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Usar da sabedoria/criatividade/inteligência e do 
conhecimento científico formal para resolver 
(estrategicamente) problemas da sociedade  
(problemas e desafios cada vez mais complexos da sociedade, 
onde a aplicação do conhecimento tecnológico e sistêmico 
contribui para melhorar a qualidade de vida da humanidade, 
de forma atenta às restrições econômicas, sociais e 
ambientais) 
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Engenharia usa a “inteligência para a invenção” 
“Ingeniare”: inventar 
“Ingenium”: inteligência 
 
 



EDUCAÇÃO: Dados que requerem reflexão 

• No Brasil: em todas as carreiras, cerca de 1/3 (1 milhão de formados) 
por ano concluem a graduação em relação aos ingressantes (3 
milhões de alunos) – EVASÃO 

• 1/3 dos municípios (1897 em  5559 municípios) oferecem instituições 
de ensino superior 

• No Brasil: ~80.000 engenheiros por ano (~50% de evasão em 
engenharia) 

• No Brasil ~12% dos ingressantes em ensino superior são em cursos de 
Engenharia. Cerca de 7% dos formandos são de Engenharia....  

 
Dados: INEP 2017 
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Do ponto de vista do ENSINO da Engenharia: é necessário melhorar 
as competências dos alunos em cinco áreas em complementação ao 
currículo que já vem sendo dado: 
 Pesquisa / criatividade - Pesquisa orientada ou experiência criativa; desenvolvimento 
do “talento” – lapidação do dom, “polimento” do talento nato 
 Compreensão multicultural - Compreensão das culturas, preferencialmente através 
de uma experiência multicultural, para garantir a aceitação cultural das soluções 
propostas onde elas são implementadas; desenvolvimento da competência “cultural” 
 
 
Multidisciplinaridade - Compreensão de soluções de sistemas de engenharia 
multidisciplinares; competência em multidisciplinaridade 

Negócios viáveis / empreendedorismo - Compreensão, preferencialmente 
desenvolvida através da experiência, da necessidade de um modelo de negócio viável 
para onde uma solução é implementada; competência empresarial 

 Consciência social - Compreender que as soluções devem servir principalmente às 
pessoas e à sociedade, refletindo a consciência social; competência de consciência 
social 
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APUD: US National Academy-of-Engineering 



 
 
 

Qual é o grande desafio da  
sociedade no século XXI?? 
 
 
 
 

 

 

Dar continuidade à vida no planeta, 
tornando nosso mundo mais sustentável, 
seguro, saudável e alegre. 
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AGENDA 2030 
 

•Qual é o papel da 
Engenharia em cada um dos 
ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável) da ONU ????? 
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• Objetivo 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA: Acabar com a pobreza em 
todas as suas formas, em todos os lugares 
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AGENDA  ONU 2030:  

 

 

• Objetivo 2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL: Acabar com 
a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 
promover a agricultura sustentável 

 



AGENDA ONU 2030: 

 

 

• Objetivo 3. SAÚDE E BEM-ESTAR: Assegurar uma vida saudável e 
promover o bem-estar para todos, em todas as idades 
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Objetivo 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: Assegurar a educação 
inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos 



AGENDA ONU 2030: 
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• Objetivo 5. IGUALDADE DE GÊNERO: Alcançar a igualdade de gênero 
e empoderar todas as mulheres e meninas 

 

 

 

• Objetivo 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO: Assegurar a 
disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 
todos 

 



AGENDA ONU 2030: 
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Objetivo 7. ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA: Assegurar o acesso confiável, 
sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos 

 

 

 

Objetivo 8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO: 
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos 



AGENDA ONU 2030: 
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Objetivo 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA: Construir 

infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação 

 

 

 

Objetivo 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES: Reduzir a desigualdade 
dentro dos países e entre eles 



AGENDA ONU 2030: 
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Objetivo 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS: Tornar as 
cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

 

 

 

Objetivo 12. CONSUMO E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS: Assegurar 
padrões de produção e de consumo sustentáveis 



AGENDA ONU 2030: 
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Objetivo 13. AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA: Tomar 
medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos  

 

 

Objetivo 14. VIDA NA ÁGUA: Conservação e uso sustentável dos 
oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável 



AGENDA ONU 2030: 
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Objetivo 15. VIDA TERRESTRE: Proteger, recuperar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 
florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da 
terra e deter a perda de biodiversidade 

Objetivo 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES: Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 

Objetivo 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO: Fortalecer os 
meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável 



 
 
A sociedade enfrenta grandes desafios no século XXI: 
 
Alguns destes desafios: 
- Necessidade de soluções de energia limpa de maneira acessível 
economicamente  
- EXEMPLO: Reatores Nucleares mais Seguros, com 
Combustíveis resilientes e reatores inovadores poderiam permitir um 
ressurgimento da energia nuclear.... (APUD: Top 10 Emerging 
Technologies, 2019) 
- EXEMPLO: Armazenamento em Escala da Energia renovável (eólica, 
solar, ...) pois é um dos mais importantes obstáculos para a energia 

sustentável - soluções com baterias?? (APUD: Top 10 Emerging 
Technologies, 2019) 
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A sociedade enfrenta grandes desafios no século XXI: 
 
Alguns destes desafios: 
- Necessidade de soluções de energia limpa de maneira acessível 
economicamente  
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População sem eletricidade ~12% 

População sem eletricidade “limpa” ~40% 



 
 
A sociedade enfrenta grandes desafios no século XXI: 
 
Alguns destes desafios: 
-emprego de fonte de materiais reciclados, redução de exploração de 
fontes não renováveis 
EXEMPLO: Bioplásticos para uma economia circular: Solventes e enzimas 
avançados estão transformando os resíduos lenhosos em melhor 

plásticos biodegradáveis (APUD: Top 10 Emerging Technologies 2019) 
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A sociedade enfrenta grandes desafios no século XXI: 
 
Alguns destes desafios: 
- redução de emissões de efeito estufa – sequestro de CO2 
EXEMPLO: Cavernas no Pré-sal de armazenamento de CO2. 
EXEMPLO: Uso de tecnologias de redução de emissões – combustíveis 
para veículos 
 
 
 
- 
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América Latina 

APUD: Fostering Effective Energy Transition, 2019 edition 



 
 
A sociedade enfrenta grandes desafios no século XXI: 
 
Alguns destes desafios: 
- tecnologia para redução de riscos e perdas na indústria e agricultura 
EXEMPLO: Tecnologias de dados, redes neurais, inteligência artificial, 
robótica, etc... 
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A sociedade enfrenta grandes desafios no século XXI: 
 
Alguns destes desafios: 
 
- segurança cibernética, rapidez e eficiência em conexões 
 
- EXEMPLO: Dados - o novo mercado de trabalho está mudando em ritmo 
acelerado, as fontes de dados emergentes estão alterando a composição 
do mercado, com uma nova profundidade e dinamismo, que não existiam 
anteriormente. Novos empregos. (Data Science in the New Economy, 2019) 
 
- EXEMPLO: Telepresença Colaborativa. Logo participantes em encontros 
virtuais vão se sentir como se eles estivessem fisicamente juntos (APUD: 
Top 10 Emerging Technologies, 2019) 
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A sociedade enfrenta grandes desafios no século XXI: 
 
Alguns destes desafios: 
- Restaurar e melhorar infraestrutura urbana   
 
EXEMPLO: Cidades inteligentes, mobilidade urbana, 
compartilhamento de tecnologias, urbanização com quebra de 
paradigmas, etc 
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A sociedade enfrenta grandes desafios no século XXI: 
 
Alguns destes desafios: 
- tecnologia para redução de mão de obra em trabalhos repetitivos e 
“desumanos” e melhoria do conforto e bem-estar  
EXEMPLO: Robôs Sociais: Amigos Androids e assistentes estão 
penetrando mais profundamente em nossas vidas (APUD: Top 10 Emerging 
Technologies 2019). 
EXEMPLO: À medida que a Revolução Industrial 4.0 se desenrola, liderada pelos 
avanços em tecnologias como ciência de dados e inteligência artificial, o mercado 
de trabalho está mudando novamente de maneira fundamental. Em 2018, os líderes 
empresariais acreditavam que, até 2022, os trabalhadores humanos e os processos 
automatizados estarão preparados para partilharem igualmente a carga de trabalho 
das tarefas atuais. (APUD: Data Science in the New Economy, 2019) 
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A sociedade enfrenta grandes desafios no século XXI: 
 
Alguns destes desafios: 
 
- novos materiais:  
Exemplo: Lentes minúsculas para dispositivos em miniatura – meta-
lentes (APUD: Top 10 Emerging Technologies, 2019) 
Exemplo: nanopartículas (catalisadores) 
Exemplo: nanopartículas – detecção de doenças, tratamento de cancer… 
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A sociedade enfrenta grandes desafios no século XXI: 
 
Alguns destes desafios: 
- Saúde avançada informatizada – prevenção de doenças  
- tecnologia e novos dispositivos para a saúde 
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Digitalização e 
cuidados de saúde 

Evolução rápida 
da ciência e da 
medicina 

Insustentável os 
custos com a saúde 

APUD: Health and Healthcare in the 
Fourth Industrial Revolution, 2019  



 
 
A sociedade enfrenta grandes desafios no século XXI: 
 
Alguns destes desafios: 
-melhoria da qualidade de alimentação e alimentação para todos 
EXEMPLO: Fertilizantes mais inteligentes podem reduzir 
Contaminação ambiental. Novas formulações proporcionam nutrição 
sob demanda (APUD: Top 10 Emerging Technologies, 2019) 
 
EXEMPLO: Rastreamento Avançado de Alimentos e Embalagens. Uma 
combinação de tecnologias poderia melhorar muito a segurança 
alimentar. (APUD: Top 10 Emerging Technologies, 2019) 
Cerca de 600 milhões de pessoas sofrem intoxicação alimentar todos os 
anos, segundo a Organização Mundial de Saúde e 420.000 
morrem como resultado. 
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• O Forum Econômico Mundial estudou 140 países e empregou mais de uma 

centena de indicadores para mensurar a competitividade 

APUD: World Economic Forum, 2018 
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APUD: World Economic Forum, 2018 



Como a Engenharia pode colaborar por um 
mundo melhor, um mundo viável??? 

Um mundo dividido por 

• riqueza e pobreza, 

• saúde e doença,  

•Comida e fome 

não possibilita um lugar estável para a 
civilização prosperar 
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APUD: US National Academy-of-Engineering 
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• O talento é um dos fatores mais essenciais para o crescimento 
econômico e da competitividade – geração de riqueza.  

 
• Para construir economias futuras, que sejam dinâmicas e 

inclusivas, devemos garantir que todos tenham oportunidades 
iguais.  
 

• Essencial engenheiros com formação básica sólida, e capacidade 
de APRENDER novas tecnologias, novas habilidades, aberto para 
mudanças, mente multidisciplinar. 
 

FUTURO (Muito próximo) 
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• Igualdade de Gêneros: Quando mulheres e meninas não são integradas - tanto como 
beneficiária quanto formadora – a comunidade perde habilidades, idéias e perspectivas 
que são pontos críticos para enfrentar os desafios globais e aproveitar as novas 
oportunidades (APUD: The Global Gap Gender, 2017). 

FUTURO (Muito próximo) 

“Engenharia é uma profissão muito criativa ... Sem diversidade, limitamos o conjunto 
de experiências de vida que são aplicadas e, como resultado, pagamos um custo de 
oportunidade - um custo em produtos não construídos, em projetos não 
considerados, em restrições não entendidas, em processos não inventados” 

William. A. Wulf 
former National Academy of Engineering President 

USA 



“ 
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Ampliar conhecimento da cultura global, e aplicar localmente 



 

APUD: Fostering Effective Energy Transition, 2019  

                    ESCOLA POLITÉCNICA DA USP 

                    Profª Drª Liedi L. B. Bernucci 



 
 

Muito Obrigada ao CREA-PR! 
 

Profa. Dra. Liedi Bernucci 
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