas diferenças determinam perfis 

de egressos distintos, ainda que os dois cursos ofereçam a mesma habilitação profissional? 

Identificar uma iniciativa de Curso Técnico Metrologia na FAETEC demanda uma 

investigação maior sobre a equipe envolvida, a motivação para a oferta do curso, as atividades 

no ano de 2015 e a razão para a inexistência de oferta de vagas para o ano de 2016.  

3.2 Educação Superior 

 3.2.1 Cursos de Graduação e de Pós-Graduação - especialização 

A pesquisa foi realizada no Cadastro da Educação Superior (Cadastro e-MEC), uma 

ferramenta que permite ao público a consulta de dados sobre instituições de educação superior 

e seus cursos. [62] 

A pesquisa da palavra metrologia no link “consulta textual> curso de graduação> 

nome do curso” resultou em um curso de graduação intitulado Gestão da Qualidade em 

Metrologia, oferecido a partir do ano 2004 no município de Santo André (SP) pelo Instituto de 

Ensino Superior Santo André (IESA) na modalidade presencial.  Segundo as informações do 

Cadastro, a carga horária é de 1600 horas, com periodicidade semestral [63]. A matriz 

curricular é organizada em 20 disciplinas distribuídas em 4 semestres. [64] 

A pesquisa da palavra metrologia no link “consulta textual> curso de especialização> 

nome do curso” resultou em um curso de pós-graduação (especialização) intitulado 

Metrologia Legal e oferecido em Curitiba (PR) pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

na modalidade presencial desde o ano 2008. A carga horária é de 580 horas - 360 horas de 

aulas teóricas e 220 horas de aulas práticas, distribuídas em 23 disciplinas. [65] 

Apesar do status “Ativo” dos dois cursos no Cadastro e-MEC, nenhuma informação 

sobre eles foi obtida na pesquisa dos sites das respectivas instituições de ensino, o que pode 

indicar a extinção das iniciativas. 

Ao utilizar a ferramenta para pesquisa na web do Google®, a busca dos termos 

“Especialização Metrologia” e “Qualificação Profissional Metrologia” resultou em outros sete 

cursos que estão descritos na tabela 1 localizada no Apêndice A. 

A carga horária dos cursos variou de 360 horas a 864 horas, nenhum dos cursos 

disponibilizava a inscrição ativa no momento da pesquisa e 6 cursos não constavam nos sites 

atualizados das instituições promotoras.  A distribuição regional no país foi de dois cursos na 

Região Norte (AM) e cinco cursos na Região Sudeste (ES, MG, RJ e SP). A Região Sul foi 
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representada pelo curso de especialização Metrologia Legal da UFPR já identificado na 

pesquisa anterior no Cadastro e-MEC [61]. 

3.2.2 Cursos de Pós-Graduação – mestrado e doutorado: 

A pesquisa da palavra-chave “Metrologia” no Banco de Teses da Capes resultou na 

identificação de 145 dissertações e teses, defendidas nos anos 2011 e 2012 [66]. A leitura dos 

descritores e, em alguns casos, dos resumos, possibilitou identificar 30 Programas de Pós-

Graduação que desenvolvem pesquisas na área de Metrologia em 14 áreas de conhecimento. 

As áreas de conhecimento relacionadas com engenharia, e em destaque a Engenharia 

Mecânica, acolhem metade desses programas.  

Dois programas são dedicados à metrologia [67, 68] e estão descritos na próxima 

seção. 10 programas têm linhas de pesquisa em Metrologia e os outros 18 estão abertos ao 

tema Metrologia, uma vez que a identificação ocorreu graças a trabalhos de pesquisa 

defendidos sobre a área temática. Os programas estão distribuídos em 22 instituições de 

ensino, localizadas em 12 estados da federação. 

 A Região Sudeste tem o maior número de programas de pós-graduação afeitos ao 

tema Metrologia, 21 programas (70%) distribuídos nos 4 estados (ES, MG, RJ e SP). Não há 

registros de programas nos estados da Região Norte e somente 1 programa (3%) em 1 estado 

da Região Centro-Oeste (DF). A Região Nordeste tem 5 programas (17%) em 4 estados (BA, 

PB, PE e SE) e a Região Sul tem 3 programas (10%) nos 3 estados (PR, RS e SC). 

Como o Banco de Teses Capes disponibiliza atualmente as informações apenas dos 

trabalhos defendidos nos anos de 2011 e 2012 [69], para identificar atualizações foi necessário 

realizar a pesquisa em cada um dos programas de pós-graduação listados. Os dados dos 

programas de pós-graduação estão organizados na tabela 2 localizada no Apêndice B. A 

pesquisa mostrou que a maioria das informações sobre as linhas de pesquisa mencionadas nos 

resumos do Banco de Teses Capes não está correta, talvez por conta de modificações recentes 

dos programas. Para os programas que não têm linhas de pesquisa em metrologia, a descrição 

foi restrita às áreas de conhecimento. 

3.2.2.1 Programas de Pós-Graduação em Metrologia 

3.2.2.1.1 Programa de Pós-Graduação em Metrologia (Qualidade, Inovação, 

Sustentabilidade): Puc-Rio 

O Curso de Mestrado em Metrologia do Programa de Pós-Graduação em Metrologia 

(Qualidade, Inovação, Sustentabilidade) da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (Puc-Rio) foi criado no ano de 1996 no contexto do Programa RH-Metrologia de 
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estímulo à formação de desenvolvimento de recursos humanos qualificados e de cultura 

metrológica. [67] 

Os objetivos do programa são [70]: 

 Formar e capacitar recursos humanos em Metrologia para suprir necessidades do 

Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro); 

 Atender às demandas críticas da competitividade industrial e dos segmentos de 

metrologia em energia, química e biociências;  

 Promover a qualidade em seu sentido amplo, preocupando-se com os sistemas da 

qualidade, meio ambiente, certificação de produtos e pessoas, responsabilidade social, 

relações de trabalho. 

 Pesquisar, monitorar e avaliar programas e sistemas de inovação, locais, regionais e 

nacionais, e contribuir para o desenvolvimento de práticas, rotinas e métricas para sua 

gestão.  

 Explorar as interfaces entre ciência, tecnologia e medições.  

A matriz curricular do curso de mestrado é formada por 6 disciplinas obrigatórias, 7 

optativas; 13 eletivas; 10 eletivas recomendadas [71]. As linhas de pesquisa são [72]: 

 Instrumentação e Medição: concepção, avaliação e aplicação de instrumentos e 

sistemas de medição inovadores, operacionalmente eficientes e metrologicamente 

confiáveis. Agrega conhecimentos multidisciplinares da mecânica, controle, física, 

eletrônica, química, biomédica e informática. 

 Gestão Estratégica da Inovação e Sustentabilidade: fundamentos da Tecnologia 

Industrial Básica vis-à-vis os modelos conceituais e estudos empíricos de gestão da 

inovação e de sustentabilidade. 

 Redes Inteligentes (Smart Grid): inovações tecnológicas da comunicação e informação 

(TIC) para a configuração de redes inteligentes de energia. 

3.2.2.1.2 Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Qualidade: Inmetro 

O Curso de Mestrado Profissional em Metrologia [68] do Programa de Pós-Graduação 

em Metrologia e Qualidade do Inmetro foi aprovado pela CAPES em 2009 com os objetivos 

de: 

 Contribuir para a permanência de talentos no país, confirmando a posição do Inmetro 

como base da inserção metrológica e outras áreas do conhecimento; 

 Agilizar a incorporação de pessoal técnico-científico com formação específica na força 

de trabalho da instituição; 
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 Dar maior flexibilidade e agilidade a intercâmbios e parcerias com organismos 

nacionais e internacionais, absorvendo e repassando competências e habilidades nas 

áreas de Metrologia e Qualidade. 

 A carga horária do curso é de 900 h, divididas entre o conjunto de disciplinas (450 h) 

e a elaboração da dissertação (450 h) [73]. Em função da área de formação, a matriz curricular 

é formada por 13 (área de formação Metrologia) ou 15 (área de formação Qualidade) 

disciplinas obrigatórias e 10 disciplinas eletivas com a possibilidade, prevista na estrutura 

curricular do curso, de oferta de novas disciplinas eletivas. [74] 

As áreas de concentração do curso e as subáreas são: [73] 

 Metrologia Elétrica e de TIC: subáreas de Elétrica, Tecnologia da Informação, 

Telecomunicações e Tempo-Frequência. 

 Metrologia Química e da Vida: subáreas de Química e Ciências da Vida. 

 Metrologia Física: subáreas de Materiais, Mecânica, Térmica e Dinâmica de Fluidos. 

 Metrologia dos Fenômenos Ondulatórios: subáreas de Óptica, Acústica, Ultrassom e 

Vibração. 

 Qualidade: conceitos de normalização e regulamentação 

Considerações sobre os resultados obtidos na pesquisa sobre o Ensino de Metrologia na 

Educação Superior 

Apesar das informações desatualizadas, os cursos e teses/dissertações identificados já 

apontam para duas questões que merecem uma investigação mais aprofundada. A primeira, 

idêntica àquela apontada para o curso técnico em metrologia oferecido pela FAETEC, 

demanda a confirmação da inatividade dos cursos de graduação e de especialização 

encontrados no Cadastro e- Mec e a investigação das razões dessa possível inatividade. A 

segunda questão é relacionada ao mapeamento da comunidade educacional interessada na 

área temática da metrologia, a partir da identificação dos professores e pesquisadores que 

orientam trabalhos de pós-graduação no tema metrologia e o nível de envolvimento e 

interesse na área.  

A comparação dos dados dos Programas de Pós-Graduação em Metrologia relembra o 

questionamento sobre perfil do egresso feito para os cursos técnicos de metrologia. Dois 

cursos com cargas horárias e matrizes curriculares distintas formando para a mesma titulação 

de Mestre em Metrologia. E também, por serem constituídos exclusivamente por cursos de 

mestrado, levantam uma questão sobre a viabilidade de um curso de Doutorado em 

Metrologia.  
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3.3 Cursos de curta duração: formação inicial e continuada, qualificação profissional e 

extensão  

O Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGProj) tem o objetivo de “auxiliar o 

planejamento, a gestão, a avaliação e a publicização de projetos de extensão, pesquisa, ensino 

e assuntos estudantis desenvolvidos e executados nas universidades brasileiras” [75]. 

O resultado obtido com a ferramenta de consulta do sistema na plataforma Extensão e 

palavra-chave Metrologia foi a identificação de quatro cursos de extensão cadastrados [76]. 

Os cursos estão descritos na tabela 3 localizada no Apêndice C.  

As buscas dos termos Formação Inicial e Continuada Metrologia, Qualificação 

Profissional Metrologia e Extensão Metrologia na ferramenta para pesquisa na web do 

Google® resultou em 21 cursos gratuitos (20 cursos presenciais e um curso a distância) e 49 

cursos pagos. As informações obtidas na pesquisa estão organizadas na tabela 4, disponível 

no Apêndice D.  

Incorporando os 4 cursos identificados no SIGProj, a pesquisa encontrou a oferta de 

25 cursos gratuitos de curta duração em metrologia. 11 cursos (46% da oferta) foram 

identificados em 3 estados da Região Sudeste (ES, RJ e SP), 10 cursos (42%) nos 3 estados da 

Região Sul, 2 cursos (8 %) em 1 estado da Região Nordeste (PE) e 1 curso (4 %) na Região 

Centro-Oeste (DF).  

Entre os resultados da pesquisa, é importante ressaltar o Programa Via Rápida 

Emprego do Governo do Estado de São Paulo, que tem um laboratório móvel de metrologia 

para realizar as formações nos vários municípios participantes, e a oferta de um curso a 

distância sobre metrologia dentro do Programa Educação para a Nova Indústria - Ação 

Inovadora – Competências Transversais da Rede SENAI de Educação a Distância [77].  

Os cursos identificados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Santa Catarina (IFSC) têm uma característica interessante: cursos com o mesmo nome, mas 

com cargas horárias e requisitos mínimos de escolaridade distintos em cada câmpus onde é 

ofertado. Nos câmpus Itajaí e Chapecó são oferecidos cursos intitulados Fundamentos de 

Metrologia com carga horária de 40 horas e a conclusão dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental como requisito mínimo de escolaridade. [78, 79] No câmpus Xanxerê, foram 

identificados dois pré-requisitos distintos para o curso Fundamentos de Metrologia com carga 

horária de 36 horas: ser alfabetizado ou ter o Ensino Fundamental completo [80], que é o 

mesmo requisito mínimo do curso Fundamentos de Metrologia no câmpus Araranguá, com 

carga horária de 40 horas. [81] 
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A pesquisa encontrou a oferta de 49 cursos pagos e de curta duração em metrologia. 20 

cursos (41 %) são oferecidos nos 3 estados da Região Sul (PR, SC, RS), 20 cursos (41 %) em 

4 estados da Região Nordeste (BA, CE, MA, e PE), 6 cursos (12 %) nos 4 estados da Região 

Sudeste, 2 cursos (4 %) em 2 estados da Região Centro-Oeste (MT e DF) e 1 curso (2 %) no 

estado do Pará da Região Norte.  

A instituição que oferece a maioria dos cursos em metrologia (29 cursos, 59%) é o 

Serviço Nacional da Indústria – SENAI, com destaque para as escolas SENAI do estado de 

Pernambuco com a oferta de 15 cursos em metrologia (30%). [82] 

O mesmo fenômeno de falta de coerência na terminologia dos cursos, já descrito para 

o IFSC, acontece nas escolas do SENAI, com cursos de mesmo nome, mas cargas horárias e 

requisitos mínimos de escolaridade distintos em cada escola.   

O curso Metrologia Dimensional Básica é oferecido em duas escolas do SENAI do 

Rio Grande do Sul com carga horária de 20 horas e o Ensino Fundamental incompleto como 

requisito mínimo de escolaridade [83, 84]. Em uma dessas escolas [83] e em outra na mesma 

cidade [85], é oferecido um outro curso também chamado Metrologia Dimensional Básica 

com carga horária de 80 horas e o Ensino Fundamental completo como requisito mínimo. 

Um curso chamado Metrologia Dimensional exige o Ensino Fundamental completo 

como requisito mínimo de escolaridade nos dois estados onde é oferecido, mas a carga horária 

é distinta para as ofertas. No SENAI do Ceará [86] o curso tem 40 horas, em 5 escolas do 

SENAI de Pernambuco [87] tem 60 horas e em outras duas escolas do SENAI Pernambuco 

tem 20 horas [88].   

Outro curso chamado Metrologia Dimensional é oferecido em escolas do SENAI de 

Pernambuco sem requisito mínimo de escolaridade: em três escolas com carga horária de 40 

horas [89] e na escola SENAI Petrolina com carga horária de 32 horas [90]. A escola SENAI 

de Petrolina (PE) oferece outros dois cursos chamados Metrologia Dimensional com o Ensino 

Fundamental completo como requisito mínimo de escolaridade e cargas horárias distintas -  

60 horas ou 20 horas [87, 88]. 

O curso Básico de Metrologia é oferecido em três escolas do SENAI do estado de 

Pernambuco com carga horária de 40 horas e Ensino Fundamental completo como requisito 

mínimo de escolaridade [91]. Em outra escola do mesmo estado, o curso é oferecido com 

carga horária de 30 horas e o requisito mínimo é estar cursando o Ensino Médio. [92] 
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Considerações sobre os resultados da pesquisa em cursos de curta duração: formação 

inicial e continuada, qualificação profissional e extensão: 

A participação expressiva dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Santa Catarina (IFSC), São Paulo (IFSP) e Rio Grande do Sul (IFRS) na oferta de cursos 

gratuitos de curta duração em metrologia suscitou uma curiosidade sobre a inexistência de 

cursos técnicos de longa duração em metrologia nesses Institutos, uma vez que há público 

interessado e professores envolvidos na temática. Quais serão os obstáculos para avançar de 

cursos de curta duração em metrologia para cursos técnicos de longa duração? 

O SENAI Pernambuco oferece 16 cursos diferentes sobre metrologia e esse resultado 

pode ser um indicativo de que o estado é um local-chave para a organização de cursos de 

longa duração sobre o tema. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa exaustiva sobre as iniciativas brasileiras para o ensino formal de 

metrologia na educação profissional e tecnológica possibilitou um novo olhar sobre o tema, 

com a identificação de uma comunidade educacional robusta envolvida com o ensino formal 

de metrologia. Encontrar 82 cursos com o termo “metrologia” no título e 30 programas de 

pós-graduação com dissertações e teses defendidas sobre o tema desmistificou a sua 

associação a “atividades incipientes”, ressaltada em todas as publicações da série Diretrizes 

Estratégicas para a Metrologia Brasileira [3 a 5].  

A pesquisa realizada nos cadastros do MEC (Cadastro e-Mec, SIGProj e Banco de 

Teses CAPES) gerou sentimentos de frustração e de preocupação para mim, que desenvolvo 

pesquisas em Educação, por causa das informações desatualizadas. A existência de cadastros 

confiáveis é fundamental para delimitar recortes de pesquisas, além de possibilitar o 

levantamento de questões que podem impulsionar as investigações sobre áreas temáticas 

específicas. 

O ensino de metrologia tem potencial para constituir uma educação cívica 

caracterizada, segundo DELORS [93], por “adesão a valores, aquisição de conhecimentos e 

aprendizagem de práticas na vida pública”. Entretanto, a comunidade educacional interessada 

precisa se reconhecer para promover o intercâmbio de informações que fortaleçam as 

iniciativas de ensino. A pesquisa apresentada nesse capítulo pode contribuir para a 

identificação dos participantes da comunidade educacional interessada na área temática da 

metrologia, a partir dos dados organizados nas tabelas, e para estimular a integração e as 

discussões da comunidade por meio dos questionamentos apontados. 
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O tema inicial para a discussão dentro da comunidade educacional interessada me 

parece ser a descrição de perfis profissionais para a ocupação de postos de trabalho 

relacionados à metrologia. Esse tema reverbera na diretriz estratégica para a metrologia 

brasileira (2013-2017) de “implementar programas para formação e certificação de pessoas 

com competências necessárias para exercer as funções de técnicos, especialistas e agentes em 

metrologia e avaliação da conformidade (qualidade)” [5].  As linhas de investigação podem 

envolver a identificação dos postos de trabalho ocupados exclusivamente por profissionais 

com uma formação em metrologia obtida por meio dos cursos de longa duração (cursos 

técnicos ou de pós-graduação), dos perfis profissionais para atender às necessidades da 

indústria brasileira em metrologia e dos perfis de egressos de cursos sobre metrologia.  

Essa investigação proposta pode contribuir para aproximar as coordenações de cursos 

e promover parcerias para constituir trilhas de formação que articulem iniciativas de formação 

oferecidas por instituições diferentes, combinando os esforços para a ampliação e a 

organização da formação em metrologia. O número reduzido e a distribuição geográfica 

coincidente dos cursos de longa duração em metrologia, dois cursos técnicos e dois cursos de 

mestrado oferecidos no estado do Rio de Janeiro, justificam esse recorte de participantes da 

comunidade educacional interessada na área temática para iniciar o intercâmbio de visões 

sobre o perfil profissional e fortalecer as iniciativas de formação em metrologia.  
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http://www.fiergs.org.br/pt-br/curso/metrologia-dimensional-basica-0
http://www.fiergs.org.br/pt-br/curso/metrologia-dimensional-basica
http://www.fiergs.org.br/pt-br/curso/metrologia-dimensional-basica-1
http://www.fiergs.org.br/pt-br/curso/metrologia-dimensional-basica-1
http://www.senai-ce.org.br/1076/paravoce/aperfeicoamento-profissional/metrologia-dimensional
http://www.senai-ce.org.br/1076/paravoce/aperfeicoamento-profissional/metrologia-dimensional
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[91] SENAI Pernambuco. “Curso Básico de Metrologia – 40 h” Disponível em 

<http://www.pe.senai.br/cursos/detalhe/unidade/194/#.VkkKqNKrTIU> Acesso 15 nov. 2015. 

 

[92] SENAI Pernambuco. “Curso Básico de Metrologia – 30h” Disponível em 

<http://www.pe.senai.br/cursos/detalhe/unidade/858/#.VkkI-9KrTIU> Acesso 15 nov. 2015. 

 

[93] J. DELORS (Org.). Um tesouro a descobrir; relatório da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez: 1999. Disponível em < 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000009.pdf> Acesso 17 nov. 2015. 

 

Apêndices do capítulo ‘O Ensino de Metrologia no Brasil’ 

Cursos de especialização identificados com o emprego da ferramenta de pesquisa na 

web Google® dos termos “Especialização Metrologia” e “Qualificação Profissional 

Metrologia” 

Nome do curso  Instituição e local de 

oferta  

Características 

Especialização em 

Gestão de Metrologia e 

Qualidade 

Universidade do Estado 

do Amazonas (UEA) 

Manaus (AM) 
http://data.uea.edu.br/ssg

p/area/1/res/2282-69.pdf> e 

<http://cursos2.uea.edu.br/aprese

ntacao.php?cursoId=264 

Carga horária total : 600 

h (525 h aulas teóricas; 75 h  

aulas práticas); 
 

Especialização em 

Metrologia – Ênfase em Sistemas 

de Medição 

Fundação Centro de 

Análise, Pesquisa e Inovação 

Tecnológica (FUCAPI) 

Manaus (AM) 
http://www.fucapi.br/edu

cacao/pos-graduacao/lato-

sensu/engenharias-lato-

sensu/especializacao-em-

metrologia-com-enfase-em-

sistemas-de-

medicao/apresentacao/ 

Carga horária: 390 h 
 

Especialização em 

Metrologia e Qualidade 

Universidade Centro 

Leste (UCL)  

 Câmpus Serra (ES) 
http://www.educaedu-

brasil.com/especializacao-em-

metrologia-e-qualidade-pos-

graduacao-18432.html 

Não há informação sobre 

carga horária das disciplinas ou 

total. 
 

Especialização em 

Engenharia de Confiabilidade e 

Metrologia com ênfase 

Automotiva  

Centro Universitário 

Hermínio Ometto (Fresa – 

Uniararas. 

Araras (SP) 

<http://www.universia.c

om.br/estudos/fhouniararas/espec

ializacao-engenharia-

confiabilidade-metrologia-enfase-

automotiva/st/243298> e 

<https://www.uniararas.br/servico

s.php?abas=0&codigo=1285> 

Carga horária de 864 

horas 
 

Metrologia Industrial, Centro Universitário Carga horária: 360 h 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000009.pdf
http://data.uea.edu.br/ssgp/area/1/res/2282-69.pdf
http://data.uea.edu.br/ssgp/area/1/res/2282-69.pdf
http://cursos2.uea.edu.br/apresentacao.php?cursoId=264
http://cursos2.uea.edu.br/apresentacao.php?cursoId=264
http://www.fucapi.br/educacao/pos-graduacao/lato-sensu/engenharias-lato-sensu/especializacao-em-metrologia-com-enfase-em-sistemas-de-medicao/apresentacao/
http://www.fucapi.br/educacao/pos-graduacao/lato-sensu/engenharias-lato-sensu/especializacao-em-metrologia-com-enfase-em-sistemas-de-medicao/apresentacao/
http://www.fucapi.br/educacao/pos-graduacao/lato-sensu/engenharias-lato-sensu/especializacao-em-metrologia-com-enfase-em-sistemas-de-medicao/apresentacao/
http://www.fucapi.br/educacao/pos-graduacao/lato-sensu/engenharias-lato-sensu/especializacao-em-metrologia-com-enfase-em-sistemas-de-medicao/apresentacao/
http://www.fucapi.br/educacao/pos-graduacao/lato-sensu/engenharias-lato-sensu/especializacao-em-metrologia-com-enfase-em-sistemas-de-medicao/apresentacao/
http://www.fucapi.br/educacao/pos-graduacao/lato-sensu/engenharias-lato-sensu/especializacao-em-metrologia-com-enfase-em-sistemas-de-medicao/apresentacao/
http://www.fucapi.br/educacao/pos-graduacao/lato-sensu/engenharias-lato-sensu/especializacao-em-metrologia-com-enfase-em-sistemas-de-medicao/apresentacao/
http://www.educaedu-brasil.com/especializacao-em-metrologia-e-qualidade-pos-graduacao-18432.html
http://www.educaedu-brasil.com/especializacao-em-metrologia-e-qualidade-pos-graduacao-18432.html
http://www.educaedu-brasil.com/especializacao-em-metrologia-e-qualidade-pos-graduacao-18432.html
http://www.educaedu-brasil.com/especializacao-em-metrologia-e-qualidade-pos-graduacao-18432.html
http://www.universia.com.br/estudos/fhouniararas/especializacao-engenharia-confiabilidade-metrologia-enfase-automotiva/st/243298
http://www.universia.com.br/estudos/fhouniararas/especializacao-engenharia-confiabilidade-metrologia-enfase-automotiva/st/243298
http://www.universia.com.br/estudos/fhouniararas/especializacao-engenharia-confiabilidade-metrologia-enfase-automotiva/st/243298
http://www.universia.com.br/estudos/fhouniararas/especializacao-engenharia-confiabilidade-metrologia-enfase-automotiva/st/243298
http://www.universia.com.br/estudos/fhouniararas/especializacao-engenharia-confiabilidade-metrologia-enfase-automotiva/st/243298
https://www.uniararas.br/servicos.php?abas=0&codigo=1285
https://www.uniararas.br/servicos.php?abas=0&codigo=1285
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Científica e Laboratorial   Fundação Santo André, (FSA)  

Santo André (SP) 
http://www3.fsa.br/local

user/Site1/Especializa%C3%A7

%C3%A3o/MetrologiaIndustrial.

htm 

 

Metrologia aplicada à 

área de Software 

Faculdade de Educação 

Tecnológica do Estado Rio de 

Janeiro (FAETERJ) / Fundação 

de Apoio à Escola Técnica 

(FAETEC) 

Rio de Janeiro (RJ) 

<http://www.rj.gov.br/w

eb/imprensa/exibeconteudo?articl

e-id=1916757>  

Carga horária: 360 horas 

. 

Curso de Especialização 

em Metrologia e Qualidade 

Industrial    

 

Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), em 

convênio com o Instituto 

Nacional de Metrologia, 

Normalização e  Qualidade 

Industrial (Inmetro) 

 

Belo Horizonte (MG) 

http://www.inmetro.gov.

br/noticias/conteudo/262.asp 

Não há informação sobre 

carga horária das disciplinas ou 

total. 

Fonte: a autora 

 

Levantamento, no Banco de Teses Capes, de programas de pós-graduação que realizam 

pesquisas na área de Metrologia 

Nome do 

Programa de Pós-

Graduação 

Instituição Áreas de conhecimento e de concentração;  

linhas de pesquisa  

Programas de Pós-Graduação em Metrologia 

 Metrologia 

(Qualidade, Inovação, 

Sustentabilidade) 

 

Pontifícia 

Universidade Católica 

do Rio de Janeiro 

(PUC-RIO/RJ) 
http://www.m

etrologia.ctc.puc-

rio.br/ 

Área de conhecimento: Garantia de Controle de 

Qualidade 

Linhas de pesquisa:  

Instrumentação e medição;  

Gestão estratégica da inovação e sustentabilidade;  

Redes Inteligentes (Smart Grid) 

 Metrologia e 

Qualidade 

 

 

Instituto. 

Nacional de 

Metrologia, Qualidade  

e Tecnologia 

(INMETRO/RJ) 
http://www.in

metro.gov.br/ensino_e

_pesquisa/mpmq/quem

_somos.asp 

Área de conhecimento:  

Garantia de Controle de Qualidade 

Áreas de concentração e linhas de pesquisa: 

Metrologia Elétrica e de TIC: subáreas de Elétrica, 

Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Tempo-

Frequência. 

Metrologia Química e da Vida: subáreas de Química e 

Ciências da Vida. 

Metrologia Física: subáreas de Materiais, Mecânica, 

Térmica e Dinâmica de Fluidos. 

Metrologia dos Fenômenos Ondulatórios: subáreas de 

Óptica, Acústica, Ultrassom e Vibração. 

http://www3.fsa.br/localuser/Site1/Especialização/MetrologiaIndustrial.htm
http://www3.fsa.br/localuser/Site1/Especialização/MetrologiaIndustrial.htm
http://www3.fsa.br/localuser/Site1/Especialização/MetrologiaIndustrial.htm
http://www3.fsa.br/localuser/Site1/Especialização/MetrologiaIndustrial.htm
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=1916757
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=1916757
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=1916757
http://www.metrologia.ctc.puc-rio.br/
http://www.metrologia.ctc.puc-rio.br/
http://www.metrologia.ctc.puc-rio.br/
http://www.metrologia.ctc.puc-rio.br/
http://www.inmetro.gov.br/ensino_e_pesquisa/mpmq/quem_somos.asp
http://www.inmetro.gov.br/ensino_e_pesquisa/mpmq/quem_somos.asp
http://www.inmetro.gov.br/ensino_e_pesquisa/mpmq/quem_somos.asp
http://www.inmetro.gov.br/ensino_e_pesquisa/mpmq/quem_somos.asp
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Qualidade: conceitos de normalização e regulamentação. 

Programas de Pós-Graduação com Linhas de Pesquisa em Metrologia 

Nome do 

Programa de Pós-

Graduação 

Instituição Áreas de concentração e de conhecimento; linhas de 

pesquisa  

Engenharia de 

Sistemas e Automação 

 

 

Universidade 

Federal de Lavras 

(UFLA/MG) 

<http://www.p

rpg.ufla.br/esistemas/w

p-

content/uploads/2012/

08/PPGESISA-Linhas-

e-Docentes.pdf> 

Área de conhecimento: 

Modelagem de Sistemas Biológicos 

Área de Concentração: Engenharia de Sistemas e 

Automação  

Linha de pesquisa: Processamento de sinais, 

instrumentação e visão de máquina (tópico Metrologia) 

 

Engenharia 

Mecânica  

 

Universidade 

Federal de Minas 

Gerais (UFMG/MG) 

<http://www.d

emec.ufmg.br/ppgmec/

areas.php> 

Área de conhecimento: Engenharia Mecânica 

Área de concentração: Bioengenharia 

Linha de pesquisa: Metrologia e análise experimental 

em Bioengenharia  

Ciência e 

Tecnologia das Radiações, 

Minerais e Materiais  

Centro de 

Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear 

(CTDN/MG) 

<http://www.c

dtn.br/pos-

graduacao/areas-de-

concentracao-linhas-

de-pesquisa> 

Área de Conhecimento: Instrumentação para Medida e 

Controle de Radiação 

Área de concentração: Ciência e Tecnologia das 

Radiações  

Linha de pesquisa: Metrologia das radiações 

Química 

 

Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ/RJ) 

<https://pgqu.

iq.ufrj.br/pesquisa/qui

miometr.htm> 

Área de conhecimento: Química 

Linha de pesquisa: Quimiometria e Metrologia 

Radioproteção e 

Dosimetria 

 

 

Instituto de 

Radioproteção e 

Dosimetria (IRD/RJ) 

http://moodle.

ird.gov.br/ensino/index

.php/linhas-de-

pesquisa 

Área de conhecimento: Saúde e Biológicas 

Área de concentração: Metrologia 

Linha de pesquisa: Metrologia das Radiações 

Ionizantes 
 

  

 

Tecnologia 

Nuclear 

 

 

Universidade 

de São Paulo (USP/SP) 

<http://pelica

no.ipen.br/posg30/Con

sulta_PG_Orientador.p

hp> 

Área de conhecimento: Engenharia Nuclear 

Linhas de pesquisa: Metrologia das radiações e 

sistemas de referência; Metrologia nuclear 

http://www.prpg.ufla.br/esistemas/wp-content/uploads/2012/08/PPGESISA-Linhas-e-Docentes.pdf
http://www.prpg.ufla.br/esistemas/wp-content/uploads/2012/08/PPGESISA-Linhas-e-Docentes.pdf
http://www.prpg.ufla.br/esistemas/wp-content/uploads/2012/08/PPGESISA-Linhas-e-Docentes.pdf
http://www.prpg.ufla.br/esistemas/wp-content/uploads/2012/08/PPGESISA-Linhas-e-Docentes.pdf
http://www.prpg.ufla.br/esistemas/wp-content/uploads/2012/08/PPGESISA-Linhas-e-Docentes.pdf
http://www.prpg.ufla.br/esistemas/wp-content/uploads/2012/08/PPGESISA-Linhas-e-Docentes.pdf
http://www.prpg.ufla.br/esistemas/wp-content/uploads/2012/08/PPGESISA-Linhas-e-Docentes.pdf
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Engenharia 

Mecânica  

 

Universidade 

de São Paulo/São 

Carlos (USP/SP) 

<http://www1

.eesc.usp.br/ppgem/lin

has.html> 

Área de conhecimento: Engenharia Mecânica 

Linhas de Pesquisa: Dinâmica de Máquinas e Sistemas 

(tópico Metrologia de tempo e frequência; Projeto Mecânico 

(tópico Metrologia) 

Ciências 

Mecânicas 

 

 

Universidade 

De Brasília (UNB/DF) 

<http://www.g

ds.unb.br/> 

Área de conhecimento: Engenharia Mecânica 

Área de concentração: Grupo de Dinâmica de Sistemas 

 Linha de pesquisa: Metrologia dinâmica 

 

Engenharia 

Mecânica  

 

Universidade 

Federal da Paraíba 

(UFPB/PB) 

<http://www.c

t.ufpb.br/ppgem/ 

 

 

Área de conhecimento: Engenharia Mecânica 

Área de concentração: Área Dinâmica e Controle de 

Sistemas 

Linha de pesquisa: Metrologia assistida por 

computador 

Engenharia 

Mecânica  

 

Universidade 

Federal De Santa 

Catarina (UFSC/SC) 

<http://ppgme

c.posgrad.ufsc.br/metr

ologia-e-

instrumentacao/> 

Área de conhecimento: Engenharia Mecânica 

Linha de Pesquisa: Metrologia e Instrumentação 

 

Programas de Pós-Graduação com Dissertações e Teses em temas de Metrologia 

Nome do 

Programa de Pós-

Graduação 

Instituição Áreas de conhecimento 

 Engenharia de 

Produção 

Universidade 

Federal de Itajubá 

(UNIFEI/MG) 

Área de conhecimento: Engenharia de Produção 

 Engenharia 

Mecânica 

 

Universidade 

Federal de Itajubá 

(UNIFEI/MG) 

Área de conhecimento: Engenharia Mecânica 

 Engenharia 

Mecânica  

 

Pontifícia 

Universidade Católica 

de Minas Gerais 

(PUCMINAS/MG) 

Área de conhecimento: Engenharia Mecânica 

Química 

 

Universidade 

Federal de Minas 

Gerais (UFMG/MG) 

Área de conhecimento: Química 

 Engenharia 

Biomédica 

 

Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ/RJ) 

Área de conhecimento: Engenharia Biomédica 
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 Engenharia 

Mecânica 

Universidade 

Federal Fluminense 

(UFF/RJ) 

Área de conhecimento: Engenharia Mecânica 

 Física  

 

Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ/RJ) 

Área de conhecimento: Física 

 Engenharia 

Elétrica  

 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo (UFES/ES) 

Área de conhecimento: Engenharia Elétrica 

 Física  

 

Universidade 

de São Paulo/São 

Carlos  (USP/SP) 

Área de conhecimento: Física 

 Ciências 

(Energia Nuclear na 

Agricultura) 

 

Universidade 

de São Paulo/Centro 

De Energia Nuclear 

Agricultura (USP/SP) 

Área de conhecimento: Agronomia 

 Engenharia Civil  

 

Universidade 

Estadual de Campinas 

(UNICAMP/SP) 

Área de conhecimento: Engenharia Civil 

Química 

 

Universidade 

Federal de São Carlos 

(UFSCAR/SP) 

Área de conhecimento: Química 

Ciência e 

Engenharia de Materiais 

Fundação 

Universidade Federal 

de Sergipe (UFS/SE) 

Área de conhecimento: Engenharia de Materiais e 

Metalurgia 

 Engenharia 

Elétrica  

 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

(UFPE/PE) 

Área de conhecimento: Engenharia Elétrica 

 Física  

 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

(UFPE/PE) 

Área de conhecimento: Física 

 Engenharia 

Industrial 

Universidade 

Federal da Bahia 

(UFBA/BA) 

Área de conhecimento: Engenharia de Produção 

Desenvolvimento 

de Tecnologia 

 

 Instituto de 

Tecnologia para o 

Desenvolvimento 

(LACTEC/PR) 

Área de conhecimento: Engenharia/Tecnologia/Gestão 

 

Engenharia de 

Produção  

Universidade 

Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS/RS) 

Área de conhecimento: Engenharia de Produção 

Fonte: a autora 
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Informações dos cursos de extensão identificados no Sistema de Informação e Gestão 

de Projetos (SIGProj) 

Nome do curso  Local de oferta Características 

Entendendo 

a Calibração de 

Instrumentos de 

Medição 

 

 

Universidade de Brasília (UnB); FT - Faculdade de 

Tecnologia; ENM - Departamento de Engenharia Mecânica 

Brasília (DF) 

http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=18507> 

Carga horária: não 

há informação 

 

Requisito mínimo: 

curso técnico  

Leitura e 

Interpretação de 

Desenho e 

Metrologia  (FIC 

LID e Metrologia) 

 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul (IFRS) 

Câmpus Farroupilha (RS) 

http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=66807> 

http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=96673> 

http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=137469> 

Carga horária: 30 h 

Requisito mínimo: 

não há informação 

Noções de 

Desenho Técnico e 

Metrologia 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul (IFRS) 

Câmpus Farroupilha (RS) 

http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=173514> 

Carga horária: 16 h 

Requisito mínimo: 

não há informação 

Leitura e 

Interpretação de 

Desenho & 

Metrologia 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul (IFRS) 

Câmpus Caxias do Sul (RS) 

http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=98260> 

Carga horária: 40 h 

Requisito mínimo: 

Ensino Fundamental 

Completo 

Fonte: a autora 

 

Cursos identificados por meio das buscas dos termos “Formação Inicial e Continuada 

Metrologia”; “Qualificação Metrologia”; “Extensão Metrologia” com a ferramenta  de 

pesquisa na web Google® 
Cursos Gratuitos  

Nome do Curso Instituição e local 

Fundamentos da Metrologia Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Santa Catarina (IFSC) 

Câmpus Itajaí/SC 

Câmpus Chapecó/SC 

Fundamentos de Metrologia 

 

 

Instituto Federal de Educação , Ciência e Tecnologia de 

Santa Catarina (IFSC) 

Câmpus Xanxerê/SC 

Fundamentos de Metrologia 

 

 

Instituto Federal de Educação , Ciência e Tecnologia de 

Santa Catarina (IFSC) 

Câmpus Xanxerê/SC 

Câmpus Avançado Geraldo Werninghaus – Jaraguá do 

Sul/SC 

Fundamentos de Metrologia Instituto Federal de Educação , Ciência e Tecnologia de 

Santa Catarina (IFSC) 

Câmpus Araranguá/SC 

Metrologia Secretaria Municipal de Trabalho e Indústria 

Convencional (SMTIC) de Telêmaco Borba/RS e 

http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=66807
http://sigproj1.mec.gov.br/apoiados.php?projeto_id=96673
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SENAI/RS 

Telêmaco Borba (RS) 

Metrologia  Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), 

Programa PLANTEQ 

Bento Gonçalves (RS) 

Caxias do Sul (RS) 

Santa Rosa (RS) 

Metrologia  Qualificação para Profissionais da Indústria de 

Plástico, Químico, Farmacêutico e Adubo 

(QUALIPLAST)  

Instituto Adolpho Bauer  

Curitiba (PR) 

Metrologia Básica  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo (IFSP)  

Câmpus Boituva (SP) 

Metrologia Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo (IFSP) 

Câmpus Suzano (SP) 

Metrologia Básica Aplicada ao Processo Produtivo  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica 

de São Paulo (IFSP) 

Câmpus São João da Boa Vista (SP) 

Metrologia 

 

Universidade do Trabalhador Empreendedor e 

Negócios (UNITEN) 

Sorocaba (SP) 

Metrologia para Inspeção SENAI, SEST/SENAT, SENAC e Centro Paula Souza 

– ETEC Prof. Armando Bayeux da Silva  

Rio Claro (SP) 

Curso de Metrologia Física  (CMEF) Comando da Aeronáutica 

Força Aérea Brasileira (SP) 

Metrologia  Programa “Via Rápida Emprego”  

Municípios do Estado de São Paulo 

Metrologia e LID   Escola Municipal de Qualificação Profissional Três 

Rios (RJ) 

Curso de Metrologia Forense e Qualidade - Nível 

Básico 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) 

em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e Polícia Civil de 

Estado do Rio de Janeiro  

Duque de Caxias (RJ) 

Metrologia para Estruturas Navais Escola Técnica do Arsenal da Marinha (ETAM) 

Rio de Janeiro (RJ) 

Metrologia Básica Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEMDE) 

em parceria com o Centro Integrado - 

SENAI/SESI/IEL  

Aracruz (ES) 

Metrologia Dimensional  Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP), 

Unidade de Educação Profissional e Tecnológica 

(UEPT) 

Recife (PE) 

Metrologia Dimensional  Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e 

Qualificação (SEMPETQ) e SENAI (PE) 

Igarassu (PE) 
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Competência Transversal em Metrologia Centro SENAI de Educação a Distância 

Todo o Brasil 

Cursos Pagos   

Nome do Curso Instituição e local 

Metrologia Básica 

 

Escola Intensiva  

Gravataí (RS) 

Metrologia Dimensional Básica 

 

Agência de Educação Profissional SENAI de Guaporé 

(RS) 

Escola de Educação Profissional SENAI José Gazola 

(Caxias do Sul - RS) 

Metrologia Dimensional Básica 

 

Escola de Educação Profissional SENAI José Gazola 

(Caxias do Sul -RS) 

Escola de Educação Profissional SENAI Nilo Peçanha  

(Caxias do Sul - RS) 

Metrologia Básica SENAI Roberto Barbosa Ribas (Santa Maria - RS)  

Centro de Educação Profissional SENAI Eraldo 

Giacobbe  (Pelotas - RS) 

Agência de Educação Profissional SENAI de Santo 

Ângelo  (RS) 

Escola de Educação Profissional SENAI Vergílio 

Lunardi  (Santa Rosa - RS) 

Centro de Educação Profissional SENAI João Lüderitz  

(Cachoeira do Sul - RS) 

Centro de Educação Profissional SENAI João 

Simplício (Rio Grande - RS) 

Agência de Educação Profissional SENAI Frederico 

Closs (Venâncio Aires - RS) 

Leitura e Interpretação de Desenho Mecânico 

e Metrologia Básica 

Agência de Educação Profissional SENAI João Flávio 

Rech (São Marcos - RS) 

Lei Básico de Leitura e Interpretação de 

Desenho e Metrologia  

Centro de Educação Profissional SENAI João Wallig  

(Carazinho - RS) 

Cálculo, Leitura e Interpretação de Desenho 

Técnico Mecânico e Metrologia 

Centro de Educação Profissional SENAI Jorge 

Barbieux (Passo Fundo - RS) 

Leitura e Interpretação de Desenho Técnico 

(LID), Matemática Industrial e Metrologia 

QUESTION - Qualificação Profissional 

Flores da Cunha (RS) 

Metrologia e Leitura e Interpretação de 

Desenho Técnico (LID) 

FUTURATEC - Cursos de Qualificação Profissional  

Caxias do Sul (RS) 

Leitura e Interpretação de Desenho Técnico 

(LID) e Metrologia (Intensivo) 

Escola Conceito  

Caxias do Sul (RS) 

Cálculo Técnico; Metrologia Básica; Leitura 

e Interpretação  e Desenho Mecânico 

CTQI - Centro de Treinamento de Qualificação 

Industrial  

Gravataí (RS) 

Metrologia Básica  DELCON Consultoria e Treinamento  

Gravataí (RS) 

Metrologia  Escola Técnica José César de Mesquita  

Porto Alegre (RS) 

Metrologia: Ciência das Medições Aplicadas 

à Indústria 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 

São Leopoldo (RS) 

 

 

Fundamentos de Metrologia  SENAI Araucária (PR) 



193 

 

Metrologia  PETCURSOS Profissionalizantes 

Curituba (PR) e mais de 150 unidades em todo o Brasil 

Metrologia Básica Sociedade Educacional Curitiba (SEDUC) 

Curitiba (PR) 

Metrologia Centro de Educação Profissional e Empresarial de 

Curitiba 

Curitiba (PR) 

Metrologia - Confiabilidade na Metrologia e 

Definição da Incerteza de Medição 

 

Instituto de Engenharia do Paraná - IEP através da 

Agência de Inovação e Engenharia do Paraná – 

ENGENOVA 

Curitiba (PR) 

Metrologia Avançada Sociedade de Assistência aos Trabalhadores do Carvão 

(SATC) 

Criciúma (SC) 

Curso de Metrologia Supletivo e Cursos Profissionalizantes - CEDAC 

São Paulo (SP) 

Curso de Metrologia e Calibração de 

Equipamentos no Laboratório 

Centro de Educação Profissional (CEP) 

São Paulo (SP) 

Metrologia Centro Municipal de Iniciação Profissional / Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (CEMIP/SENAI) 

Salto (SP) 

Controle Dimensional (Metrologia) Centro Municipal de Iniciação Profissional / Serviço 

Nacional De Aprendizagem Industrial 

(CEMIP/SENAI) 

Salto (SP) 

Metrologia Centro de Formação Profissional (CFP)  

Araraquara e Pederneiras (SP) e Uberlândia (MG) 

Metrologia Básica ETEQ – Centro de Qualificação Profissional e de 

Treinamentos 

Rio das Ostras (RJ) 

Metrologia  SENAI Serra (ES) 

SENAI Vitória (ES) 

Metrologia Dimensional CEMP-MA 

São Luiz (MA) 

Metrologia  AVANCE Centro de Qualificação Profissional 

Recife (PE) 

Básico de Metrologia SENAI Cabo (PE) 

SENAI Paulista (PE) 

SENAI Conecta – móvel (PE) 

Básico de Metrologia SENAI Água Fria (PE) 

 

Metrologia Dimensional  SENAI Caruaru (PE) 

SENAI Cabo (PE) 

SENAI Garanhuns (PE) 
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SENAI Santo Amaro (PE) 

SENAI Paulista (PE) 

SENAI Petrolina (PE) 

SENAI Conecta – móvel  (PE) 

Metrologia Dimensional  SENAI Caruaru (PE) 

SENAI Santo Amaro (PE) 

SENAI Paulista (PE) 

Metrologia Dimensional  SENAI Petrolina (PE) 

Metrologia Dimensional  SENAI Petrolina (PE) 

SENAI Santo Amaro (PE) 

Metrologia aplicada à Automotiva SENAI Caruaru (PE) 

SENAI Garanhuns (PE) 

SENAI Santo Amaro (PE) 

SENAI Paulista (PE) 

SENAI Petrolina (PE) 

Metrologia aplicada para Isolador  SENAI Cabo (PE) 

Metrologia aplicada a Desenhista Mecânico  SENAI Caruaru (PE) 

SENAI Cabo (PE) 

SENAI Santo Amaro (PE) 

SENAI Paulista (PE) 

SENAI Petrolina (PE) 

Metrologia Avançada  SENAI Cabo (PE) 

SENAI Santo Amaro (PE) 

 

 

Metrologia Aplicada ao Processo de Oxicorte  SENAI Paulista (PE) 

SENAI Cabo (PE) 

Estatística e Metrologia SENAI Paulista (PE) 

Metrologia SENAI Paulista (PE) 

Metrologia SENAI Santo Amaro (PE) 

Noções de Metrologia SENAI Caruaru (PE) 

SENAI Santa Cruz (PE) 

SENAI Paulista (PE) 

Metrologia Dimensional Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia  

(EEEMBA) Salvador (BA) 

Metrologia Dimensional Centro de Qualificação Mecânica – CQMEC  

Salvador (BA) 

Metrologia Dimensional  SENAI Ceará Sobral (CE)  

Metrologia SENAI Cuiabá (MT) 

Metrologia Básica SENAI Distrito Federal Gama (DF) 

Noções de Metrologia; Técnicas em Metrologia 

Dimensional 

SENAI Pará (PA) 

Fonte: a autora 
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APÊNDICE F 

Atividades educacionais em instituições da infraestrutura da qualidade dos 

Estados membros do BIPM na América do Sul 

Referência:  

ALVES, L.S.; GRANJEIRO, J.M. Thinking the Future: Development of Metrology 

Education in Brazil. IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium: “Measurement Science 

Challenges in Natural and Social Sciences”. Rio de Janeiro: 2017. 

Os estados membros do Bureau International des Poids et Mesures. (BIPM) 

localizados na América do Sul são Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay e Venezuela.  

Com exceção da Venezuela, ao clicar no nome de cada um dos países, uma das categorias de 

informação é “Quality Infrastructure”, onde há a lista de todas as instituições participantes. A 

partir da pesquisa nos sites dessas instituições, todas as atividades educacionais com suas 

informações disponíveis online foram contabilizadas e descritas.  

A pesquisa identificou atividades educacionais em 24 instituições em cinco países: 

 Capacitação: 1168 treinamentos presenciais e 69 a distância; 3 cursos técnicos, 34 de 

aperfeiçoamento/pós-médio presenciais e 1 a distância; 82 de graduação, 98 de 

especialização presenciais, 76 de mestrado e 40 de doutorado; 

 Materiais: 276 artigos, 9 revistas (207 ed), 20 boletins (339 ed), 19 relatórios, 12 

manuais, 54 livros, 68 folder, 1 Newsletter (4 ed), 29 cartilhas, 3 Planos Estratégicos, 

6 Memórias Institucionais (37 ed),  Jornal (148 ed); 17 livretos; 1 Plano diretor; 819 

vídeos, 334 áudios e 10533 fotos (audiovisuais); 2 Poster, 1 CD Rom; 2 Sequências 

Didáticas 

 Outros: Seminários e Palestras, Prêmios e Concursos; Programas de Formação; 

Inscrição em Newsletter; Museu ou Espaço de divulgação; Museu virtual; Museu  

móvel; Projetos e sites especiais; Softwares; Jogos; Visitas guiadas; Editora; 

Programas de Rádio; Campus Virtual; Centros de Formação; Curso em planejamento; 

Revista “De Acuerdo” (interinstitucional). 

Entre as atividades classificadas como “Capacitação”, os treinamentos presenciais 

foram as atividades  de maior ocorrência. Os materiais audiovisuais (vídeos, fotos e áudios)  

foram os mais publicados, Argentina foi o país com o maior número e maior diversidade de 

atividades educacionais.  

A infraestrutura da qualidade de cada país e as atividades educacionais identificadas 

nas instituições 
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Argentina 

A infraestrutura da qualidade é formada por seis instituições: Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Ministerio de 

Economía y Producción (MECON), Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), Organismo 

Argentino de Acreditación (OAA), Instituto Argentino de Normalización (IRAM). As 

quantidades das atividades educacionais identificadas são mostradas na tabela 7. 

Atividades educacionais classificadas por categoria e instituição da Argentina 

Instituição Capacitação Materiais 

INTI 

Treinamentos 314 Presenciais e 14 

Distância; 

Cursos: 3 Aperfeiçoamento ou Pós-

médio; 

2 Graduação; 3 Especialização; 1 

Mestrado; 1 Doutorado (em 

planejamento) 

319 Vídeos; 297 Áudios; Revista (114 ed); 

9 Boletins (185 ed); 32 livros; 8 manuais;  

folder 

CNEA 

Treinamentos: 28 Presenciais; 

Cursos: 1 Técnico; 7 Graduação; 8 

Especialização; 3 Mestrado; 7 

Doutorado 

20 Vídeos; 6217 Fotos; 2 Revistas (65 ed); 

3 Boletins (3 ed); Memória Institucional 

(15 ed); 6 Livros; 24 Folder; 2 Cartilhas; 2 

Poster; 2  Sequências Didáticas 

OAA Treinamentos: 4 Presenciais;   

IRAM 
Treinamentos: 74 Presenciais; 26 

Distância 
1 Revista (5 ed.); 26 Folder 

SIMELA 
(Dirección Nacional de 

Defensa del Consumidor) 

Treinamentos: 3 Presenciais 

 
 

MECON 
   

 
17 Vídeos (Ministerio de Hacienda) e 12 

Vídeos (Ministerio de Finanzas.) 

TOTAL 

Treinamentos: 423 Presenciais; 40 

Distância 

Cursos: 1 Técnico; 3 Aperfeiçoamento 

ou Pós-médio; 9 Graduação; 11 

Especialização; 4 Mestrado; 8 

Doutorado 

368 Vídeos; 297 Áudios; 6217 fotos 4 

Revistas (184 ed); 12 Boletins; (188 ed)  

Memória Institucional (15 ed); 38 Livros; 

8 Manuais; 51 Folder; 2 Cartilhas; 2 

Poster; 2  Sequências Didáticas 

  Fonte: elaboração própria 

 

O link para SIMELA no site do BIPM direciona para o site da Dirección Nacional de 

Defensa del Consumidor. É provável que seja um erro no nome da instituição no site do 

BIPM porque nenhuma instituição associada ao nome Sistema Métrico Legal Argentino 

(SIMELA) foi encontrada.  

 O link para o site do Ministerio de Economía y Producción (MECON) direciona para 

um site que faz referência a dois ministérios: Ministerio de Hacienda e Ministerio de 

Finanzas.  
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Brasil 

A infraestrutura da qualidade é formada por seis instituições: Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO); Laboratório Nacional de Metrologia das 

Radiaçoes Ionizantes (LNMRI/IRD; Observatório Nacional/Serviço Nacional da Hora 

(ON/DSHO); Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE/INMETRO); Associação 

Brasileira de Controle da Qualidade (ABCQ) e Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). As quantidades das atividades educacionais identificadas são mostradas na tabela 8. 

 

Atividades educacionais classificadas por categoria e instituição do Brasil 

Instituição Capacitação Materiais 

INMETRO 

Treinamentos: 1 Presencial;  

Cursos: 2 Técnico; 2 Mestrado; 1 

Doutorado 

 

20 Vídeos; Boletim  (183 ed); Jornal (148 

ed); 13 Livros; 3 Manuais; 3 Folder; 18 

Cartilhas 

LNMRI/IRD 
Cursos: 1 Aperfeiçoamento/Pós-Médio;  1 

Mestrado; 1 Doutorado 

Vídeo; Planejamento Estratégico (2 ed);  

Plano Diretor; Histórico Institucional; 

Relatório de Gestão; 2 Livros; Manual 

ON/DSHO 

Treinamentos 6 Distância; Cursos: 2 

Mestrado; 2 Doutorado 

 

 

 

 

18 Vídeos; 33 Áudios;  

91 Artigos; 1 Livro; 3 Revista (3 ed); 9 

Cartilhas; 11 Livretos;  CD Rom;  

Publicação temática;  

ABCQ Treinamentos: 7 Presenciais; 1  Distância 8 artigos 

ABNT Treinamentos: 228 Presenciais 

Boletim (51 ed) 

Relatório anual (2 ed); 6 livretos; 14 folder; 4 

artigos 

TOTAL 

Treinamentos: 236 Presenciais; 7 

Distância; Cursos: 2 Técnico; 1 

Aperfeiçoamento/Pós-Médio; 5 Mestrado; 

4 Doutorado 

39 Vìdeos; 33 Áudios; 2 Boletim (234 ed); 

Jornal (148 ed); 15 Livros; 4 Manuais; 103 

Artigos; 17 Folder; 27 Cartilhas; 17 Livretos; 

3 Revistas (3 ed);  Plano Estratégico (2ed); 

Plano diretor; Histórico Institucional; 

Relatório de Gestão; Publicação Temática;  

Relatório Anual (2 ed); CD Rom;  

  Fonte: elaboração própria 

O link para o site da Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE/INMETRO) no site 

do BIPM direcionou para a página em inglês que não está disponível. A pesquisa foi feita na 

página em protuguês da CGCRE/Inmetro e não tinha qualquer informação sobre atividades 

educacionais.  

Chile 

A infraestrutura da qualidade é formada por dez instituições: Instituto Nacional de 

Normalización  (INN), Instituto Nacional de Salud Publica (ISP), Instituto de Estudios, 

Medicción y Certificación de Calidad (CESMEC LTDA), Calibraciones Industriales S.A 
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(CISA), Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), Laboratorio Custodio de los Patrones 

Nacionales de la Magnitud Longitud. Nodo de la Red Nacional de Metrología - DICTUC 

S.A., Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), Instituto de Investigaciones y Control 

(IDIC), Universidad de Concepción (UDEC), Red Nacional de Metrología de Chile (RNM).  

As quantidades das atividades educacionais identificadas são mostradas no tabela 9. 

Atividades educacionais classificadas por categoria e instituição do Chile 

Instituiçã

o 

Capacitação Materiais 

INN Treinamentos: 

 19 Presenciais; 

 

ISP Treinamentos: 50 Presenciais; 6 

Distância  

 

5 Boletins ( 58 ed);  

Newsletter Científico (4 ed); Memoria 

Institucional (1 ed) 

CODELC

O 

 90 vídeos; 21 fotos; Memoria 

Institucional (1 ed) 

CISA   

DICTUC 

S.A. 

 53 Vídeos; Relatório Anual (1 ed); 

Memória Institucional (6 ed) 

UDEC 
 

Treinamentos: 25 presenciais 

Cursos: 72 Graduação; 87 

Especialização; 67 Mestrado; 28 

Doutorado 

Memória Institucional (14 ed); Plano 

Estratégico (1 ed);  

RNM 

(IDIC) 

 Vídeo; 167 fotos 

Total Treinamentos: 94 Presenciais; 6 

Distância; Cursos: 72 Graduação; 87 

Especialização; 67 Mestrado; 28 

Doutorado 

144 Vídeos; 188 fotos; 5 Boletins (58 

ed); Newsletter Científica (4 ed); 4 Memórias 

Institucionais (22 ed); Relatório Anual (1 ed); 

Plano Estratégico (1 ed) 

  Fonte: elaboração própria 

Os sites do Instituto de Estudios, Medicción y Certificación de Calidad (CESMEC 

LTDA) e da Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER) não tinham qualquer informação 

sobre atividades educacionais. O link para o site da ENAER na página do BIPM não 

direcionou corretamente para o site e a pesquisa pelo nome da empresa com a utilização do 

motor de busca Google® identificou outro endereço. O link para o site do Instituto de 

Investigaciones y Control (IDIC) na página do BIPM direcionou para um site inativo do 

Laboratório de Força pertencente à Red Nacional de Metrología de Chile (RNM). No site do 

BIPM, o link para a Universidad de Concepción (UDEC) direcionou para o site do 

Laboratorio Custodio de los Patrones Nacionales 

de las Magnitudes  Eléctricas pertencente à UDEC. Nos casos em que as instituições da 
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quality infrastructure listadas no site do BIPM são labortatórios de instituições maiores, as 

atividades educacionais foram pesquisadas nos sites destas instituições. 

Colômbia 

A infraestrutura da qualidade é formada por duas instituições: Instituto Nacional de 

Metrología da Colombia (INM) e Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 

(ICONTEC). As quantidades das atividades educacionais identificadas são mostradas na 

tabela 10. 

 Atividades educacionais classificadas por categoria e instituição da Colômbia 

Instituição Capacitação Materiais 

INM Treinamentos: 30 Presenciais 

 

9 Vídeos; 4 Áudios; 24 artigos técnicos; 8 

Relatórios 

ICONTEC Treinamentos:  

191 Presenciais; 

 16 Distância 

Cursos: Aperfeiçoamento/pós-médio: 19 

Presenciais; 1 Distância 

93 Vídeos; Boletim  (35 ed); 48 artigos 

técnicos 

TOTAL Treinamentos: 221 Presenciais, 16 

Distância 

Cursos: Aperfeiçoamento/pós-médio 19 

Presenciais; 1 Distância 

102 Vídeos; 4 Áudios; Boletim (35 ed); 72 

Artigos técnicos; 8 Relatórios 

Fonte: elaboração própria  

Uruguai 

 A infraestrutura da qualidade é formada por quatro instituições: Laboratorio 

Tecnológico del Uruguay (LATU), Instituto Uruguayo de Normas Tecnicas (UNIT), La 

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) e Laboratorios 

Tecnogestión do Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM – LSMRI). As 

quantidades das atividades educacionais identificadas são mostradas na tabela 11. 

Tabela 11: Atividades educacionais classificadas por categoria e instituição do Uruguai 

Instituição Capacitação Materiais 

LATU Treinamentos: 20 Presenciais 

 

30 Vídeos; 2 Revistas (20 ed); 2 

Relatórios 

UNIT Treinamentos: 174 Presenciais 

Cursos: 11 Aperfeiçoamento/Pós-médio: 

 1 Graduação 

 

UTE  34 Vídeos 

MIEM - LSMRI  102 Vídeos;4128 Fotos; Plano 

Estrratégico; 5 Relatórios; Livro;   

TOTAL Treinamentos: 194 Presenciais; 166 Vídeos; 4128 Fotos; 2 Revistas (20 
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Cursos: 11 Aperfeiçoamento/Pós-médio:  

 1 Graduação 

ed); 7 Relatórios;  Plano Estratégico; 

Livro. 

Fonte: elaboração própria  

Uma vez que a instituição Laboratorios Tecnogestión faz parte do Ministerio de 

Industria, Energía y Minería (MIEM – LSMRI), as atividades educacionais foram pesquisadas 

no site do ministério.  

Bases para um projeto sobre a educação em metrologia no Brasil 

O projeto foi estruturado a partir de cinco diretrizes estratégicas para a consolidação e 

desenvolvimento de uma educação e cultura metrológicas no Brasil no período 2013-2017, 

que estão em vigor e tratam da Educação Formal: 

i. Intensificar os programas para inserção de conteúdos de metrologia nas 

disciplinas dos cursos de nível superior e profissionalizantes; 

ii. Promover e estimular a produção e publicação de literatura, incluindo livros 

didáticos, teses, estudos e pesquisas no âmbito da metrologia;  

vii. consolidar e expandir os programas de ensino técnico profissional e de Pós-

Graduação do Inmetro, expandindo a oferta à sociedade de cursos relacionados à 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia;  

viii. apoiar e incentivar a implantação de escolas e de cursos técnicos 

profissionalizantes de nível médio em todas as regiões do Brasil, em consonância 

com o Programa Pronatec, voltados para as áreas de metrologia, qualidade e 

avaliação da conformidade; 

ix. consolidar o Programa de Residência Tecnológica em Metrologia Legal, que 

abrange ações de capacitação de docentes e realização de cursos de especialização 

em Metrologia Legal, visando formar profissionais para atuarem nos Institutos 

Estaduais de Pesos e Medidas (IPEM). 

Para inserir conteúdos de metrologia em disciplinas já estabelecidas (Diretriz i) é 

necessário que existam materiais publicados sobre o tema (Diretriz ii) para serem utilizados 

como material didático ou de apoio e, também, ações de formação de professores (Diretriz ix) 

para divulgar os materiais e incentivar sua adoção.  

O levantamento mostrou 16 materiais para a educação em metrologia, qualidade e 

avaliação da conformidade:  

 Boletim: “Miradas 2016. Diseño Industrial. Información teórica, de actualidad y casos 

prácticos, vinculadas con las distintas áreas del diseño” (INTI);  

 Manual: “Introducción a las Tecnologías de Gestión.”, “Introducción a las Tecnologías 



201 

 

de Gestión. Manual Módulo 2” e “Introducción a las Tecnologías de Gestión. Manual 

Módulo 3.” (INTI) 

 Livro: “Sistema Internacional de Unidades : SI. — 1a Edição Brasileira da 8a edição 

do BIPM”,  “Sistema Internacional de Unidades Suplemento 2014: Atualizações para 

a 1ª Edição Brasileira (2012) referente a 8ª Edição do BIPM (2006) da Brochura SI”, 

“Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos fundamentais e gerais e termos 

associados (VIM 2012)”, “Avaliação de dados de medição –Uma introdução ao “Guia 

para a expressão de a expressão de incerteza de medição”  e a documentos correlatos –

INTROGUM 2009”; “Avaliação de dados de medição - Guia para a expressão de 

incerteza incerteza de medição –GUM 2008”, “Avaliação da Conformidade. 6
a
 

edição”, “Medida Normalização e Qualidade - Aspectos da história da metrologia no 

Brasil” (INMETRO) 

 Folder: “A tomar medidas - La Metrología es la Ciencia de las Mediciones” (INTI);. 

“Normalización” e “Certificación” (IRAM ); .”Certificação de Produtos” e 

“Certificação de Sistemas” (ABNT). 

 Revista: “De Acuerdo” (identificada nos sites de RNM, INM e LATU). 

Ações para a formação de professores apareceram nas intituições INTI, CNEA e 

INMETRO. 

A oferta de cursos técnicos e pós-graduações (diretrizes vii e viii) acontece em oito 

instituições. Três delas também oferecem graduações. Os cursos relacionados com a educação 

em metrologia e qualidade são: 

 Técnico: “Metrologia” (INMETRO) 

 Aperfeiçoamento/Pós-Médio: “Asistentes en calidad con orientación en Metrología”, 

“Calidad en la gestión integral de los Procesos” , “ Calidad y seguridad de sistemas de 

información”(INTI); “Fundamentos da radioproteção e metrologia” (LMRI/IRD); 

“Gestión de la calidad para el sector educativo”, Sistema de gestión de calidad e 

inocuidad en la industria de alimentos”, “Gestión de calidad MECI-GP 1000”, 

“Sistemas de gestión de calidad NTC ISO 9001: 2015”, “Sistemas de gestión 

integrados HSEQ. NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001: 2015 y NTC OHSAS: 

2007”,  “Sistema de gestión ambiental SGA. NTC ISO 14001: 2015”, “Sistemas de 

gestión seguridad industrial y salud ocupacional”, “Sistemas de gestión seguridad 

industrial y salud ocupacional. Decreto 1072 2015.”, “Básico sistema de gestión de 

calidad para dispositivos médicos - ISO 13485.”, “Acreditación IPS”, “Gestión de la 
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seguridad del paciente”, “Gestión de la seguridad del paciente con énfasis en 

habilitación.”, “Acreditación para entes territoriales.”, “Responsabilidad médico legal” 

“Gestión de la calidad modelo ISO 9001 (virtual)” 

(ICONTEC); “Técnico en Gestión de la Calidad UNIT-ISO 9000”, “ Supervisor 

(Asistente) en Gestión de la Calidad UNIT-ISO 9000”, “Especialista en Gestión de la 

Calidad UNIT-ISO 9000”, “ Supervisor (Asistente) en Gestión de la Seguridad y la 

Salud Ocupacional UNIT-OHSAS 18000”, “Especialista en Gestión de la Seguridad y 

la Salud Ocupacional UNIT-OHSAS 18000”, “Especialista en Gestión Ambiental 

UNIT-ISO 14000”, “Especialista UNIT en Recursos Humanos para Sistemas de 

Gestión” (UNIT) 

 Graduação: “Ingeniería Industrial con orientación en eficiencia y calidad industrial” 

(INTI); “ Diploma Superior en Sistemas UNIT de Gestión” (UNIT) 

 Especialização: “Calidad industrial en alimentos”, “Calidad Industrial”, “Tecnología y 

Gestión de la Seguridad contra Incendio” (INTI); “Innovación y Sistemas de Gestión”, 

“Implementación y Auditoría Interna  de Sistemas Integrados de Gestión.”, “ Gestión 

de Calidad y Acreditación de Laboratorios Clínicos”. (UDEC) 

 Mestrado: “Calidad Industrial” (INTI); “Metrologia e Qualidade” (INMETRO), 

“Radioproteção e Dosimetria” (LMRI/IRD); “Gestión Integrada de Medio Ambiente, 

Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial” (UDEC) 

 Doutorado: “Calidad y Innovación Industrial” (INTI);  “Radioproteção e Dosimetria” 

(LMRI/IRD) 

 Ainda que seja necessário conhecer com mais detalhes todos os materiais e formações 

existentes nas instituições, o levantamento feito possibilitou identificar algumas ações que 

podem embasar um projeto para a educação em metrologia no Brasil.  

Alguns materiais necessitam tradução para a língua portuguesa, todos precisam ser 

divulgados e distribuídos impressos e online.   

A ocorrência de um único curso técnico em Metrologia, no Brasil (INMETRO), pode 

indicar que esse nível educacional não é adequado para a formação especializada fora do 

ensino superior,  melhor desenvolvida, dada a quantidade de cursos, em nível de 

aperfeiçoamento/pós-médio. Nessa perspectiva, a ação seria a extinção do curso técnico em  

Metrologia do INMETRO e a organização de cursos  de aperfeiçoamento/pós-médio. 

No ensino superior, o nível educacional da graduação poderia ser atendido no Brasil 

para a educação em metrologia e qualidade por meio do modelo do curso de “Ingeniería 
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Industrial con orientación en eficiencia y calidad industrial” do INTI de dois modos -  uma 

nova habilitação em Engenharia; ideias de disciplinas para integrar os currículos de 

habilitações já existentes.  

Os cursos de pós-graduação oferecidos pelas instituições da quality infrastructure do 

Brasil são em nível de mestrado e doutorado. Os seis cursos de especialização identificados 

para a educação em metrologia e qualidade no INTI e na UDEC demonstram a viabilidade 

desse nível de formação.  

Os sites das instituições não mostraram muitas informações sobre os eventos de 

capacitação para a formação de professores e o doutorado em “Calidad y Innovación 

Industrial” do INTI . Por serem as etapas inicial e terminal de uma trilha de educação formal 

em metrologia e qualidade, conhecer melhor essas iniciativas pode ser o primeiro passo para 

estabelecer o intercâmbio entre instituições congêneres e iniciar o projeto de educação em 

metrologia e qualidade para o Brasil. 

Essa pesquisa oferece subsídios para a definição das diretrizes estratégicas para a 

consolidação e desenvolvimento de uma educação e cultura metrológicas no Brasil no 

próximo quinquênio (período 2018-2022).  
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APÊNDICE G 

Módulo Instrucional ‘Introdução à Metrologia’ 

Referência:  

ALVES, L.S.; GRANJEIRO, J.M. Development of digital Open Educational Resource for 

metrology education. IMEKO TC1-TC7-TC13 Symposium: “Measurement Science 

Challenges in Natural and Social Sciences”. Rio de Janeiro: 2017. 

Mapa Conceitual sobre Metrologia: Mapa Conceitual proposto como resumo gráfico 
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Visão do curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) 
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