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1. Resumo 

Este trabalho tem por objetivo avaliar o desempenho dos Projetos e Atividades 

Especiais (PAEs) voltados para a área de Engenharia Civil oferecidos aos 

estudantes da primeira série de uma Escola de Engenharia do Brasil. Nessa 

escola foram introduzidos Projetos e Oficinas no novo currículo do curso, a 

partir de 2015. Nesse âmbito, as PAES entraram no plano de ensino do curso 

com o propósito de, primordialmente, proporcionar ao aluno ferramentas que 

busquem a sua participação ativa desde seu primeiro contato com a área de 

engenharia escolhida, uma vez que o mercado de trabalho atual valoriza 

profissionais que tenham como diferencial características como proatividade, 

liderança, capacidade de trabalho em equipe, dentre outras. O estudo 

considera a percepção dos estudantes desde a apresentação das PAEs até 

sua finalização, considerando: metodologia, recursos didáticos utilizados e 

avaliação da aprendizagem. Utilizou-se um questionário, respondido 

espontaneamente e de forma aleatória pelos estudantes que realizaram as 

diversas PAEs. A finalidade da análise é estabelecer diretrizes para fortalecer 

esses Projetos e Oficinas para os próximos anos, visando a qualidade e 

excelência de ensino dentro dos parâmetros estruturais do Project Based 

Learning (PBL). 

 

2. Introdução 

Em agosto de 2013, foi proposta pela reitoria de uma escola de engenharia do 

Brasil, uma nova ambientação didática com fundamentos do Project Based 

Learning (PBL), que desenvolve no aluno adjetivos muito procurados pelo 

mercado de trabalho atual (Mesquita, Lima & Flores, 2014). O PBL foi inserido 

na grade curricular dos ingressantes da 1ª série em janeiro de 2015, a partir da 

implementação de Projetos e Atividades Especiais (PAEs), que consistem 

atividades relacionadas aos diferentes ramos de engenharia ministrados pelos 

professores da escola. As PAEs, em geral, também pretendem envolver os 

estudantes no contexto da área de engenharia inicialmente escolhida, visto que 

disponibilizam aos alunos ferramentas tanto conceituais quanto tecnológicas 

que geram motivação e interesse pela área escolhida. Essa disciplina oferece 
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maior liberdade ao aluno, pois ele próprio pode escolher algumas, dentre 

diversas oficinas e projetos, para realizar ao longo do ano letivo.  

Neste trabalho, foi considerado o referencial de Fernandes, Lima e Flores 

(2009) que utilizam o modelo Contexto, Entrada, Processo e Produto, para 

analisar a tomada de decisão num currículo. Também foi considerado os 

trabalhos de Kolmos (1996) e Kolmos e De Graaff (2007), que tratam da 

classificação dos projetos aplicados ao trabalho no PBL e sobrea a mudança 

curricular para o PBL, respectivamente. Este trabalho é parte de um trabalho 

maior de avaliação da Reforma Curricular (Mattasoglio Neto, Lima & Mesquita, 

2014) pela qual passa essa escola de engenharia, e o recorte que aqui se 

apresenta representa uma pesquisa de Iniciação Científica. 

 

3. Objetivo 

Como 2015 foi o primeiro ano da implementação das PAEs, é importante se ter 

um feedback das respostas dos alunos que participaram dessas atividades 

voltadas para a área de engenharia civil, a fim de se conhecer os benefícios da 

aplicação e desenvolvimento dessa estratégia ativa num curso de engenharia 

e, posteriormente, propor melhorias a partir da análise de dados coletados 

sobre a percepção dos estudantes sobre as PAEs. 

 

4. Metodologia 

Foi no âmbito de uma reforma curricular que se está realizando atualmente na 

escola, que as PAES foram propostas, uma vez que seu objetivo é oferecer 

aos estudantes conhecimentos, habilidades e mesmo contribuir para a 

formação de atitudes dentro de um cenário de participação ativa, sendo o 

estudante protagonista dos trabalhos propostos. 

De um total de quase 100 atividades propostas, cinco estão diretamente 

relacionadas à Engenharia Civil, abaixo classificadas em três diferentes ramos: 
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Tabela 1 - Oficinas, Projetos e Práticas de Engenharia relativas à Engenharia Civil, oferecidas 
aos estudantes do 1º período. 

Tipo de atividade Título 
Oficinas Newton em equilíbrio (PRO415) 
Práticas de Engenharia Competição de ponte de espaguete (PRO702); 

Aerodinâmica das construções (PRO703); 
Cidade sustentável (PRO705). 

Projetos de Engenharia Projeto de galpão industrial e sua viabilidade (PRO105); 
Hidrovia Tietê Paraná (PRO109). 

 

As atividades foram oferecidas em diferentes horários, em períodos de 2 horas 

por semana, usualmente após o horário das aulas, para os alunos do 1º ano do 

curso de engenharia. Cada estudante deveria cursar ao longo do ano, um 

Projeto, uma Prática de Engenharia e uma Oficina, e mais uma Prática de 

Engenharia ou uma Oficina. 

Ao final do ano de 2015 o Tutor disponibilizou aos alunos um questionário 

relativo à aplicação e desenvolvimento das PAES, o qual foi usado como objeto 

de estudo para este trabalho. A síntese dos dados obtidos sobre a percepção 

que os alunos desenvolveram a respeito de cada atividade serão 

disponibilizados neste trabalho na forma de tabelas e gráficos. 

 

5. Desenvolvimento 

Os dados estão divididos em tópicos de modo a garantir uma melhor 

compreensão, são eles: Caracterização geral da amostra; avaliação do 

processo – competências transversais, estratégias de ensino e avaliação no 

processo e; considerações gerais sobre as PAEs. Para essa análise, tem-se 

como referência o trabalho de Fernandes, Lima e Flores (2012) e os trabalhos 

de Lima, Flores e Hattum-Janssen (2007) e ainda de Lima et al, (2012), ambos 

relativos ao PBL. 

 

6. Resultados 

Os dados da caracterização da amostra são divididos em gênero, período e 

opção por habilitação do estudante. As Tabelas 2 e 3 trazem a caracterização 

da amostra para a opção Oficinas, Práticas de Engenharia e Projetos, por 
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Sexo, Período e Curso de origem dos estudantes que realizaram Projetos e 

Oficinas da área de Engenharia Civil. 

 

Tabela 2 - Opção pelas atividades por gênero e por período 
 Masculino Feminino Diurno Noturno 

Oficinas 83% 17% 85% 15% 
Práticas de Engenharia 71% 29% 78% 22% 
Projetos 70% 30% 87% 13% 
Total 75% 15% 83% 17% 

 

De acordo com os dados pode-se notar a predominância do sexo masculino em 

relação ao feminino, fato marcante da desigualdade de sexo observada no 

mercado de trabalho para essa área de atuação. A diferença entre os períodos 

pode ser justificada porque algumas atividades são oferecidas com maior 

número de vagas e diversidade de horários no período diurno, o que representa 

uma limitação de opção aos alunos do período noturno. 

 

Tabela 3 - Opção pelas atividades de engenharia civil por habilitação escolhida pelo estudante 
 Oficinas Práticas de Engenharia Projetos Total 
Civil 31% 57% 87% 66% 
Alimentos 8% 4% 3% 3% 
Computação 0% 2% 1% 1% 
Controle e Automação 15% 0% 3% 3% 
Elétrica 8% 4% 3% 3% 
Mecânica 8% 7% 5% 5% 
Química 23% 9% 7% 7% 
Produção 15% 17% 12% 12% 

 

Conforme esperado, as atividades oferecidas foram mais procuradas pelos 

alunos do curso de Engenharia Civil, visto que seu conteúdo engloba métodos 

e aplicações utilizados nessa área profissional. Observa-se ainda que os 

alunos que têm interesse em outras habilitações, não procuraram tão 

fortemente os Projetos e Oficinas relacionados à Engenharia Civil. A Tabela 4 

traz a justificativa do estudante para a escolha da atividade realizada nos 

Projetos, Oficinas e Práticas de Engenharia. 
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Tabela 4 - Opção pelas atividades por habilitação escolhida 
 Oficinas Práticas de 

Engenharia 
Projetos 

Ajudar na escolha de uma área de engenharia 0% 18% 26% 
Aprofundar os conhecimentos na área de 
engenharia que escolhi 

15% 33% 58% 

Buscar conhecimento específico de algum 
conteúdo que necessito/quero ter 

39% 17% 10% 

Desenvolver habilidades transversais 
(Liderança, empreendedorismo, trabalho em 
equipe, etc.) 

8% 6% 3% 

Horário foi favorável 38% 26% 3% 
Sugestão do tutor 0% 0% 0% 

 

Grande parte dos alunos que cursaram as atividades com conteúdo específico 

de Engenharia Civil não tinham grandes dúvidas a respeito de sua escolha, 

mas sim buscaram uma forma de aprimorar o conhecimento para nessa área 

de atuação já no primeiro ano de curso. Nota-se que o tutor não exerceu 

influência na opção dos estudantes. Pode-se notar também que houve uma 

grande parcela dos alunos que ainda optam pela comodidade, escolhendo uma 

atividade que possui o horário favorável à sua rotina. 

 

4.1 Competências transversais 

Os estudantes apontam que diferentes competências transversais foram 

alcançadas nas atividades propostas, Gráfico 1.  

Gráfico 1 - Competências transversais desenvolvidas 
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Em geral, as atividades conseguiram desenvolver competências que 

dificilmente são fomentadas em outros cursos - tais como capacidade de inovar 

e lidar com o imprevisto - alguns dos aspectos base da metodologia PBL, que 

busca o desenvolvimento da proatividade estudantil na universidade. O que se 

nota é que a Capacidade para resolver problemas, Competências para o 

trabalho em equipe e Capacidade para inovar foram, nesta ordem, as 

competências transversais que mais desenvolvidas nas PAEs. Já o domínio de 

Línguas estrangeira, Empreendedorismo e Competências de Liderança, foram, 

nesta ordem as que menos foram desenvolvidas nas PAEs. 

 

4.2 Estratégias utilizadas nas atividades 

O Gráfico 2 apresenta as práticas predominantes utilizadas nas PAEs. 

 

Gráfico 2 - Práticas predominantes nas Oficinas, Práticas de Engenharia e Projetos. 

 

 

Outro aspecto fundamental para a eficácia do curso é o desenvolvimento de 

atividades dinâmicas, que não se restringe ao método de transmitir informação 

apenas por aulas expositivas, mas por um conjunto de ferramentas que se 

mesclam em individuais, em grupos, teóricas e práticas. 

Quanto às estratégias utilizadas nas PAEs, Projetos em equipes, Tarefas em 

grupo e Aulas práticas em laboratório são as mais utilizadas, nesta ordem. O 
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uso dessas estratégias se justifica pela aplicação prática de conceitos do PBL, 

visto que atividades práticas e em equipes são técnicas para desenvolver a 

autonomia do estudante e prepará-lo para o mercado de trabalho, no qual a 

capacidade de trabalhar em equipe é altamente valorizada. 

 

4.3 Considerações gerais dos alunos a respeito das PAES 

 

Tabela 8 – Pontos positivos e pontos negativos nas opiniões pessoais dos alunos sobre as 
atividades 

Oficinas Práticas de Engenharia Projetos 
Pontos Positivos 

● (PRO415): 
Aperfeiçoamento 
da habilidade em 
resolver 
problemas e 
criatividade; 
Foi utilizada como 
ferramenta de 
auxílio para os 
estudos de física 
I. 

● (PRO702): 
Desenvolveu a pro 
atividade e o 
planejamento prévio; 
Ferramenta de auxílio 
para as matérias do 1º 
ano  

● (PRO 705): 
Houve aplicação prática 
do conhecimento 
adquirido ao longo da 
PAE na área de civil. 
Apresentou aos alunos 
noções básicas de 
sustentabilidade e 
planejamento urbano; 
Foi abordada de uma 
forma descontraída; 
Desenvolveu habilidades 
em lidar com 
imprevistos. 

● (PRO703): 
Ajudou os alunos a 
entender um pouco mais 
sobre a engenharia civil; 
Proporcionou 
conhecimento de 
diferentes habilidades e 
ferramentas utilizadas 
em civil como estruturas, 
execução de maquete e 
estudo de vento; 
Teve retorno positivo 
quanto ao planejamento 
da disciplina. 

● (PRO105): 
Aprofundou conhecimentos, 

comunicação com a 
equipe e desenvolveu 
habilidades transversais; 

Colocou o aluno em contato 
com a engenharia civil, 
tanto na parte prática 
quanto teórica (como por 
exemplo, calcular a 
pressão de vento na 
edificação, utilizar termos 
técnicos e elaborar um 
projeto de galpão desde a 
escolha do local, 
orçamento e até 
realização da maquete); 

Auxiliou na matéria de física 
I; 

Apresentou aos alunos 
imprevistos que acontece 
na realidade profissional. 

● (PRO109): 
Desenvolveu o 

empreendedorismo e o 
planejamento; 

Abordou conhecimentos 
técnicos principalmente 
na área de engenharia 
civil. 

Pontos negativos 
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● (PRO415): 
Monótona; 
Não atendeu as 
expectativas dos 
alunos em 
esclarecer a 
funcionalidade 
dos aprendizados 
na realidade de 
um engenheiro 
civil. 

● (PRO702): 
A avaliação do aluno foi 
precária; 

● (PRO705): 
O planejamento de 
atividades não foi bem 
efetuado; 
Teve pouco espaço físico 
para a realização das 
atividades. 

● (PRO703): 
Muitos alunos se 
queixaram do excesso de 
trabalhos. 

● (PRO105): 
Os alunos queriam que 
correlacionassem mais as 
matérias do 1º ano com a 
aplicação prática na 
engenharia civil; 

● (PRO109): 
A PAE não foi de acordo 
com o cronograma 
previamente apresentado. 

 

7. Considerações finais 

De acordo com os resultados pode-se afirmar que a ideia inicial de explorar na 

universidade o trabalho por metodologias ativas, traduzidas na forma do Project 

Based Learning (PBL), e o maior contato entre o aluno da primeira série e a 

área de engenharia civil, foi bem desenvolvida e executada. Esse resultado 

também se deve ao fato de tanto os professores como estudantes, se 

engajarem a trabalhar com sistematização ativa de aprendizagem. Os dados 

indicam que os estudantes consideram que o trabalho promoveu maturidade e 

liberdade participativa, dando a ele a liberdade de escolha do caminho que 

seria seguido. 

Há predominância de atividades em equipes nas PAEs e os estudantes 

percebem que a capacidade para resolver problemas, competências para o 

trabalho em equipe e capacidade para inovar são as que mais são trabalhadas. 

A finalização deste trabalho pode dar subsídios para promover a melhoraria de 

aspectos tanto relativos à aplicação da atividade para os próximos anos, visto 

que analisamos dados referentes ao olhar do estudante perante a nova 

estruturação da matriz curricular. Para a Escola de Engenharia Mauá, esse 

material pode ser útil para que outros cursos possam também promover 

mudanças sólidas na sua diretriz metodológica. 

Para a proposta de reforma curricular ser realmente eficaz será necessário que 

coordenadores e responsáveis pelo desenvolvimento do curso estejam 
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disponíveis para amadurecer o método de aplicação dos Projetos e Oficinas a 

fim de melhorar aspectos didáticos e organizacionais das atividades. 
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