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AVALIAÇÃO HISTÓRICA DE MÓDULOS DA DISCIPLINA INTRODUÇÃO À 

ENGENHARIA – UM CASO DE USO DO PROBLEM BASED LEARNING 

 

1. RESUMO 

 

Neste trabalho analisamos a evolução da percepção dos alunos sobre a 

disciplina Introdução à Engenharia, oferecida a alunos do 1o ano. A pesquisa foi 

realizada com o uso de questionários eletrônicos, cujas respostas de questões 

foram tabuladas e analisadas a partir de estatística simples. Os resultados 

permitem a avaliação dos módulos dessa disciplina e ajudam no realinhamento 

do curso, visando a melhoria de sua eficácia. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A disciplina Introdução à Engenharia é uma disciplina básica do curso de 

engenharia do Instituto Mauá de Tecnologia. O objetivo dessa disciplina é 

proporcionar ao aluno o primeiro contato com atividades práticas e problemas de 

diversas áreas da Engenharia, além disso, promover a automotivação dos alunos 

e neles despertar a sua vocação e criatividade. Quando desafiado com 

problemas práticos de Engenharia, os alunos tem a oportunidade de aplicar 

alguns dos conhecimentos aprendidos nas disciplinas de formação básica. 

Essa disciplina deve proporcionar também ao aluno uma visão 

esclarecedora sobre a profissão, incentivando-o a prosseguir no curso, motivado 

e ciente das necessidades de uma boa preparação nas disciplinas de formação 

básica.  

A disciplina se divide em duas vertentes, a primeira delas é o chamado 

Módulo Teórico. O módulo teórico concede ao aluno ingressante o contato inicial 

com as ferramentas de comunicação, gestão e execução de um projeto de 

Engenharia. 

A segunda vertente é o Módulo Técnico, que procura aproximar ainda 

mais o aluno da forma de atuação de um engenheiro, o desafiando com 

problemas de Engenharia, segundo o seu nível de conhecimento técnico atual, 
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que serão resolvidos em atividades nos laboratórios e um projeto desenvolvido 

em uma equipe escolhida pro eles. 

Assim, além de melhorar o entendimento sobre a profissão e as suas 

respectivas competências que serão aprimoradas para se tornar um engenheiro, 

a disciplina também permite que o aluno tenha uma base maior para a escolha 

de qual curso de Engenharia o aluno irá cursar a partir da 2ª série. 

O problema que se discute neste artigo é que, de nada adianta existir uma 

disciplina dessa para os alunos se não sabemos como eles a aceitam, se 

realmente o que foi proposto pela disciplina está sendo realizado e se o aluno 

realmente sabe qual é o seu papel nesse início de curso de Engenharia. Teria 

que se ter um indicador de que isso está dando certo, algum controle para 

sabermos o que e como precisaria ser melhorado, por isso foi criado uma 

pesquisa com os alunos em 2010, que tentava responder essas perguntas, e a 

cada ano ela foi aprimorada para poder fazer com que a disciplina tenha o melhor 

desempenho no curso. A análise neste trabalho restringe-se apenas ao módulo 

técnico da disciplina. 

 

3. OBJETIVOS 

 

A dificuldade enfrentada pelo aluno ao ingressar no ensino superior, tem 

sido motivo de reflexão de alguns pesquisadores (CARDOSO; SCHEER, 2003; 

MATTASOGLIO; ARA; BOSCAINO, 2005). 

Estratégias de ensino que tratam o estudante como um elemento passivo, 

mostram-se cada vez mais ineficientes e ineficazes na escola atual. Por sua vez, 

estratégias de aprendizagem ativa surgem como um caminho fértil para o 

envolvimento e o comprometimento dos alunos com seu processo de 

aprendizagem, dentre elas pode-se destacar o Ensino Baseado em Problemas, 

que constitui a base deste trabalho. 

Na base das estratégias de aprendizagem ativa, podem-se identificar as 

teorias de Piaget sobre a aprendizagem que envolve a assimilação e 

acomodação como formas de apropriação do conhecimento e uma abordagem 

sócio-construtivista (LEITE, 1991), com base em autores que acreditam que “a 
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interação com a vida real e a meta-cognição favorecem a motivação epistêmica e 

a aprendizagem” (RIBEIRO; ESCRIVÃO FILHO, 2007). 

Quando se observa o desenvolvimento das estratégias de ensino ao longo 

dos 50 anos mais recentes, nota-se que desembocam em situações nas quais os 

problemas são elementos centrais. Uma dúvida que surge então é porque a 

escola seguiu um caminho inverso, promovendo uma base conceitual antes de 

promover uma visão “problematizadora” do conhecimento que veicula (PAVÃO et 

al, 2008)? 

O trabalho a partir de situações-problema coloca o estudante em contato 

com abordagens próprias da sua área de conhecimento. Um estudante de 

engenharia deve conhecer o modo de fazer da engenharia, e não é a partir do 

discurso de aulas expositivas que esse conhecimento é adquirido, mas é a partir 

da prática que pode ser vivido e internalizado. Com menciona Carvalho & Gil-

Perez (1995), a vivência de situações problematizadoras favorece a 

aprendizagem ao vincular os conteúdos com metodologias e com atitudes 

relativas à área de conhecimento que se deseja que o aluno aprenda.  

O objetivo é dar significado ao conteúdo estudado pelo aluno, de forma a 

motivá-lo para a aprendizagem, uma vez que ele passará a se envolver com 

desafios que esperava encontrar na opção de ensino superior que fizera 

(MATTASOGLIO, 2008).  

O PBL promove a integração de diferentes concepções de aprendizagem 

e representa à aceitação de um modelo construtivista, representando uma 

alternativa fértil para o trabalho docente, sendo uma evolução aos modelos 

padrão de aprendizagem, como os indicados por Mizukami (1986).  

O uso de problemas nas atividades dos módulos de Introdução à Engenharia 

- INTENG, ainda que não represente uma ação de ampla extensão, como em 

cursos que tenham a Aprendizagem Baseada em Problema como diretriz central 

de sua organização, como os discutidos no trabalho de Araujo e Arantes (2009), 

é um bom exemplo do que representa a ação profissional o futuro engenheiro. 

Por sua vez, o conjunto de competências que são metas da disciplina INTENG, 

vão ao encontro das diretrizes para os cursos de engenharia (MEC, 2002), 

promovendo a formação de atitudes relativas ao trabalho em equipe e a 

abordagem de problemas como é esperado do futuro profissional de engenharia. 
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4. METODOLOGIA 

 

O módulo técnico da disciplina se divide em três partes, a primeira parte é 

a chamada Aula Inaugural, a segunda é composta por três módulos que o aluno 

escolhe dentre sete habilitações e a terceira é o projeto em que o aluno escolhe 

uma das sete habilitações para realizar no segundo semestre. 

A aula inaugural funciona como a apresentação da disciplina de modo 

generalista, fazendo uma discussão do papel do engenheiro e daquilo que é o 

seu trabalho. 

Na segunda parte cada aluno passa por no mínimo três módulos, 

dispostos em duas aulas, uma teórica e uma prática de cada uma das 

engenharias, Alimentos, Civil, Controle e Automação, Elétrica, Mecânica, 

Produção e Química. A primeira aula é uma explicação teórica do que irá 

acontecer na aula prática, nessa aula também há uma explicação geral para o 

aluno ingressante entender como funciona essa habilitação, o que o engenheiro 

dessa habilitação faz, entre outras coisas. Na segunda aula os alunos realizam 

uma atividade prática onde conseguem por meio de atividades sentir-se dentro 

do mundo da engenharia da habilitação que escolheram, assim conhecendo um 

pouco mais de cada curso. 

Depois de realizadas essas duas etapas, a terceira é a escolha do projeto. 

Os alunos optam por uma das sete habilitações para realizar um projeto no 

decorrer do segundo semestre. Com esse projeto, a visão do aluno se torna 

muito mais precisa a respeito dessa habilitação, que normalmente é escolhida à 

habilitação que o aluno queira cursar nos anos seguintes, onde a partir de 

situações reais ele terá que resolver problemas e no final do ano terá uma 

apresentação final desse projeto na feira Eureka que acontece no final de 

outubro no próprio campus da Escola de Engenharia Mauá. Essa etapa o ajuda 

na sua decisão de qual habilitação seguir, sendo confirmando uma escolha 

previamente feita ou mudando de ideia no decorrer do curso. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
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Em 2010 foi criada uma pesquisa para se conhecer a opinião dos alunos 

sobre a disciplina. Essa pesquisa apresentava um questionário com perguntas 

quantitativas e qualitativas para que os alunos respondessem. Esse questionário 

era respondido por uma pequena porcentagem de alunos, cerca de 10% dos 

alunos matriculados na disciplina, selecionados aleatoriamente. Eles respondiam 

sem ser identificados, apenas fornecendo a idade, o sexo e se hoje estava 

trabalhando ou não. 

A pesquisa evoluiu e em 2011 foi repetido o questionário de 2010, com a 

diferença de que foram colocadas questões oriundas de sugestões dos 

respondentes do ano anterior. A diferença também é que o questionário foi todo 

desenvolvido pela internet, desde sua elaboração, o envio aos alunos, até a 

tabulação. A ferramenta usada foi o Google.docs, uma ferramenta muito simples 

de ser utilizada, e que as respostas dela são gravadas em um arquivo de Excel, 

tornando muito mais fácil o uso desses dados.  

A pesquisa elaborada em 2011 se referia a todos os módulos realizados 

pelos alunos em uma pesquisa só, ou seja, os alunos realizavam as duas 

primeiras etapas da disciplina e após a conclusão dessas etapas eles 

respondiam um questionário. Em 2012 a pequisa foi novamente realizada e 

dessa vez, foi formulado um novo método no qual, após cada módulo realizado, 

os alunos recebiam a pesquisa para ser respondida, assim cada aluno respondeu 

três pesquisas, referentes ao primeiro, segundo e terceiro módulo escolhido.  

As perguntas foram apresentadas em blocos conforme descrito a seguir. 

 

Bloco I: 

Informações 

Pessoais 

 Sexo 

 Idade 

 Você trabalha? 

 Período de estudo (Diurno/Noturno) 

Bloco II: 

 

Escolha do 

Projeto 

 Qual dos Projetos oferecidos na Introdução à Engenharia você irá 
realizar na 2ª. Etapa da disciplina? 

 Qual Engenharia você pretende cursar a partir do 2o. ano? 

 O que foi mais importante para a escolha do Projeto de Introdução 
à Engenharia? 

Bloco III: 

 

Avaliação dos 

Indique o módulo que você realizou: 

 Engenharia de Alimentos 

 Engenharia Civil 

 Engenharia de Controle e Automação 
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Módulos  Engenharia Elétrica 

 Engenharia Mecânica 

 Engenharia de Produção 

 Engenharia Química 

 No que se refere aos módulos pesquisados, qual sua opinião 
sobre o módulo que você realizou? (o aluno respondeu a um 
conjunto de questões para cada módulo realizado) 

 Atividades realizadas nas aulas do módulo 

 Sequência das duas aulas do módulo 

 Relação dos conceitos da atividade com o trabalho do engenheiro 
dessa área 

 Contribuição do módulo para o entendimento dessa habilitação 

 Contribuição do módulo para sua escolha da habilitação 

 Trabalho em equipe proposto no módulo 

 Sua participação efetiva na realização da atividade do módulo 

 Participação de seus colegas de equipe na realização da atividade 
do módulo 

 Condução das atividades do módulo pelo professor 

 Grau de satisfação com o módulo 

 Você recomendaria o módulo a um colega ingressante? 
QUADRO 1 – Blocos de questões apresentadas aos estudantes. 

 

Para as perguntas formuladas, os alunos teriam que avaliar usando uma 

escala de Likert, em Muito Bom, Bom, Regular, Ruim ou Muito ruim, assim, para 

Muito Bom a nota era 5, para Bom a nota era 4, e assim sucessivamente. 

Após a coleta de dados das 3 rodadas, os dados do questionário foram 

organizados numa planilha Excel, o que permitiu o seu manuseio e a retirada de 

informações que permitiram a identificação dos pontos nos quais se poderia agir, 

visando a melhoria da disciplina. 

 

6. RESULTADOS 

 

Analisando as tabelas geradas pela tabulação dos dados de avaliação dos 

alunos de 2011 e 2012, se perceberem as diferenças dos dois anos, se as melhorias 

tomadas a partir dos dados de 2011 surtiram ou não efeito comparando os dados 

com os do ano de 2012. 

O objetivo dessa pesquisa como mencionado é analisar os dados e aplicar 

possíveis melhorias para os próximos anos, a fim de transformar os módulos que 

serão realizados pelos alunos uma forma deles poderem tomar uma decisão num 

futuro próximo sobre qual habilitação irão cursar. 
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Os alunos, no começo do ano, tinham que optar por três módulos para cursar, 

dos sete oferecidos no período diurno e seis oferecidos no período noturno. Desses 

três, a primeira escolha era a primeira opção do aluno sobre a habilitação que ele irá 

cursar no outro ano, a segunda escolha era a segunda opção e assim por diante. 

Assim podemos notar que na média total das avaliações, o primeiro módulo tem 

uma nota mais alta, na maioria dos casos, como podemos notar na tabela a seguir, 

da avaliação dos alunos do período Diurno de 2012, mas também fica perceptível 

que se na primeira rodada os alunos não classificaram bem a habilitação escolhida, 

é que o que foi visto foi algo que não era esperado por eles ou algo que 

provavelmente eles não gostaram, assim podemos ter uma base para uma mudança 

nessa habilitação. Nesse ano essa questão não foi percebida. Assim percebe-se que 

os alunos recomendaram mais os módulos que fizeram primeiro, este que seria a 

futura escolha dos mesmos.  

 

 

QUADRO 2 – Quadro exemplo de alunos que recomendariam ou não a disciplina 

 

Depois dessa análise podemos constatar que se um módulo é está sendo mal 

avaliado na primeira rodada, que é aquela onde normalmente tem as maiores notas 

e maiores recomendações, é porque esse é um dos pontos de ação dos 

responsáveis pela disciplina. Isso significa que o que foi apresentado pelo módulo, 

sobre a disciplina, não é o que ele esperava, assim abrindo uma dúvida que pode 

ser estudada, se o problema estaria nas aulas, no tema das aulas, na forma como 

essa aula é passada para os alunos, assim podendo achar um meio de melhorar 

esse módulo, deixa-lo mais atrativo. 

O que se pode notar também são os módulos que apresentam média total 

baixa, em qualquer rodada, ou também um percentual de alunos que recomendam 

esse módulo muito baixo. Podendo também se fazer um estudo em cima desse 

problema para poder atrair mais alunos para essa habilitação. Como é o caso do 
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módulo de Introdução à Engenharia Civil, que além de ter recebido uma média total 

baixa em todas as rodadas, a pior de todos os outros módulos, teve também uma 

baixíssima porcentagem de alunos eu recomendam o módulo. 

Por meio dessas tabelas também podemos analisar os resultados obtidos por 

esse trabalho de mapear as dificuldades dos alunos e assim aplicar melhorias nos 

nossos cursos. Nos quadros abaixo se apresenta a diferença das notas atribuídas 

pelos alunos no ano de 2011 e após esse quadro ser analisado e providências 

serem tomadas no ano de 2012, gerou-se outro quadro, desta vez com as notas 

atribuídas pelos alunos que cursaram Introdução à Engenharia em 2012. 

Os quadros pintados de amarelo representam notas abaixo de 4,1, que foi a 

nota considerada baixa pelos avaliadores desse trabalho. Então nota-se que no ano 

de 2011 existem muitos quadros amarelos, e no ano de 2012 esse número de notas 

baixas mostra uma ligeira queda. 

 

 

QUADRO 3 – Notas atribuídas pelos alunos do Diurno no ano de 2011 

 

 

QUADRO 4 – Notas atribuídas pelos alunos do Diurno no ano de 2012 
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O que também pode ser levado em conta é a média total das avaliações pelos 

alunos em relação aos anos de 2011 e 2012, como elas variaram, se as medidas 

tomadas ao fim do ano de 2011 surtiram efeito no ano seguinte. 

Analisando essas duas tabelas pode-se concluir que no ano de 2012 a média 

das notas foram maiores do que a média das notas do ano de 2011, isso prova que 

as mudanças no curso surtiram efeito, embora os efeitos sejam pequenos, pois as 

notas não tiveram um acréscimo significativo, e nem foram todas as médias que 

subiram, mas o que se nota ao olhar as duas tabelas é que essa análise das notas 

atribuída pelos alunos pode sim surtir efeito, pode ocasionar em uma melhoria 

contínua da disciplina Introdução à Engenharia. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados deixam claro que a intervenção realizada junto aos módulos, levou 

a uma melhoria da percepção dos estudantes, revelada pelo aumento dos valores 

de médias obtidas a partir de suas respostas. Essa estratégia de gestão de 

disciplina é algo que deveria ser mais fortemente utilizada, uma vez que é com base 

em dados reais, que se pode verificar quanto uma disciplina atende seus objetivos. 

É certo que, não é apenas a percepção dos estudantes que deve promover esse 

direcionamento, no entanto, ela é uma forte componente que deve ser considerada 

na avaliação de um curso. 
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