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Resumo 

Este artigo apresenta a visão da docente de uma disciplina do curso de Engenharia 

Química em relação à formação de grupos através da metodologia de lacunas de 

competências juntamente com um modelo matemático utilizado para a alocação dos 

alunos nos grupos formados. A partir dessa formação pôde-se verificar a eficiência 

no desenvolvimento das atividades propostas dela docente contribuindo para o 

compartilhamento de conhecimentos e uma nova experiência.  

Introdução 

A fim de reduzir os custos e aumentar a produtividade as empresas adotaram o 

trabalho em grupo onde levaram a um aperfeiçoamento na eficiência por terem 

colaboração e comunicação constante no planejamento das atividades 

(HARDINGHAM, 2000).  

Para Romana (2016) o fator comunicação na gestão lean traduz o aumento da 

lucratividade onde os indivíduos pluridisciplinares passam a liberar criatividade 

acrescentando sugestões e perspectivas, promovendo a integração do grupo na 

empresa. Angeloni (2003) afirma que os grupos heterogêneos, ou seja, aqueles 

formados por indivíduos de diferentes competências mostram melhores decisões e 

resultados por terem visões diversificadas. 

É necessário que os integrantes dos grupos trabalhem em conjunto agregando as 

habilidades e conhecimentos a fim de resolverem um problema compartilhando o 

comprometimento com todos os membros do grupo. Em um grupo as contribuições 

individuais são de extrema importância e podem mudar de acordo com as 

necessidades das tarefas tornando imprevisíveis, dinâmicas e flexíveis 

(KATZENBACH E SMITH, 2002).   

Objetivos 

Esse trabalho têm como objetivo mostrar a visão do docente em relação à formação 

de grupos através da união das metodologias propostas por Brandão e Guimarães 

(2001) e Pascotti et al. (2017). Essas metodologias incluem a elaboração do mapa 

de competências e um modelo matemático para a alocação dos alunos dentro dos 

grupos formados. 



Metodologia 

O presente trabalho possui caráter quantitativo e qualitativo delineado por pesquisa 

bibliográfica e desenvolvimento no contexto educacional em uma IES no curso de 

Engenharia Química.  

O estudo de caso foi realizado especificamente na disciplina de Química Orgânica 

Experimental totalizando 14 alunos. Inicialmente ocorreu uma entrevisa 

semiestruturada e em seguida a aplicação de questionários em dois momentos, no 

inicio e no final da disciplina para o levantamendo de dados. 

Desenvolvimento 

Realizou-se uma entrevista semiestruturada com a docente da disciplina e com isso 

foram identificadas as competências essenciais para um bom desempenho das 

atividades. Em seguida elaborou-se o questionário com as competências onde a 

docente julgou-as pela escala Likert em “nem um pouco importante” a “altamente 

importante”.  

Através da metodologia proposta por Pascotti et al. (2017) criou-se o mapa 

semântico (Figura 1) que permitiu ao docente a identificação das dimensões da 

competência necessárias na disciplina na escala de importância dada pela legenda 

de cores de 0 a 4. A partir disso os questionários para os alunos foram feitos onde 

os mesmos julgaram o domínio em relação às competência. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 – Mapa semântico 

 

Fonte: Autores (2018).  

Pela Equação 1 de Brandão e Guimarães (2001) baseado na gestão de 

competências foi possível calcular o número de lacunas (gaps) dada por N através 

das variávels I que representa o grau de importância das competências necessárias 

e D o grau de domínio das competências de cada indivíduo, equação dada por 

𝑁 = 𝐼 × (4 − 𝐷)     (1) 

A partir disso utilizou-se um modelo matemático para a alocação dos alunos nas três 

funções elecandas seguindo o método de Pascotti et. al (2018). A função objetivo 

(Equação 2)  minimiza o número de lacunas na designação, ou seja, garante que os 

alunos que obtiveram o menor gap na determinada função é designado para a 

mesma. 

𝑚í𝑛 𝑍 = ∑ ∑ 𝐺𝑖𝑗 × 𝑥𝑖𝑗
3
𝑗=1

14
𝑖=1      (2) 

Onde: 

𝐺𝑖𝑗 = 𝑙𝑎𝑐𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜 𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑚𝑎 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑗 (𝑖 = 1, … 14; 𝑗 = 1,2,3) 

𝑥𝑖𝑗 = {
1, 𝑠𝑒 𝑜 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜 𝑖 é 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 à 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑗

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
 



 

As restrições abaixo asseguram-se que: o aluno pode ser alocado apenas para uma 

função (Equação 3); nas funções 1 e 2 devem ser alocados 5 alunos (Equação 4) e 

na função 3 devem ser alocados 4 alunos (Equação 5).  

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1 (𝑗 = 1, … ,14) 14
𝑖=1       (3) 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 5 (𝑖 = 1,2)3
𝑙=1       (4) 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 4 (𝑖 = 3)3
𝑙=1       (5) 

 

Através de uma planilha com o resultado dos alunos alocados nas determinadas 

funções foi possível agrupar-lós aleatoriamente formando os grupos sendo 4 deles 

formados por três alunos e um grupo com dois alunos.  

A forma de avaliação da disciplina constou com práticas de laboratório, seminário, 

aula dialogada e provas teóricas, sendo que todas essas atividades foram realizadas 

pelos grupos. Ao final da disciplina aplicou-se o questionário final para a docente 

contendo questões sobre a formação dos grupos e os objetivos da disciplina 

respondendo de acordo com a escala liker. Além disso foi feita uma entrevista não 

estruturada onde a docente pôde mencionar os pontos observados pelos próprios 

grupos ao longo do desenvolvimento das atividades. 

Resultados 

Na Figura 2 foi possível analisar que mediante os objetivos propostos no começo da 

disciplina, os objetivos 1 e 2 foram alcançados totalmente. Os objetivos 3 e 4 foram 

assinalados pela docente como “alcançados parcialmente” pois não pode-se afirmar 

com apenas uma prática de laboratório que os alunos possuem autonomia ou plena 

capacidade para compreender os temas abordados. Para exercerem uma atividade 

profissional ou mesmo em grande escala são necessários treinamentos mais 

aprofundados e complementares. 

 

 



 

 

Figura 2 – Tabela de objetivos propostos pela docente da disciplina 

 

Fonte: Autores (2018).  

Quando questionado sobre o desempenho dos grupos na disciplina a docente 

considerou bom sendo que todas as atividades foram executadas como previstas. A 

docente considerou muito favorável a formação para o desenvolvimento das 

atividades, onde concordou totalmente na contribuição do conhecimento teórico e 

prático entre os eles. Em relação à interação dos grupos formados, a docente 

considerou ótima e que o comprometimento foi bom, considerando uma escala de 0 

(péssimo) à 4 (ótimo). 

Considerações finais 

Pela visão da docente foi observado um bom entrosamento entre os integrantes. 

Dentre os grupos formados foi mencionada uma dupla composta por alunos com 

perfis diferentes a qual a docente considerou complementar. O aluno X apresenta 

ótimo desempenho acadêmico desde o início do curso, disciplinado, responsável e 

pontual e por outro lado o outro integrante, aluno Y é menos disciplinado, não possui 

notas tão altas, porém é criativo e mais livre para desenvolver as atividades 

propostas no laboratório. 

Inicialmente houve um desconforto na formação deste grupo. Porém ao longo da 

disciplina a aluna X reconheceu que a convivência com a diversidade a fez crescer 

manifestando a importância da criatividade como um ponto forte para novas criações 

e para alcançarem novas possibilidades. O aluno Y assumiu seu crescimento e a 

oportunidade de trabalhar com um integrante mais centrado e disciplinado.  

0 1 2 3 4

1) Desenvolvimento do senso de execução dos experimentos x

2) Desenvolvimento de observação e interpretação de dados obtidos 

experimente com base nos fundamentos teóricos
x

3) Capacidade para empregar e interpretar técnicas de destilação, 

métodos de extração, identificação e síntese de compostos orgânicos
x

4) Capacidade de produção de biodiesel x



A docente conclui que a experiência da formação de grupos favoreceu o 

crescimento dos alunos revertendo em bons resultados, tanto acadêmicos quanto na 

contribuição para a formação dos alunos de Engenharia visto que não teriam essa 

oportunidade já que a escolha dos grupos seria por afinidade entre os integrantes. 

Sendo este um estudo piloto aplicado no ensino, o mesmo pode ser replicado e 

expandido para o âmbito organização a fim de aumentar a eficiência dos processos 

maximizando a produtividade. Além disso associada a gestão lean como sendo 

grupos multidisciplinares, estes são capazes de reduzir os custos e 

consequentemente aumentar a lucratividade da empresa (PASCOTTI et al., 2018). 
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