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Desenvolvimento de um Projeto de Integração Multidisciplinar para o Curso de 

Engenharia de Produção 

 

1. RESUMO 

Um projeto de integração multidisciplinar propõe a integração dos conhecimentos 

adquiridos nas disciplinas de um curso de graduação de forma horizontal e vertical 

na matriz curricular. O foco principal do projeto é o desenvolvimento de desafios e 

tarefas que envolvam as disciplinas, interligando-as ao longo dos semestres.  

O Projeto Interdisciplinar foi proposto para o Curso de Engenharia de Produção do 

Campus Campinas III da Anhanguera Educacional. Inicialmente, desenvolveram-se 

eixos temáticos, relacionando às disciplinas. Em seguida, foram elaborados desafios 

no âmbito das disciplinas do eixo, em uma sequencia definida para o 

desenvolvimento progressivo do projeto ao longo do curso e, desta forma, 

destacando os objetivos e a importância das disciplinas na formação do Engenheiro. 

2. INTRODUÇÃO 

Os cursos de engenharia no país precisam preparar os graduandos para a realidade 

nacional, pois a necessidade de mão de obra qualificada está crescendo, 

principalmente quando se trata do mercado especializado em engenharia, no qual as 

exigências são mais complexas e devem ser cumpridas para se conseguir uma 

vaga. Uma forma de tentar solucionar este problema é fomentar a produção 

cientifica e a integração dos conteúdos para os graduandos. Isto proporciona aos 

alunos o contato com problemas reais e com as formas de buscar meios para a 

resolução destes problemas, de maneira incentivada, mesmo dentro das exigências 

regimentais da instituição de ensino superior. 

A integração multidisciplinar dentro do curso de engenharia é uma maneira de 

aperfeiçoar o aprendizado durante o curso, propiciando uma percepção completa da 

alocação das disciplinas e dando ao aluno a possibilidade de enxergar os 

problemas, realizando o aprofundamento necessário para o alcance da solução dos 

mesmos. Além disso, é possível, através de demonstrações e desafios propostos 



aos alunos, estimular e incentivar o estudo em um formato mais motivador ao 

graduando e de forma integrada em todo e ao longo do curso. [1] [2] 

3. OBJETIVOS 

O projeto prevê o envolvimento dos conteúdos de cada semestre durante todo o 

curso, através da integração horizontal e vertical entre as disciplinas. Propõe o 

desenvolvimento de desafios envolvendo as matrizes curriculares do curso de 

Engenharia de Produção da Anhanguera Educacional. 

Propõe também a introdução do aluno na produção cientifica através da integração 

de conhecimento, que pode vir se materializando em artigos de cunho acadêmico. 

Esta necessidade de produção científica tornará o aluno mais investigativo e o 

ajudará a perceber a importância do desenvolvimento do estudo durante a sua 

graduação. 

4. METODOLOGIA 

O projeto multidisciplinar é um projeto pedagógico motivador que integra a teoria 

com a prática e a compreensão das relações existentes entre ciência, tecnologia e 

pesquisa, com a prática. A partir do projeto pedagógico e da matriz curricular do 

curso, definem-se eixos temáticos, relacionando as disciplinas dos respectivos eixos. 

Em seguida, são elaboradas atividades práticas e desafios no âmbito das disciplinas 

do eixo, em uma sequencia definida para o desenvolvimento progressivo do projeto 

ao longo do curso. O objetivo de cada desafio não deve ser limitado apenas a 

resolução do problema, mas sim o desenvolvimento da capacidade do aluno verificar 

as possibilidades de melhoras em relação a resposta alcançada. [3] 

5. DESENVOLV IMENTO 

No decorrer do primeiro semestre de 2013, foi proposto um desafio envolvendo as 

disciplinas de Mecânica Aplicada e Engenharia do Trabalho para os graduandos do 

4º Semestre de Engenharia de Produção, com o objetivo de desenvolver no aluno o 

senso de análise crítica e contextual. 

Os alunos desenvolveram um estudo sobre a utilização de dispositivos mecânicos, 

particularmente aqueles utilizados em mecânica aplicada, que minimizassem ou 

neutralizassem os riscos ergonômicos e analisara empresa e produto, 



caracterizando postos de trabalhos onde existiam riscos ergonômicos, 

potencializando o risco e considerando os efeitos filosóficos, psicossociais e 

metabólicos, descrevendo assim, os efeitos que o risco poderia causar nos 

indivíduos. Por último, descreveram uma solução mecânica, apresentando-a 

detalhadamente em forma de “WorkShop” e explicando o funcionamento. 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto inter-relaciona as disciplinas específicas, gerais ou complementares, entre 

os semestres letivos, baseando-se na conotação de aprendizagem com os 

resultados do desenvolvimento de projetos por semestres, que relacionam com 

atividades dos semestres subsequentes. Dessa forma, é possível que o aluno 

desenvolva habilidades e competências a respeito das temáticas propostas, de 

modo que sua própria forma de aprender seja contemplada ao longo do 

desenvolvimento do projeto. [3] 

Os resultados apresentados no desafio desenvolvido no primeiro semestre de 2013 

foram satisfatórios e os principais pontos positivos foram o conhecimento adquirido 

com a pesquisa e desenvolvimento do projeto, o relacionamento direto entre as 

disciplinas de Mecânica Aplicada e Engenharia do Trabalho, e principalmente, a 

possibilidade de vivência próxima da realidade dos problemas enfrentados no 

mercado de trabalho. 
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