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1. RESUMO 

O presente trabalho expõe as mudanças idealizadas para a segunda série de um 

curso de engenharia civil e que estão sendo implantadas em 2016. Essas mudanças 

fazem parte de uma reforma curricular que teve início em 2015, com a implantação 

na primeira série do curso, e agora chega à segunda série, com características 

específicas para a área de Engenharia Civil. Neste estudo foi realizada a análise dos 

planos de ensino do currículo anterior e do que está sendo implantado; bem como o 

levantamento das atividades propostas que serão realizadas na forma de projetos no 

novo currículo. A principal alteração do novo currículo da segunda série é a 

implantação de projetos que são realizados de forma independente e suplementar 

às aulas das disciplinas. A utilização de projetos exigirá a participação ativa dos 

estudantes, o que não era evidente na estrutura anterior do curso, por ter como base 

apenas aulas expositivas. A nova estrutura incorpora atividades que proporcionam 

ao aluno uma autonomia assistida de pesquisa e busca do conhecimento, numa 

estrutura de Project Based Learning como diretriz dos trabalhos. Os resultados 

indicam que a mudança tem por objetivo, incorporar o desenvolvimento de 

habilidades transversais, essenciais ao mercado de trabalho, como, aprender a 

trabalhar em equipe, estimular a responsabilidade, além de relacionar a matéria 

básica a uma experiência prática.  

 

Palavras-chaves: Mudança curricular, Project Based Learning, Engenharia Civil. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Na educação tradicional baseada na ideia de transferência de conhecimento, a 

memória tem papel de destaque, às vezes, mais importante que o raciocínio. Nesse 

modelo há o predomínio de aulas expositivas, na qual o aluno é passivo e o 

professor o detentor do saber, ou seja, o primeiro recebe o conhecimento enquanto 

o segundo é o elemento ativo, que provem o conhecimento. Esse tipo de educação, 

pouco estimula a construção do conhecimento, e tem formado profissionais com 

conteúdo teórico, mas não suficiente para o que exige o mercado de trabalho 

(CAMPOS, 2009). 

O mercado atual busca profissionais comprometidos e que tenham a capacidade de 

resolver problemas, indo além do conhecimento específico. A diferença notória entre 

a escola e o cotidiano de uma empresa não favorece a inserção do aluno recém-



formado, visto que há a exigência de aspectos transversais, muitas vezes 

negligenciados no ensino tradicional. Além disso, nas empresas há problemas que 

necessitam de uma base prática para serem solucionados, que são contemplados 

de modo limitado no ensino tradicional, o que também pede uma forma alternativa 

de ensino. 

Uma maneira de minimizar a defasagem é fazer com que a escola se assemelhe ao 

modos operandi do mercado de trabalho. Para atender essa demanda, a 

metodologia ativa se coloca como alternativa ao dar ao aluno o papel de 

personagem central, e ao professor a função de tutor, ou seja, o aluno passa a ser o 

agente da própria educação. Esse tutor é um facilitador que estimula, motiva, 

provoca e questiona os estudantes (NEVES, 2014), tirando os alunos da zona de 

conforto, e tornando possível o desenvolvimento tanto de habilidades transversais; 

como o conhecimento multidisciplinar. 

As metodologias ativas utilizadas guiam o aluno a partir de um problema a buscar 

conhecimento para solucioná-lo. Contudo o objetivo desse tipo de atividade não se 

prende apenas à conclusão final, ou à solução do problema, mas valoriza o percurso 

realizado e as estratégias para se chegar a uma resposta. 

Nesse cenário, o Project Based Learning (PjBL) se mostra como método que tem as 

características necessárias para o aprimoramento na formação de um aluno com 

maior capacidade de resolver problemas. Pensando em seus benefícios, em agosto 

de 2013, foi proposto pela reitoria de uma escola de engenharia do Brasil uma nova 

proposta curricular, que tem a aprendizagem ativa e no PBL como fundamentos. 

O objetivo deste trabalho é analisar a etapa inicial da implantação dessa reforma 

curricular na 2ª série do curso de engenharia Civil, observando as mudanças na 

matriz curricular e como está sendo encaminhada a apresentação dessa proposta 

junto aos estudantes. 

 

3. OBJETIVOS 

O trabalho registra as diferenças evidenciadas pela mudança curricular de uma 

escola de engenharia, que coloca como diretriz o ensino com embasamento prático 

como forma a melhorar o nível dos estudantes em habilidades transversais. 

 

4. METODOLOGIA 



Contexto de estudo 

A escola em foco oferece nove diferentes cursos de engenharia, este trabalho, 

porém, tem como foco o curso de Engenharia Civil. A mudança curricular está sendo 

implantada gradativamente no curso e engenharia e, neste ano de 2016, chegou à 

segunda série, implicando na introdução dos Projetos e Atividades Especiais – 

PAES. Essa mudança contempla a reconfiguração de algumas disciplinas, para que 

fossem incluídos os projetos e oficinas, que passam a trabalhar, além de conteúdos 

específicos, habilidades desejadas nos estudantes, de forma transversal e 

multidisciplinar, promovendo a participação ativa do estudante. Em suma, o objetivo 

das PAES é oferecer aos estudantes conhecimentos e habilidades, contribuindo 

para a formação de atitudes, pela participação ativa do aluno como protagonista dos 

trabalhos propostos. Por sua estrutura diferenciada das disciplinas do curso, os 

alunos têm a oportunidade de escolher as atividades nas quais pretende participar. 

Numa etapa inicial, denominada “degustação” os alunos puderam participar, ao 

longo de duas semanas, de apresentações nas quais foram esclarecidos o que viria 

a ser ressaltado e como seria desenvolvido o trabalho nas Oficinas e Projetos. Após 

esse momento, os alunos se inscreveram nas PAEs de seu interesse e iniciaram os 

trabalhos. 

 

Coleta e análise dos dados 

Incialmente foi analisado o trabalho de (SESOKO & MATTASOGLIO NETO, 2015) 

que realizou o levantamento de dados a partir dos planos de ensino do curso de 

Engenharia Civil antes da reforma curricular. Esse trabalho teve como foco a 

implantação do ensino ativo no primeiro ano curso, e analisou: os planos de ensino; 

as respostas aos questionários respondidos pelo corpo docente e, duas entrevistas 

com a coordenadora do curso. 

Numa segunda etapa foram coletados dados a partir das palestras nas quais foram 

apresentados os “Projetos e Atividades Especiais” aos alunos da 2ª série do curso. 

Acrescido à esses dados, a fase de “degustação” foi acompanhada para verificar 

como os projetos seriam apresentados aos alunos e como as inscrições seriam 

realizadas. 

Na etapa seguinte, analisou-se os documentos dos novos planos de ensino da 2ª 

série do curso de Engenharia Civil, o que permitiu uma comparação entre essa nova 

estrutura e a descrita em Sesoko & Mattasoglio (2015). A análise desses planos de 



ensino evidenciou: quantas seriam as horas a serem cumpridas nas PAEs de 

Engenharia Civil; quais os projetos disponíveis; quais os objetivos e metas ao 

término das aulas; e como seriam feitas as avaliações do desempenho dos 

estudantes em cada projeto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

Da análise do conteúdo da matriz curricular pode-se identificar as mudanças 

indicadas na Tabela: 

 

Tabela 1 – Disciplinas do curso de Engenharia Civil que sofreram alteração na 

Mudança curricular. 

Disciplina 2015 2016 

Cálculo II 2 T e 2 E 4 T 

Representação Gráfica 4 L 3 L 

Topografia 2 T e 2 L 2 T e 1 L 

Ambiental 2 T sem aulas 

Legenda: T, Aulas de teoria, E, Aulas de exercícios e; L, Aulas de laboratório 

 

Juntamente a essa nova configuração da matriz curricular relativa às disciplinas do 

curso, também se colocava ao estudante a necessidade de cumprir 160 horas 

complementares anuais em PAEs, sendo 140 horas cumpridas em quatro atividades 

desenvolvidas na forma de PBL, duas por semestre, escolhidas dentre as 

oferecidas. As outras 20 horas poderiam ser cumpridas em projetos de iniciação 

científica, monitoria, participação na semana de engenharia, entre outros, cada um 

com um valor de horas característico. Como parte das atividades desenvolvidas nas 

PAEs, tem-se: 

 Participação em visitas técnicas 

 Participação em oficinas e palestras 

 Apresentação de seminários 

 Participação em competições tecnológicas 

 Elaboração de relatórios a partir das atividades desenvolvidas 



Cada uma dessas atividades não aparecem necessariamente em cada uma das 

PAEs, mas a ideia é que estejam presentes no conjunto delas, promovendo o 

desenvolvimento de habilidades até então pouco exploradas. 

 

a. Atividades propostas 

As atividades de Engenharia Civil propostas para o primeiro semestre do 2º ano do 

curso, bem como, uma da área de Engenharia Elétrica, com interesse aos 

estudantes de Engenharia Civil, estão indicadas a seguir. 

PAEs oferecidas aos estudantes do 2o ano do curso de Engenharia Civil, no 1o 

semestre de 2016: 

 Foco em Civil 

Fotografias aéreas para o desenvolvimento de projetos (CV2001) - Com enfoque na 

área de topografia essa atividade trabalhará com drones para que possa obter 

fotografias aéreas, vinculando esse tipo de atividade à engenharia civil. 

Práticas projetuais assistidas por computador I (CV2011) - Essa atividade estimula o 

aluno a trabalhar com o software CAD em sua versão mais recente. Os alunos serão 

orientados para a elaboração de projetos explorando recursos e possibilidades da 

ferramenta. 

Avaliação de impacto ambiental de projetos de infraestrutura (CV2021) - Nessa 

atividade serão transmitidas noções da legislação ambiental básica, analisados os 

riscos ambientais, haverá avaliação ambiental estratégica e a aplicação da 

infraestrutura em setores como: elétrico, transporte, habitação, mineral, entre outros. 

Por que as estruturas não caem? (CV2031) - Com enfoque na área de resistência 

dos materiais serão analisadas como as estruturas são ”montadas” para suportar um 

carregamento. Com o estudo de estruturas que deram certo e aquelas que não 

tiveram um bom desempenho. 

 Foco em Engenharia Elétrica 

Projetos de instalações elétricas residencial e predial (ET2001) - Voltado para área 

de Engenharia Elétrica a atividade engloba parte da civil já que trabalhará com 

softwares como autocad e cadproj. 

 

b. Escolha das PAEs pelos estudantes 

Após palestras, nas quais foram apresentadas as regras para as PAEs, os 

estudantes tiveram alguns dias para “degustar” cada projeto, de modo que fossem 



melhor apresentados aos alunos. Cada professor proponente de PAE preparou uma 

demonstração esclarecendo o que seria aprendido, quais pontos que seriam 

ressaltados e quais conteúdos seriam abordados no projeto. 

 

Figura 1: Horários de apresentação dos projetos de Civil 

 

 

Cabe destacar que os alunos do curso de Engenharia Civil não têm obrigação de 

cumprir as horas de atividades das PAEs apenas com atividades dessa área, ou 

seja, há a possibilidade de cumprirem atividades propostas em outros cursos da 

escola, seja engenharia ou mesmo administração ou design. 

 

c. Avaliação 

Diferentemente das disciplinas do curso, as PAEs têm um calendário próprio, sem 

um período de provas, porque não há explicitamente uma avaliação nas PAEs, mas 

apenas a validação do cumprimento da atividade pelo aluno, indicada pelo 

professor. 

Esse início da implementação das PAEs está sendo acompanhado a cada etapa 

para garantir bons resultados e melhorar o desempenho dos alunos da instituição. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A mudança na matriz curricular no curso de Engenharia Civil tem o ensino ativo e o 

uso de projetos, como uma forma de estimular a participação do aluno na aquisição 

do próprio conhecimento. A proposta é desafiadora e vantajosa, pois dá 

oportunidade aos alunos de vivenciarem o que será encontrado no mercado de 

trabalho, ainda que, nesse momento, a autonomia é assistida. 



A reestruturação apresentada tem como guia a utilização do PjBL para os projetos, a 

fim de incentivar a pro-atividade e a auto confiança em solucionar problemas. Outro 

ponto a ser destacado é a autonomia do aluno de escolher as PAEs que irá realizar, 

criando um cenário de liberdade e permitindo ao estudante traçar sua caminhada. 

Os Projetos e Oficinas parecem suprir parte do conteúdo das disciplinas que foram 

retirados como diretriz da proposta. As palestras instrutivas que abordavam o 

conteúdo tiveram forma didática, atrativa e clara, para que a escolha fosse feita de 

forma consciente. Além disso, os projetos trazem para o segundo ano do curso, 

alguns conteúdos que seriam abordados apenas em séries posteriores, o que pode 

ser um fator de estímulo ao estudante. 

Este trabalho pode ser subsídio ao coordenador para reflexão sobre a reforma e, 

para os outros cursos da escola, referência para que possam também promover 

mudanças consistentes nas estratégias proposta, até mesmo para que possíveis 

pontos negativos sejam revistos e repensados, garantindo no ano seguinte um 

melhor aproveitamento. 
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