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A competência é: 

 

um saber-agir baseado na 

mobilização e utilização 

interiorizada e eficaz de um 

conjunto integrado de recursos 

tendo em vista resolver uma 

família de situações-problema. 
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Analisar e compreender os usuários das soluções 

tecnológicas de engenharia e seu contexto, para formular as 

questões de engenharia de forma a conceber soluções 

desejáveis – Formular e Projetar Soluções 
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Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos 

por meio de modelos matemáticos, computacionais ou 

físicos, validados por experimentação – Raciocínio Lógico 
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Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços) componentes 

ou processos - Projetar 
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Implantar as soluções de Engenharia considerando os 

aspectos técnicos, sociais, legais, econômicos e ambientais – 

Executar  
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Comunicar-se efetivamente - Comunicação 
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Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares - Equipe  
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Interpretar e aplicar com ética a legislação e 

os atos normativos no âmbito do exercício da 

profissão - Ética 
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Ser capaz de aprender de forma autônoma, para lidar com 

situações e contextos desconhecidos, atualizando-se em 

relação aos avanços da ciência e da tecnologia – 

Atualização permanente 
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Além das competências gerais, cada curso 

deve agregar as competências específicas 

em acordo com a modalidade e ênfase 

escolhidas - Flexibilidade 
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a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades 

estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista e 

privada; 

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, 

obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais 

e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;  

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, 

pareceres e divulgação técnica; 

d) ensino, pesquisa, experimentação e ensaios; 

e) fiscalização de obras e serviços técnicos; 
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I - ensino agrícola em seus diferentes graus; 

II - experimentações racionais e científicas referentes à agricultura, e, 

em geral, quaisquer demonstrações práticas de agricultura em 

estabelecimentos federais, estaduais e municipais; 

III - propagar a difusão de mecânica agrícola, de processos de 

adubação, de métodos aperfeiçoados de colheita e de 

beneficiamento dos produtos agrícolas, bem como de métodos de 

aproveitamento industrial da produção vegetal; 

... 

LXVIII - atender a consultas meteorológicas e suas relações com 

outras ciências naturais.  
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Não mais do que havia na DCN anterior 

 

O que muda então? 



24 

Para as IES: 

• Conteúdo não basta.  

• Foco em como o estudante utiliza os 

conteúdo é fundamental. 

• Metodologias de aprendizagem ativa 

são importantes. 



25 

Para as IES: 

• Ou seja, na pior das hipóteses, o saber 

fazer e o saber ser é tão importante 

quanto o saber. 

Em minha opinão os dois primeiros 

são mais importantes! 
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O que muda? 

Para o Sistema CONFEA/CREA: 

• Continuará tendo que analisar 

conteúdos.  

Ou … 
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O que muda? 

Para o Sistema CONFEA/CREA: 

• Passará a avaliar competências, a 

exemplo de outros órgãos mundiais, 

sem descuidar do conteúdo, 

obviamente! 
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Ensino por competência 

não exclui o conteúdo 

apenas foca no que o 

estudante deve fazer 

com ele. 



Obrigado! 


