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Resumo:  O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo de caso a partir da 

utilização de recursos digitais em uma turma de Graduação Tecnológica em Alimentos do 

SENAI-Chapecó. As tecnologias digitais estão disponíveis aos professores e acadêmicos, no 

entanto, o uso de alguns recursos ainda é restrito. Os recursos didáticos tecnológicos precisam 

estar integrados e complementar-se propiciando metodologias ativas para a aprendizagem 

significativa. Isso significa que a aprendizagem deve ser autônoma e flexível possibilitando 

uma relação da teoria com prática. Além disso, é fundamental a interação e colaboração entre 

professor e alunos bem como a avaliação constante. O SENAI é uma instituição que prepara o 

profissional para a indústria e, segundo a confederação nacional da Indústria (CNI), o 

principal entrave para a implantação da indústria 4.0 no Brasil tem sido a falta de 

conhecimento das tecnologias digitais. Os desafios referentes à gestão dos recursos humanos 

requerem profissionais com competências alinhadas ao uso de robôs autônomos, big data, 

simulações, computação em nuvem, entre outros aspectos. O uso das tecnologias no ensino 

superior visa contribui para a preparação do profissional para a indústria 4.0. Para que isso 

ocorra é necessário conhecer os recursos disponíveis. Para que os acadêmicos tenham acesso 

ao uso das tecnologias são desenvolvidas diversas ações no SENAI. Será apresentado aqui 

uma dessas atividades. Além do uso das tecnologias, considera-se fundamental que os 

estudantes compreendam adequadamente o conceito de “Inovação”. Por isso, trabalhou-se a 

leitura do “Manual de Oslo”.. Esse manual apresenta a caracterização da inovação, aspecto 

importante para a implantação da Indústria 4.0.  Foram elaboradas questões de interpretação 

no aplicativo socrative. Percebeu-se que foi necessário explicar aspectos bastante simples 

referentes ao uso do computador, como por exemplo, o uso das teclas Ctrl + F para buscar 

uma informação em um arquivo pdf. Entendemos que cabe às instituições de ensino prover 

meios necessários para o acesso adequado à tecnologia e aos professores utilizar esses 

recursos  com os estudantes, a fim de garantir a implantação e sucesso da indústria 4.0. 
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Introdução 

 

O objetivo deste artigo é apresentar um estudo de caso a partir da utilização de 

recursos digitais em uma turma de Graduação Tecnológica em Alimentos do SENAI-

Chapecó. A área de alimentos vem apresentando grande crescimento nos últimos anos e 

demanda de inovações para desenvolvimento de novos produtos e processos. Isso decorre das 

mudanças nos hábitos alimentares dos consumidores, que buscam cada vez mais produtos 
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saudáveis e com maior praticidade dos produtos. Portanto, é necessário que os acadêmicos, 

futuros profissionais da área de alimentos, conheçam as tecnologias e às utilizem para 

garantia da qualidade dos produtos, serviços e processos. 

Foi no século XX que as tecnologias digitais surgiram e revolucionaram a indústria, a 

sociedade e a educação. As tecnologias digitais são instrumentos que contribuem para uma 

educação com mais qualidade. Uma das maneiras de promover ganhos na aprendizagem em 

todos os níveis da educação é através de práticas pedagógicas inovadoras, permitindo o acesso 

de estudantes e professores a tecnologias digitais e à internet. Dessa forma o processo 

educacional foi alterado, criando assim uma nova abordagem: a aprendizagem colaborativa, 

que é o espaço de aprendizagem formado por alunos conectados e interativos. 

Com o desenvolvimento da internet surgiu a indústria 4.0. Os preços acessíveis de 

sensores que são cada vez menores e mais potentes, o desenvolvimento de software e 

hardware cada vez mais sofisticados, a internet das coisas -  IoT e a capacidade das máquinas 

colaborarem criando gigantescas redes são aspectos que transformaram e estão transformando 

a indústria. (Drehher, 2016).  

Os principais pilares da indústria 4.0 são: Internet das coisas e serviços (IoT e IoS), 

Sistemas Cyber-Phisical e Big-Data. Costa (2017, p 07) destaca que “a indústria 4.0 está 

fortemente focada na melhoria contínua em termos de eficiência, segurança, produtividade 

das operações e especialmente no retorno do investimento.”  

Os recursos tecnológicos no ambiente de ensino são cada vez mais necessários, pois 

proporcionam uma aula mais atrativa através do processo diferenciado de ensino. Um 

exemplo de recurso tecnológico digital é o Socrative. 

O Socrative é uma ferramenta educacional, que possibilita o ensino aprendizagem 

através do uso de smartphones ou computadores em sala de aula. A ferramenta é um software 

gratuito, multiplataforma e está disponível na internet através do site <www.socrative.com.> e 

como app em lojas virtuais. O mesmo é online e interativo e tem como objetivo criar quizzes 

e simulados. 

Considera-se fundamental que os acadêmicos tenham clareza sobre o conceito de 

inovação.  A leitura e interpretação do Manual de Oslo possibilitam caracterizar a inovação de 

modo adequado. Por isso, foram elaboradas no Socrative questões de interpretação do Manual 

de Oslo. Apresentamos inicialmente o marco teórico em que estabelecemos a relação entre a 

indústria 4.0 e a utilização de recursos tecnológicos para a leitura do Manual de Oslo 

 

Marco teórico 

 



  

 

Os pilares da Indústria 4.0 são:  Internet das coisas e serviços (IoT e IoS), Sistemas 

Cyber-Phisical e Big-Data. O termo Internet das Coisas (IoT) é utilizado para fazer referência 

a objetos físicos e virtuais ligados à internet. O uso generalizado de sensores e o avanço dos 

dispositivos móveis bem como a comunicação Wireles e a tecnologia cloud impulsionaram a 

Internet das coisas. Lin et al (2016 apud Costa, 2017) comenta que as empresas usarão a 

Internet para construir e fornecer um grande número de novos tipos de serviços que estão 

disponíveis na Web em separado serão combinados e ligados entre si.  

Os sistemas que integram computação, redes de comunicação, computadores 

embutidos e processos físicos interagindo entre si e influenciando-se mutuamente são 

chamados Sistemas Cyber-Phisical (CPS)  

“O termo Big-Data refere-se a grandes quantidades de dados, que são armazenados a 

cada instante, resultante da existência de milhões de sistemas atualmente ligados à rede (IoT), 

produzindo dados em tempo real.” (COSTA, 2017, p. 10) 

 

A digitalização é um processo cada vez mais presente na vida das empresas e das 

pessoas. Associada às tecnologias da informação e comunicação (TICs), a 
digitalização está presente em aplicações como e-books, música em formato digital e 

até mesmo os aplicativos para táxi. O avanço da digitalização tem o potencial de 

revolucionar o nosso cotidiano, oferecendo soluções para importantes desafios 

nacionais em áreas como mobilidade urbana, com o desenvolvimento e adoção de 

tecnologias ligadas ao conceito de cidades inteligentes (smart cities); eficiência 

energética, com a implantação das redes elétricas inteligentes (smart grid); 

atendimento à saúde em um país com dimensões continentais como o Brasil, com o 

desenvolvimento, por exemplo, de soluções de saúde à distância; e produtividade 

industrial, com o desenvolvimento da Indústria 4.0, ou Manufatura Avançada. (CNI, 

2016, p. 08) 

 

Trindade (2014) considera o Socrative idêntico à utilização dos Classroom Feedback 

Systems, na sala de aula, onde o professor disponibiliza as atividades em função do ritmo que 

achar mais apropriado, ficando imediatamente acessíveis a cada aluno. 

Ao acessar o Socrative visualiza-se o módulo Professor e Aluno. Ao fazer o login de 

professor, é sugerido um nome da sala, esse nome pode ser alterado. Os professores podem 

criar perguntas de múltipla escolha, verdadeiro ou falso e também dissertativa. 

Os alunos devem fazer login no aplicativo através da opção Alunos.  Após feito login 

é pedido o nome da sala e o nome do aluno. Após preencher estes campos, o aluno pode 

responder as atividades propostas pelo professor. 

Enquanto os alunos vão respondendo, o professor consegue acompanhar em seu 

dispositivo as respostas das atividades no mesmo momento em que são postadas. O professor 

é quem controla tudo: quais foram as perguntas respondidas e mais acertadas, quem 

respondeu todas as perguntas, quais perguntas os alunos erraram e qual foi o aluno que errou. 



  

 

Ao final da atividade pode ser gerado um relatório individual de cada aluno, possibilitando o 

acompanhamento e o progresso de cada um. 

A ferramenta é uma forma diferente de fixar o conteúdo ministrado em sala de aula, 

não sendo cansativo e o resultado já é apresentado na hora para o professor, além disso, o uso 

do Socrative mostrou-se muito eficiente, pelo fato de ser simples, confiável, eficiente e 

versátil, tornando-se uma ferramenta impulsionadora da qualidade do processo de ensino-

aprendizagem em sala de aula de forma contínua. 

Conforme  CNI (2016, p. 12):  

 

Nas “indústrias inteligentes”, máquinas e insumos “conversam” ao longo das 

operações industriais com escala e flexibilidade do processo de fabricação, que, 

assim, ocorre de forma relativamente autônoma e integrada. Dispositivos localizados 

em diferentes unidades da empresa, ou mesmo de empresas diferentes, também 

trocam informações de forma instantânea sobre compras e estoques, permitindo uma 

otimização logística até então impensável, estabelecendo maior integração também 

entre os elos de uma cadeia produtiva. O conceito de Indústria 4.0, contudo, vai 

além da integração dos processos associados à produção e distribuição, envolvendo, 

também, todas as diversas etapas da cadeia de valor: do desenvolvimento de novos 

produtos, como projeto, desenvolvimento, testes e até mesmo a simulação das 

condições de produção, até o pós-venda. 

 

O profissional da área de alimentos precisa estar ciente do conceito de indústria 4.0 

para que ao desenvolver novos produtos, estes estejam alinhados à simulação das condições 

de produção, por exemplo.  

Um dos pilares de desenvolvimento da indústria 4.0 é a integração de variadas 

“formas de conhecimento exigirá equipes multidisciplinares, com elevado nível de 

conhecimento técnico e com capacidade de interação de diferentes áreas de conhecimento.”  

(CNI, 2016, p. 29) 

Para isso, a CNI (2016) apresentou propostas como a criação de novos cursos 

técnicos, reformulação de cursos nas áreas de engenharia, administração e criação de cursos 

de gestão da produção multidisciplinar além de incentivar programas de competências 

tecnológicas nas empresas. 

Aires, Moreira e Freire (2017, p 09) destacam que “o primeiro  passo  a  ser executado  

é  a  identificação  das  competências  individuais  que  devem  ser  desenvolvidas.”  As 

autoras analisaram 10 artigos e enfatizam que perceberam maior ocorrência de cinco 

competências: criatividade, inovação, comunicação, solução de problemas e conhecimentos 

técnicos. 

Uma dessas competências, a inovação, é caracterizada pelo Manual de Oslo. “A 

implementação de um produto, bem ou serviço, seja novo ou significativamente melhorado, 

ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas 



  

 

práticas de negócios na organização do local de trabalho ou nas relações externas é o que se 

chama de Inovação.” ( MANUAL DE OSLO, 2015) 

 

Metodologia 

 

Considerando que os desafios referentes à gestão de recursos requerem profissionais 

com competências alinhadas ao uso de robôs autônomos, big data, simulações, computação 

em nuvem entre outros aspectos, entendemos que cabe aso professores propiciar o acesso dos 

acadêmicos ao uso das tecnologias. Destacamos que esse tipo de acesso contribui para a 

preparação do profissional para a indústria 4.0. 

Desse modo, as atividades didático-pedagógicas desenvolvidas no SENAI-SC, 

prevêem a utilização de recursos tecnológicos como o Socrative, por exemplo. A atividade 

que desenvolvemos e relatamos aqui foi organizada para que os estudantes ao mesmo tempo 

que utilizassem seus smartphones ou computadores e também tivessem acesso à leitura do 

Manual de Oslo. Foram elaboradas 10 questões.  

O questionário foi aplicado a uma turma de Superior em Alimentos da Faculdade de 

tecnologia SENAI Chapecó. É relevante destacar que as turmas que frequentam os cursos de 

tecnologia no SENAI – Chapecó são constituídas, em sua maioria de acadêmicos com 30 anos 

ou mais e que, conforme relato dos próprios estudantes, utilizavam o computador ou o celular 

somente para acessar redes sociais.  

 

Resultados 

  

Ao propor a leitura do Manual de Oslo em arquivo pdf disponível na internet, 

percebeu-se que um recurso simples como por exemplo o uso das teclas Ctrl + F para 

encontrar informações no texto, era desconhecido dos acadêmicos.  

O acesso às questões foi explicado pelas professoras que desenvolveram um trabalho 

integrado. Foi disponibilizado o nome da sala para que cada estudante acessasse e foi sugerido 

que utilizassem a mesma tela do computador para acessarem as questões e o texto em pdf. 

Conforme podemos visualizar na figura 1. Acreditávamos inicialmente que todos 

conhecessem o recurso para buscar as informações – Ctrl + F – Porém, quando percebemos 

que os acadêmicos não estavam utilizando esse recurso, explicamos a eles, o que facilitou a 

busca de informações.  

 

https://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf
https://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf


  

 

FIGURA 1: Tela dividida – questões no Socrative e Texto Pdf 

 
Fonte: Autoras 2018 

 

Ao acessar o Socrative, os estudantes tiveram acesso às questões. Cada questão é 

visualizada e o acadêmico assinala a alternativa que considera correta, conforme visualiza-se 

na figura 2.  

 

FIGURA 2: Exemplo de questões. 

 
Fonte: Autoras 2018 

 



  

 

FIGURA 3: Feedback de resposta correta. 

 
Fonte: Autoras 2018 

 

Quando ele erra a resposta, a mensagem que o usuário/estudante visualiza é conforme 

a figura 4.  

 

FIGURA 4: Feedback de resposta incorreta. 

 
Fonte: Autoras 2018 

 



  

 

Enquanto os estudantes respondem, o professor visualiza o desempenho individual em 

uma tela como a da figura 5. As questões que os acadêmicos acertam aparecem em verde e as 

erradas em vermelho.  

 

FIGURA 5: Desempenho 

 
Fonte: Autoras 2018.  

   

 Considerações finais 

 

Cabe às instituições de ensino prover meios necessários para o acesso adequado à 

tecnologia e aos professores elaborarem atividades que utilizem recursos tecnológicos a fim 

de garantir a implantação e sucesso da indústria 4.0. 

Compreendemos que a atividade relatada é ínfima se comparada às características da 

indústria 4.0. No entanto, destacamos que é preciso propiciar o acesso dos futuros 

profissionais da indústria a partir de recursos simples para que possam conhecer e utilizar os 

recursos mais complexos.  

Além disso, enfatizamos que a leitura do Manual de Oslo possibilitou que, após 

compreenderem as características da Inovação, fossem desenvolvidos projetos mais alinhados 

à indústria 4.0.  
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