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OS DESAFIOS PARA OS NOVOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS DE ENGENHARIA 

DIANTE DO NOVO PERFIL DE JOVENS ESTUDANTES

QUEM SÃO
OS NOVOS ALUNOS



Características dos novos alunos

• Novas tecnologias

• Tempo de concentração

• Desafios 

• Empreendedores



FORMAÇÃO DE ENGENHEIROS PARA A PRÓXIMA DÉCADA: 
A VISÃO DO SETOR INDUSTRIAL DA BAHIA  

SEMINÁRIO REALIZADO EM 2012 
NA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS 

DO ESTADO DA BAHIA

• Tema: Complexo da Construção Civil

• Moderador: Luis Edmundo Campos (CREA/UFBA) 

• Debatedores: 

• Antonio Passos (OAS)

• Henrique de Melo Paixão (CNO)

• Carlos Alberto Vieira Lima (Sinduscon)



Antonio Passos
Diretor da Divisão Nordeste da Construtora OAS

� Equilibrar a formação acadêmica com a formação prática;

� Não deixar em segundo plano a formação acadêmica;

� Demonstrar garra e ter confiança;

� Perfil multidisciplinar que envolva planejamento estratégico, logística,
finanças, economia e engenharia econômica, segunda língua, gestão de
pessoas, gestão ambiental, gestão de contratos e de riscos, capacidade de
trabalhar em equipe e de liderança, sustentabilidade, segurança, saúde e
responsabilidade social;



� Trajetoria na empresa: Técnico, Gestor e Líder;

� Disciplinas importantes: Planejamento estratégico, logística, gestão de
pessoas, marcos jurídicos, capacidade de negociação, gestão de contrato e
risco, qualidade, tecnologia de ponta, melhoria dos processos, programas
de gestão e modelagem em tempo real BIM (Modelagem de Processo)

� Língua: Além do Inglês, o Mandarim;

Antonio Passos
Diretor da Divisão Nordeste da Construtora OAS



Antonio Passos
Diretor da Divisão Nordeste da Construtora OAS

� Compreensão de mercado, familiaridade com avaliação financeira, taxa de
retorno, capacidade de negociar e vender ideias, capacidade de
comunicação, gestão de projetos/contratos e custos, capacidade de
trabalhar em times e em redes, liderança e motivação de pessoas,
conhecimento sobre sustentabilidade, SMS e responsabilidade social;

� Integração Universidade x Empresa para atender aos desafios,
principalmente o social;

� Negócios estruturados – dificuldade com Lei 8666 – Formação para
entender contratos tipos PPP e RDC;



Henrique de Melo Paixão
Diretor da Construtora Norberto Odebrecht

� Dedicação na formação acadêmica;

� Disciplina para gerar confiança e respeito;

� Empresa de pessoas para pessoas - Possui 3.500 engenheiros, sendo 2.100
brasileiros e 1400 estrangeiros;

� Obras com qualidade e pontualidade, dando retorno aos acionistas;

� Empresa não é feita por especialista, busca no mercado;



Henrique de Melo Paixão
Diretor da Construtora Norberto Odebrecht

� Melhoria do mercado, aumento salario;

� Empresa investir em educação pelo trabalho - líder formar o substituto;

� Buscam 50 estudantes para capacitar por ano – técnica, gestora e administrativa;

� Relação interpessoal, capacidade de liderar projetos, enxergar o todo e se inserir
na equipe;

� Grandes desafios e obras de infraestrutura;

� Profissional enxergar e atuar no entorno;



� Remuneração não é o mais importante e sim crescimento;

� Mobilidade, grandes obras e investimentos tem ciclos curtos de 2 a 3 anos e distantes
dos grandes centros;

� Necessidade de trabalhar com profissionais estrangeiros;

� Mercado para quem é competente;

� Grade curricular: relações humanas, planejamento de projetos estruturados, línguas;

Henrique de Melo Paixão
Diretor da Construtora Norberto Odebrecht
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Henrique de Melo Paixão
Diretor da Construtora Norberto Odebrecht

� País caro antes de rico;

� Valor do trabalhador mais de R$3 mil, sem custos indiretos, com piora da qualidade;

� Necessidade de mecanizar os canteiros;

� Necessidade de projetar e conceber obras com menos mão de obra;

� Pensar diferente em projetar obras, se não haverá necessidade de trazer de fora;



Carlos Alberto Vieira Lima
Presidente do Sinduscon

� O momento atual é de oportunidades e os estudantes devem aproveitá-lo;

� Bom relacionamento interpessoal;

� Disposição para enfrentamento de desafios;

� Mercado da Construção Civil na Bahia 2007/2008: 75 mil trabalhadores I 2012: 190 mil.

� Geração de oportunidade e melhoria financeira do profissional;

� Atualmente falta de pessoal;

� Formação para ser líder - projeto, obras, relacionamento com inferiores e superiores;



Carlos Alberto Vieira Lima
Presidente do Sinduscon

� Saber planejamento – formular os objetivos e acompanhar;

� Necessidade de tudo: Infraestrutura, habitação déficit de +6 milhões, saneamento,
estrada, hospitais, construção pesada e civil;

� Liderança – egresso com humildade e disciplina;

� Necessidade de viver com diferenças: alta tecnologia x situação precária;

� Mercado promissor;

� Inovação tecnológica deixa a desejar até o momento. Necessidade de mecanizar e
humanizar os canteiros;

� Inclusão da disciplina segurança do trabalho como obrigatória;



INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA 

PROPOSTA DE
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE ENGENHARIA 

Brasília, 28 de Janeiro de 2018

Abenge – Assoação Brasileira para Educação  em Engenheira

MEI/CNI – Movimentação Empresarial pela Inovação

http://www.abenge.org.br/file/PropostaDCNABENGEMEI_CNI.pdf



A Engenharia não pode mais ser vista como um corpo de
conhecimento, onde os alunos possam adquirir pelo estudo de
conhecimento técnico, ou não técnico, pela mera atividade de
cursar e ser aprovado em um número de disciplinas que cubram
o conteúdo desejado. A Engenharia deve ser vista como um
processo em que parte de pessoas, suas necessidades,
expectativas, comportamentos etc. Requer empatia, interesse
pelo usuário, além de técnicas que permitam transformar esta
observação em formulação do problema a ser resolvido pela
aplicação de tecnologia.



Currículo por Competência x Conteúdo 

• Aprender a conhecer ( adquirir instrumento de compreensão)

• Aprender a fazer (para poder agir sobre o meio envolvente)

• Aprender a viver juntos (cooperação com os outros em todas as
atividades humana)

• Aprender a ser (conceito principal que integra todos os anteriores)



DCNs para o Curso Engenharia 

Propõem-se que sejam definidos currículos para os cursos a partir
de competências a serem desenvolvidas, ao invés de núcleos de
conteúdos. Desta forma, os conteúdos são implementados dentro
de contextos de desenvolvimento de competências e
contextualizados em ambientes de Engenharia, e não apenas
como um fim em si mesmos.

Áreas de Competência do Engenheiro

• Engenheiro Projetista e Inovador; 

• Engenheiro Empreendedor e Gestor; 

• Engenheiro Educador (Educação em Engenharia);



Perfil do Egresso 

Generalista, humanista, crítico, reflexivo, criativo, cooperativo, ético, apto a
pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias, com atuação
inovadora e empreendedora, capaz de reconhecer as necessidades dos
usuários, formulando problemas a partir dessas necessidades e de
oportunidades de melhorias para projetar soluções criativas de engenharia,
com transversalidade em sua prática, considerando os aspectos globais,
políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e capaz de atuar e adaptar-
se às novas demandas da sociedade e do mundo do trabalho com postura
isenta de qualquer tipo de discriminação e comprometido com a
responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável.



Competências desenvolvidas no Curso de Engenharia: 

• Analisar e compreender os usuários das soluções de engenharia e seu
contexto, para formular os problemas de engenharia de forma a
conceber soluções desejáveis;

• Analisar e compreender os fenômenos Tsicos e químicos por meio de
modelos matemáticos, computacionais ou Tsicos, validados por
experimentação;

• Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços)
componentes ou processos;

• Implantar as soluções de Engenharia considerando os aspectos técnicos,
sociais, legais, econômicos e ambientais;

• Comunicar-se efetivamente;



Competências desenvolvidas no Curso de Engenharia

• Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares; 

• Interpretar e aplicar com ética a legislação e os atos normativos no âmbitos do
exercício da profissão;

• Ser capaz de aprender de forma autônoma, de forma a lidar com situações e 
contextos desconhecidos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência e da 
tecnologia; 

• Competências específicas, em acordo com o curso de Engenharia em termos de 
modalidade escolhida e características regionais demandadas;



Estratégias e Métodos a serem previstos/implantados pelas 
IES 

• Acolhimento, acompanhamento e avaliação do estudante, considerando não só́ a 
aprendizagem, mas também os aspectos sociais e psicopedagógicos; 

• Processos de ensino / aprendizagem que contemplem métodos, técnicas e meios, 
sejam estes presenciais, remotos ou virtuais; 

• Disponibilidade de infraestrutura adequada ao desenvolvimento das atividades do 
curso, sejam elas na instituição ou em organizações nas quais desenvolvem-se 
atividades de Engenharia; 

• Programas de formação para Educadores do curso, para que possam planejar 
atividades e ambientes para a aplicação de aprendizagem ativa;

• Pessoal dirigente, docente, técnico e administrativo adequado e capacitado para o 
desempenho de suas funções dentro do curso projetado;



Atividades que devem ser desenvolvidas 

• Trabalhos de síntese, preferencialmente em equipes e em contextos
apropriados;

• Trabalhos de conclusão, preferencialmente individuais que mostrem
claramente a capacidade do estudante em desenvolver trabalhos que
demonstrem capacidades decorrentes das competências inerentes ao
curso;

• Atividades de Pesquisa e de Extensão que envolvam o estudante em
projetos em desenvolvimento;

• Atividades laboratoriais de experimentação tanto dos fenômenos de
natureza química, quanto os de natureza mecânica, especialmente aqueles
que permitam o melhor entendimento tecnológico de elementos da base
tecnológica ou do objeto da modalidade e ênfase do curso;



Atividades que devem ser desenvolvidas 

• Atividades, desde o início do curso, que promovam a integração e a
interdisciplinaridade em coerência com o eixo de desenvolvimento
curricular, buscando integrar as dimensões técnicas, cientificas,
econômicas, sociais, ambientais e éticas;

• Considerar atividades que permitam o desenvolvimento de trabalhos, não 
só́ presenciais, mas também à distancia e virtuais;

• Atividades em Empresas, não só de estágios, mas também aquelas que
envolvam os estudantes em situações de estudos e soluções de problemas
reais.



Implementação do Projeto do Curso

• Além do Projeto do Curso, elaborar também o Projeto de como implementar e co
quais recursos (infraestruturais e humanos) previsto neste Projeto – Projeto 
Executivo. 

Duração e carga horária 

• Para a definição da carga horária e do tempo de integralização, é
necessário que sejam considerados não só́ aspectos quantitativos, mas
também de qualidade e de atendimento ao perfil do egresso e ao
desenvolvimento de suas competências no planejamento do curso.



Organização dos cursos (Vertical, Dois Ciclos, BI)

As DCNs para o Curso de Engenharia devem ser flexíveis de modo a
permitir que cada Instituição adote o formato de estruturação dos
seus cursos, em acordo com o seu projeto pedagógico que, além de
atender ao previsto nas diretrizes gerais, deve mostrar coerência
entre o formato escolhido e o previsto no projeto, para desenvolver
as competências inerentes à formação em Engenharia.

Interação com as Organizações 

As DCNs do curso de Engenharia devem dispor sobre a interação com
organizações para além do denominado estágio obrigatório. Nesta
interação, os projetos dos cursos devem prever a interação entre
docentes e profissionais das organizações envolvidos em atividades
de desenvolvimento de competências.



Política de relação com os egressos do curso 

O projeto dos cursos deve constar de como serão desenvolvidas as ações
de relação com os egressos do curso e ainda a existência de politicas de
educação continuada visando a atualização do conhecimento no estado
da arte.

Pessoal do curso 

O projeto do curso deve constar os perfis profissionais do pessoal
docente e técnico que atuarão no curso e, ainda, como se dará a
capacitação desse pessoal.



Avaliação e autoavaliação de cursos de engenharia 

A avaliação e autoavaliação do curso, assim como a implementação dos
resultados destas, deve ser objeto das DCNs, mesmo que de forma
indicativa para que constem dos projetos dos cursos.

Formação dos Professores

• Metodologias ativas;

• Inovação;

• Empreendedorismo;

• Ensino presencial e a distância;



Posição do Confea

• Mínimo de 3.600 h

• atividades práticas sejam obrigatoriamente presenciais

• Projeto pedagógico do curso conste especificamente qual a 
atribuição profissional almejada

• Maior tempo para consulta publica







Obrigado! Eng. Civil Luis Edmundo Prado de Campos (Luizão)
luisedmundocampos@creaba.org.br

Luis Edmundo Campos 

(71) 3453-8903
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