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RESUMO

Este estudo tem por objetivo apurar se as Instituições de Ensino Superior (IES)
estão aplicando as orientações para aprendizagem conforme resolução CNE/CES,
contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais relativas às competências e
habilidades na formação dos graduados do curso de Engenharia Civil. Para
subsidiar o trabalho, apresenta-se o referencial teórico sobre Competências e
Habilidades e suas diferenciações em individuais e profissionais, de modo a permitir
uma análise minuciosa. Em seguida, são comparadas as competências propostas
pelas Faculdades integradas Pitágoras de Montes Claros (FIPMoc) com as das
Diretrizes Curriculares Nacionais. A análise dos dados dos questionários aplicados
em discentes se deu pela metodologia de análise quantitativa survey. Constatou-se
que o curso e a IES estão orientados para a aprendizagem por competências,
abrangendo várias áreas da Engenharia, inclusive a organizacional. No entanto, a
IES apresenta diferenças significativas em determinadas variáveis de todos os
construtos estudados. As diferenças podem ser explicadas pela forma de ingresso
do docente na instituição, pelo regime de trabalho, pela estrutura organizacional e
pelas políticas de escolha dos gestores dos cursos de graduação, entre outros
fatores.

Palavras-chave: Competências. Graduação. Engenharia Civil.

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate if the Higher Education Institutions
(IES) are applying the learning guidelines from the CNE/CES, which are
in the National Curriculum Parameters about competencies and abilities
in the Civil Engineering graduates’ training. In order to support the paper,
the theoretical study on competencies, abilities and their differentiations
in individuals and practitioners is presented, so as to provide a thorough
analysis. Next, there is a comparison between the competencies
proposed by the Faculdades Integradas Pitágoras (FIPMoc), an
institution located in the city of Montes Claros, and the National
Curriculum Parameters. The analysis of students’ questionnaires was
done by means of a quantitative survey. It was shown that both the
course and the institution are prepared for learning through
competencies, including several Engineering areas, such as the
organizational one. However, the institution presents relevant differences
in certain variables of all constructs studied, which may be explained by
the way professors are employed in the institution, the working system,
the organizational structure, and the policies for managers’ selection,
among other factors.
Keywords: Competencies. Graduation. Civil Engineering.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do Tema

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) foram criadas pelo Ministério da
Educação (MEC) para orientar as instituições de ensino na elaboração dos cursos a
serem ministrados (BRASIL, 2002). As competências e habilidades mudaram o foco
do ensino, buscando formar profissionais críticos reflexivos e com domínio do
conhecimento de sua área de atuação (SARSUR, 2009). Essa perspectiva busca
garantir a formação de profissionais para o saber fazer, aliando teoria à prática. É
uma necessidade resultante das transformações constantes no ambiente, dadas as
novas tecnologias, o acesso rápido à informação, às mudanças sociais e culturais,
regionais, nacionais e mundiais da população, a falta de recursos e a maior
consciência ambiental, caracterizando uma situação competitiva que impõe o
surgimento de novas competências profissionais.

A necessidade de novos conhecimentos torna importante a aproximação entre as
competências exigidas pelo mercado e aquelas trabalhadas na formação.

No setor da Educação, Perrenoud (1999) defende o método baseado na construção
de competências, em contraposição ao ensino ortodoxo.

Rocha (1996) entende que o ensino atual deveria ser orientado para a
aprendizagem na vida profissional e para capacitar o aluno a praticar essa
aprendizagem.

Segundo a revista Mercado (2011), vivencia-se hoje um boom da engenharia,
caracterizado pela carência de profissionais competentes. Essa constatação foi que
levou à realização deste trabalho.

Este trabalho tem como foco uma Instituição de Ensino Superior (IES), da qual foi
selecionado o curso de Engenharia Civil para serem analisadas as competências
propostas para a formação dos profissionais que irão atuar no mercado de trabalho.
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1.2 Problema de Pesquisa

As competências trabalhadas e as expectativas quanto à visão discente do curso de
Engenharia Civil das FIPMoc estão de acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais exigidas pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC).

1.3 Hipóteses

1ª) As ementas propostas para serem trabalhadas nas diversas disciplinas
desenvolvem as competências propostas para a formação dos profissionais
do curso;
2ª) A grade curricular atende às exigências das Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Engenharia;
3ª) As competências propostas estão de acordo com a necessidade do
mercado de trabalho.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

Comparar as competências propostas para o Curso de Engenharia das FIPMoc com
as competências exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais na percepção dos
discentes.

1.4.2 Objetivos Específicos

a) Diferenciar os diversos tipos de competências;
b) Identificar os módulos e as disciplinas que atendem ao problema em
questão;
c) Identificar as competências que atendem ao problema da pesquisa em
relação aos períodos.
Para encontrar a resposta para o problema elaborado e analisar as hipóteses
levantadas, o trabalho baseia-se num estudo de caso do Curso de Engenharia Civil
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das Faculdades Integradas Pitágoras, em que se procedeu à verificação e apuração
das competências propostas. A pesquisa foi feita com base nos conteúdos
ensinados na graduação dos acadêmicos e contou com a participação de todos os
envolvidos no processo: discentes, docentes e coordenador do curso.

No primeiro capítulo, apresentam-se os principais aspectos que levaram à realização
desta pesquisa.

No segundo capítulo, define-se o termo competência e discutem-se, a partir de
vários pesquisadores, como Leboyer, Gramigna, Perrenoud, Ruas, Bitencourt e
Zarifian, os diversos tipos de competência trabalhado na formação dos profissionais.

No terceiro capítulo, estuda-se a instituição foco do trabalho.

No quarto capítulo, discute-se a metodologia utilizada na pesquisa desenvolvida.

No quinto capitulo, comparam-se as competências propostas pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais com aquelas propostas para o curso em questão, suas
ementas e grades curriculares.

No sexto capítulo, formulam-se as considerações finais.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Conceituação de Competências

O conceito de competência não é recente. Em verdade, trata-se de uma ideia
consideravelmente antiga, porém reconceituada e revalorizada no presente, em
decorrência de fatores como processos de reestruturação produtiva em curso,
intensificação das descontinuidades e imprevisibilidades das situações econômicas,
organizacionais e de mercado e as sensíveis mudanças nas características do
mercado de trabalho, resultantes, em especial, dos processos de globalização
(FLEURY; FLEURY, 2004).

Le Boterf (1995) situa a competência como uma encruzilhada, acreditando que ela
não é um estado e tampouco um conhecimento científico. O autor apresenta um
conceito de competência como ponto central da junção, com três eixos, formados
pela pessoa (sua biografia e socialização), sua formação educacional e sua
experiência profissional. A competência é o conjunto de aprendizagens sociais e
comunicacionais nutridas a montante pela aprendizagem e formação e a jusante
pelo sistema de avaliações.

Compreende-se competência como um saber agir responsável e que é reconhecido
pelos outros. Para isso, implica saber como mobilizar, integrar e transferir os
conhecimentos, recursos e habilidades em um contexto profissional determinado.

Le Boterf (1995) define assim competência:
Um "saber mobilizar". É uma bela imagem, que alimenta, entretanto, um
risco de confusão, na medida em que mobilização de recursos cognitivos
não é a expressão do saber-fazer específico, que seria chamado de "saber
mobilizar", e, menos ainda, de um "procedimento de mobilização"
codificado. No processamento de uma situação complexa, talvez a
mobilização de diversos recursos cognitivos não seja uma invenção
totalmente espontânea e original, pois ela passa por uma série de
operações mentais, atualizam esquemas e, às vezes, aplicam métodos. [...]
não existe nenhum "saber-fazer" universal, que operaria em toda a situação
e que poderia ser aplicado a quaisquer recursos cognitivos [...] ele (‘saber
fazer’) se confunde com a inteligência do sujeito e sua busca de significado
(LE BOTERF, 1995).
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Perrenoud (1999) acrescenta:
Uma competência pressupõe a existência de recursos mobilizáveis, mas
não se confunde com eles, pois acrescenta-se aos mesmos ao assumir sua
postura em sinergia, com vistas a uma ação eficaz em uma situação
complexa. Ela acrescenta o valor de uso aos recursos mobilizados [...], pois
ordena-os, relaciona-os, funde-os, em uma totalidade mais rica do que sua
simples união aditiva [...] Uma competência pode funcionar como um
recurso, mobilizável por competências mais amplas (PERRENOUD, 1999,
p. 28).

Leboyer (1997) e Gramigna, (2002) usam o termo competências para designar
repertórios de comportamentos e capacitações que algumas pessoas ou
organizações dominam melhor do que outras, fazendo-as eficazes em uma
determinada situação.

Define Resende (2000):
Competência é a transformação de conhecimentos, aptidões, habilidades,
interesse, vontade, etc. em resultados práticos. Ter conhecimento e
experiência e não saber aplicá-los em favor de um objetivo, de uma
necessidade, de um compromisso, significa não ser competente
(RESENDE, 2000).

Magalhães (1997) situa competência como o conjunto de conhecimentos,
habilidades e experiências que possibilitam a uma rede de atores desenvolver uma
dada função em um tempo determinado, objetivando alcançar um determinado fim.
O Novimento das Empresas da França (Medef) (1998), quando das jornadas
internacionais de Deauville, em outubro de 1998, deu a seguinte definição de
competência:
A competência profissional é uma combinação de conhecimentos, de saberfazer, de experiências e comportamentos que se exerce em um contexto
preciso. Ela é constatada quando de sua utilização em situação profissional,
a partir da qual é passível de validação. Compete, então, à empresa
identificá-la, avaliá-la, validá-la e fazê-la evoluir (MEDEF, 1998).

Fleury e Fleury (2004) buscam, de forma mais ampla, genérica, descrever o conceito
de competência da seguinte forma: “Um saber agir responsável e reconhecido, que
implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades que
agreguem valor econômico à organização e social ao indivíduo”.
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Zarifian (2001), ao definir competência, ressalta “o tomar iniciativa” e “o assumir
responsabilidade” do indivíduo, diante de situações profissionais com as quais se
depara. Competência implica dinâmica da aprendizagem, envolvendo entendimento
prático que se apoia em conhecimentos adquiridos e os transforma. Assim, quanto
maior a diversidade das situações, mais intensamente são modificados os
conhecimentos.

Zarifian (2001) ainda afirma que a competência é a faculdade de mobilizar rede de
atores em torno das mesmas situações; é a faculdade de fazer com que esses
atores compartilhem as implicações de suas ações e assumam áreas de
corresponsabilidade.

Para

Ruas

(2002),

competência,

de

forma

geral,

abrangendo

conceitos

anteriormente citados, é a capacidade de saber agir em contexto profissional, de
forma responsável e legitimada, mediante a mobilização, integração e transferência
de conhecimentos e habilidades em geral. O autor enfatiza que não seria apenas um
estado de formação educacional ou profissional nem se reduz ao saber, ou ao
saber-fazer; seria a capacidade de mobilizar e aplicar os conhecimentos e as
habilidades numa condição particular, em que se colocam recursos e restrições
próprias à situação.

Torna-se necessário enumerar alguns aspectos fundamentais da competência que
são relacionados pelos indivíduos durante as atividades de trabalho: formação,
capacitação,

ação,

articulação

de

recursos,

resultados,

questionamento,

autodesenvolvimento e interação (BITENCOURT, 2004).

Outros

autores

definem

competência

como

um

grupo

de

padrões

de

comportamentos que a pessoa incumbida precisa trazer para uma posição, a fim de
desempenhar suas tarefas e funções com eficiência e eficácia (WOODRUFFE,
1992). É, assim, um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes
correlacionadas que afetam parte considerável da atividade de alguém, relacionamse com o desempenho, podem ser medidos segundo padrões preestabelecidos e
podem ser melhorados por meio de treinamento e desenvolvimento (PARRY, 1996).
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Fleury e Fleury (2004) esclarecem que as competências devem ser agregadoras de
valor social para o indivíduo e de valor econômico para a empresa.

A singularidade das competências e a dificuldade de sistematizá-las levam às
diversas proposições de tipologias, além das apresentadas anteriormente (BRASIL,
2002):

. Competências do indivíduo e da organização (FLEURY; FLEURY, 2004);
. Competências técnicas, intelectuais, cognitivas, relacionais, sociais e
políticas, didático-pedagógicas, metodológicas, de liderança, empresariais e
organizacionais (RESENDE, 2000);
. Competências gerenciais (liderança e criatividade, orientação estratégica e
planejamento, gestão integrada de processos, recursos e prazos, negociação
e interação com o ambiente e tomada de decisão) e competências dos eixos
profissionais (suporte ao negócio, tecnológico e mercadológico) (DUTRA,
2001);
. Competências como capacidade empreendedora, capacidade de trabalhar
sob pressão, comunicação, criatividade, cultura da qualidade, dinamismo e
iniciativa, flexibilidade, liderança, motivação e energia para o trabalho,
negociação, organização, planejamento, relacionamento interpessoal, tomada
de decisão e visão sistêmica (GRAMIGNA, 2002);
. Competências interacionais, de solução de problemas, de capacitação e de
comunicação (COOPERS; LYBRAND, 1997);
. Competências em processos, técnicas, de serviço e sociais (ZARIFIAN,
2001).

As competências técnicas podem ser compreendidas como competências em
operações, em produtos, em marketing e em finanças (FLEURY; FLEURY, 2004).
Apresenta-se, ainda, a metáfora da “árvore das competências” (FIG. 1), cujos
elementos devem receber tratamento equilibrado para que uma competência tenha
crescimento saudável e gere bons resultados.
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A raiz corresponde ao conjunto de valores, crenças e princípios, formados
ao longo da vida, e determinam nossas atitudes. [...] O conhecimento é o
segundo componente de uma competência. Trata-se do conjunto de
informações que a pessoa armazena e de que lança mão quando precisa.
Quanto maior esse conhecimento, mais a competência se fortalece e
permite que o profissional enfrente com flexibilidade e sabedoria os diversos
desafios de seu dia-a-dia. [...] Agir com talento, capacidade e técnica,
obtendo resultados positivos, é o que chamamos de habilidade
(GRAMIGNA, 2002).

Figura 1 - Árvore das competências

Fonte: Gramigna (2002)

Duarte e Dellagnelo (2001) apresentam conhecimentos, habilidades e atitudes como
dimensões da competência (FIG. 2). O conhecimento é entendido como um
processo que envolve a análise de uma situação complexa, a identificação do
problema e o planejamento da solução do problema, com resgate do conhecimento.
As habilidades constituem os procedimentos a serem utilizados para tratar uma
situação complexa e resolver determinado problema, envolvendo os roteiros de
trabalho e a comunicação escrita e oral. As atitudes estão diretamente relacionadas
ao fazer, compreendendo valores, crenças, envolvimento e comprometimento das
pessoas com os objetivos das organizações.
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Figura 2 – As três dimensões da competência

Fonte: Duarte e Dellagnelo (2001)

Percebe-se uma definição diferente sobre o tema na apresentação exposta por
Brandão (1999). Em sua concepção, as competências vão além de um conjunto de
qualificações que a pessoa possui, pois compreende também o resultado ou o efeito
do desenvolvimento de tais qualificações no ambiente de trabalho.

Ponto comum às diversas acepções contemporâneas de competência é a
elevada conformidade deste conceito com o discurso empresarial vigente, bem
como com as demandas advindas dos processos de reestruturação e de
modernização produtiva em voga (CAMPOS, 1997; HIRATA, 1994; SHIROMA,
1993; STROOBANTS, 1997).

2.2 Conceituação de Competências Individuais

A situação da atualidade traz as exigências de adaptação, marcada pela revolução
do conhecimento, e a evolução da "Era da Informação". Adaptar-se a essa situação
requer do indivíduo renovar constantemente suas competências básicas, essenciais
e específicas, tanto para agregar valor à organização em que atua como para
considerar o próprio instinto de sobrevivência em um mercado instável, em que as
exigências surgem de forma repentina.
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Nesse sentido, Nunes afirma:
A necessidade de adaptação ao atual mercado de trabalho leva o indivíduo a
refletir sobre as qualidades que são indispensáveis ao perfil profissional
almejado pelas organizações para estruturar um quadro de funcionários que
determinem um diferencial, pois é aí que as empresas garantem grande parte
de seu sucesso. Essas habilidades podem ser resumidas em apenas oito
palavras, são elas: flexibilidade, informação, criatividade, comunicação,
empreendedorismo, socialização e tecnologia (NUNES, 2008, p. 3).

A valorização do indivíduo no ambiente de trabalho exige dele competências
individuais que, segundo Nisembaum (2000), contribuem de forma significativa com
as estratégias da empresa e, consequentemente, para a consecução dos resultados
obtidos.

Para Zarifian e Palloix (1990), as competências individuais são reveladas quando a
pessoa age em situações profissionais com as quais se depara diariamente.
Observa-se, também, que essas competências servem de ligação entre a conduta
do indivíduo e as estratégias estabelecidas pela empresa.

Ratifica-se que as competências individuais constituem um processo contínuo de
aprendizagem, cuja evolução objetiva melhorar o desempenho com base em
propósitos pessoais e/ou organizacionais de maneira responsável.

Levando em consideração que as competências acima são consideradas os pilares
para diversos tipos de competências em nível organizacional, constata-se que a
responsabilidade de criar e/ou desenvolver determinadas habilidades não é
exclusiva do indivíduo, pois, como afirma Fleury e Fischer (1998), em empresas
mais avançadas são observadas práticas de fundamental importância que abrangem
os seguintes pontos: capacitação, desenvolvimento e remuneração.

Diversas, no entanto, têm sido as definições atribuídas à expressão competências
individuais. A inexistência de consenso quanto ao seu conceito, além de
divergências de caráter filosófico e ideológico, pode, também, ser atribuída à adoção
da expressão com diferentes enfoques em diferentes áreas do conhecimento
(MANFREDI, 1998).
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O organograma mostrado na FIG. 3, sintetiza competências pessoais:
Figura 3 – Organograma competências pessoais

Fonte: Durand (2000)

Na definição de competência individual apresentada, em 1999, por Durand (2000) e
publicada em um artigo, intitulado “L’alchimie de la compétence”, à dimensão
conhecimentos (saber) estão relacionados o “saber para quê”, o “saber o quê” e o
“saber por quê”. À dimensão habilidades (saber fazer) estão ligadas as tecnologias,
as técnicas e a destreza. À dimensão atitudes (saber ser) vinculam-se a identidade,
o comportamento e a vontade.

As dimensões da competência individual apresentadas por Durand (2000) foram
aceitas e trabalhadas por outros autores, como Becker (2001), Dutra (2001),
Fernandes (2004), Huselid e Ulrich (2001), Rabaglio (2001) e Rampersad (2004).
Fernandes (2004) relaciona a competência individual a duas dimensões: “um
estoque de conhecimentos, habilidades e atitudes à montante e a entrega ou
aplicação desse estoque à jusante”.

Sem mencionar as atitudes, Becker (2001), Huselid e Ulrich (2001) e Rampersad
(2004) extrapolam a definição apresentada por Fernandes (2004), acrescentando ao
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estoque de conhecimentos e habilidades o conjunto de experiências, valores,
padrões e comportamentos necessários para executar o trabalho de maneira
apropriada. Essa competência, claramente orientada para o trabalho, pode ser
desenvolvida em atividades sistemáticas, como cursos e treinamentos no cargo,
acompanhamento de colegas mais experientes, situações práticas, reuniões de
feedback com clientes, dicas de desenvolvimento e programas de estágios e de
aprimoramento de talentos, por meio de um Plano de Desempenho Individual
(RAMPERSAD, 2004).
Considerando a competência individual como o conjunto de conhecimentos,
habilidades e atitudes necessários para que a pessoa desenvolva suas atribuições e
responsabilidades, os conhecimentos e as habilidades são entendidos por Dutra
(2001) como competências técnicas do cargo e as atitudes como as competências
comportamentais. A competência individual trata-se, portanto, para este autor, de um
estoque de repertórios individuais acumulados como resultado de um fluxo de
aprendizado, o qual deve ser buscado com vistas a uma maior eficácia individual.
2.3 Competências na Educação
As Diretrizes Curriculares Nacionais enfatizam a necessidade de centrar o ensino e
aaprendizagem no desenvolvimento de competências e habilidades por parte do
aluno, em lugar de centrá-lo no conteúdo conceitual apenas.
No setor da Educação, Perrenoud (2000) defende o método baseado na construção
de competências em contraposição ao ensino ortodoxo, atendendo às Diretrizes
Curriculares Nacionais. Segundo o autor, o primeiro método considera que os
saberes são ferramentas para a ação e que a escola deve ensinar a usá-los,
enquanto o segundo método apenas acumula saberes, sem se perguntar muito
quando, onde e o por que os alunos os utilizarem.
Para os critérios de avaliação, Perrenoud (2000) ensina que, para uma avaliação ser
eficiente, é preciso considerar tarefas/exigências conhecidas e contextualizadas; não
haver constrangimento de tempo; prever a colaboração entre pares; considerar as
estratégias cognitivas e metacognitivas; e fixar correção que considere os erros de
fundo na ótica da construção de competências.
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Conforme Rocha (1996), o ensino atual deveria ser orientado para a aprendizagem
na vida profissional e a capacitação do aluno quanto á prática dessa aprendizagem.
Para tal, exige-se o reconhecimento de outras formas igualmente importantes de
aprendizagem, além da absorção de fatos científicos, regras e modelos prontos. O
ensino precisa ser ampliado para o desenvolvimento de habilidades polivalentes,
como ouvir, negociar, comprometer-se com a autoaprendizagem, cooperar,
responsabilizar-se e tornar-se honesto e ético.

Como competências profissionais para ensinar, Perrenoud (2000) cita: organizar e
dirigir situações de aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens;
conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; envolver os alunos em
suas aprendizagens e em seu trabalho; trabalhar em equipe; participar da
administração da escola; usar novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas
éticos da profissão; e administrar sua própria formação contínua.

Para as avaliações, deve ser feito um trabalho mais sensível do que técnico. Na
gestão de sala de aula, deve ser trabalhado o ensino em contrapartida às conversas
paralelas e brincadeiras; o ensino versus a motivação dos acadêmicos; o ensino e a
cooperação; e a realização de tarefas.

Perrenoud apresenta nove indicadores para uma boa situação-problema das
questões:

a) O obstáculo a ser resolvido está bem identificado?
b) O problema está bem proposto? Isso foi feito de um modo concreto que
possibilita a formulação de hipóteses ou conjecturas sobre os modos de
enfrentá-lo?
c) A questão é um problema para quem vai resolvê-lo? Ou seja, os alunos
entenderam, aceitaram o caráter de desafio, de pergunta que vale a pena ser
respondida?
d) Trata-se de um problema que se responde fácil e rapidamente ou, ao
contrário, reclama discussões, formulação de novas ideias?
e) A solução é possível para os alunos que estão enfrentando o problema?

27

f) Enfrentar a situação-problema é sentido como importante para os alunos?
Os resultados advindos interessam? São antecipáveis?
g) A situação-problema requer debates, discussões, necessidade de tomar
decisões?
h) Os resultados ou soluções encontrados ou propostos se relacionam com o
problema proposto; isto é, operam como um término, ainda que provisório, do
que se queria investigar ou conhecer?
i) A situação-problema, além do que mobilizou em cada aluno, teve um valor
coletivo? Serviu como uma reflexão ou aprendizagem para a classe ou
grupo?

Meirieu (1998) propõe três formas de mediação: pelo ritual (espaço, tempo, tarefas),
pelo projeto (atividades orientadas para um objetivo ou realização) e pelo produto ou
avaliação.

A mediação pelo ritual implica a arte de criar um cotidiano na sala de aula favorável
à aprendizagem. Ritual é o que se repete no espaço e no tempo, mas com um
sentido ou significação para aquele que dele participa. O ritual permite identificar
momentos importantes de uma comemoração, de uma realização que vale a pena
ser repetida como forma, pois sempre se trata de outro dia, de algo que nunca é o
mesmo. Graças ao ritual, professor e alunos deixam de implicar um com (ou contra)
o outro, mas juntos dedicam-se àquilo que justifica seu encontro (aprender, ensinar).
Os conteúdos aprendidos e os modos de aprender variam, modificam-se, mas
transitam pelo mesmo ritual. Por meio do ritual, aprende-se a pedir, a pedir de novo
(repetir) e a desejar aquilo que nos falta à nossa condição humana.

A mediação pelo projeto implica que o professor, como mestre, tem competência
para transformar o desejo de saber em uma realização para o aluno.
A mediação pelo produto (ou avaliação) remete ao tempo de aprender, para mostrar
o que se aprendeu, produzir e para desfrutar ou aplicar em outros contextos os
produtos deste ganho.
Com base nas definições e nos conceitos citados, propõe-se a seguinte
conceituação para competência: Competência é o saber-agir diante de situações
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complexas e o saber mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e recursos
(tecnológicos, financeiros, mercadológicos e humanos), em que as pessoas
objetivam agregar valor de diversas naturezas às organizações e se tornam
responsáveis por isso, ao mesmo tempo em que aumentam seu valor social. Quanto
maior a complexidade das situações, mais intensamente são modificados os
conhecimentos, as atitudes e as habilidades.
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3 A INSTITUIÇÃO PESQUISADA

3.1 Caracterização da Instituição Pesquisada

A instituição analisada, por meio de seu Curso de Engenharia, Civil está localizada
na região norte de Minas Gerais, a qual compreende significativa extensão territorial
do estado, constituída por 88 municípios, que fazem parte da área do Polígono das
Secas e se enquadram na Área Mineira da Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste (Sudene), recentemente extinta, ocupando uma área de 128.816 km,
correspondendo a aproximadamente, 21% do espaço geográfico de Minas Gerais.
Apresenta uma população de 1.481.910 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA -IBGE, 2010), sendo Montes Claros o maior centro
urbano, para onde convergem muitas demandas regionais, principalmente quanto
aos serviços de educação e saúde.

3.2 Princípios Pedagógicos

A proposta pedagógica está em consonância com as diretrizes curriculares
propostas pelo MEC, com a preocupação de ser uma alternativa de melhoria da
qualidade do ensino. Procura desencadear um processo permanente de formação e
capacitação que possibilite, ao mesmo tempo, a compreensão das demandas do
tempo presente (novos paradigmas de aprendizagem, de currículo, de avaliação
etc.) e que atenda aos interesses e às necessidades da sociedade.

Ao ser proposto um processo de formação de um profissional reflexivo e
pesquisador, entende-se que deve ser considerada a importância tríplice sugerida
por Schön (2000), como constitutivo da competência:

a) Reflexão na ação: a formação crítico-reflexiva envolve, segundo Novoa
(1993), os processos de:
. produzir a vida do profissional em formação por meio da reflexão
sobre as práticas que realiza e da experiências que compartilha.
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. produzir o profissional, dotando-o de saberes específicos em
constante reelaboração;
. produzir a escola como espaço de trabalho e formação, implicando
gestão democrática e práticas curriculares participativas.
b) Reflexão sobre a ação: segundo Feldman (1999), uma forma de fugir à
fragmentação do ensino é pesquisar a realidade em todas as possibilidades e
interconexões. Tal perspectiva remete à importância da contextualização na
formação profissional.
c) Reflexão sobre a reflexão na ação: O saber valorar permeia todo o
processo de formação de profissionais.

Segundo Ristoff (1996), avaliar tem a função de afirmar valores. Precisa ser espelho
e lâmpada; não apenas espelho. Logo, a avaliação precisa não apenas refletir a
realidade, mas também iluminá-la, criando enfoques e perspectivas, mostrando
relações e atribuindo significados.

Desse modo, compreende-se que, para alcançar a formação de um profissional
crítico e reflexivo, é necessário adotar uma pedagogia crítica, fundamentada na
realidade e na identificação de problemas reais. A pedagogia analisada traz em seu
bojo um modelo de processo ensino-aprendizagem que se dá numa relação entre
dois elementos: um sujeito que aprende e um objeto que é aprendido, tendo-se em
conta os padrões culturais dos elementos envolvidos no processo. Propõe o aluno
como construtor de seu conhecimento a partir da reflexão e indagação de sua
prática. Traz também o professor como orientador, condutor do processo, um
provocador de dúvidas, organizando sistematicamente uma série gradual de
situações observadas numa realidade, por meio de sucessivas aproximações,
desencadeando um processo de ação-reflexão (BORDENAVE, 2001; SAUPE,
1992). O resultado dessa escola é um ser social, ativo, reflexivo, criativo e solidário.
A proposta pedagógico-metodológica da instituição baseia-se na tríade açãoreflexão-ação, considerando que a aprendizagem se dá a partir de uma realidade
vivenciada, que é problematizada, teorizada, refletida e transformada. A adoção
dessa concepção de ensino-aprendizagem produz no aluno um espírito crítico e
investigativo, transformando-o em sujeito ativo de sua formação.
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3.3 Organização do Curso

O Curso de Graduação em Engenharia Civil tem um projeto pedagógico construído
coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no
professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. O projeto
pedagógico busca a formação integral e adequada do estudante mediante a
articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, orientando o currículo do curso
a contribuir para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e
difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um
contexto de pluralismo e diversidade cultural.

A estrutura do Curso de Graduação em Engenharia Civil aborda as diversas áreas
de conhecimento, habilidades, atitudes e valores éticos, fundamentais à formação
profissional; contempla a abordagem de temas, observando o equilíbrio teóricoprático, permitindo, na prática e no exercício das atividades, a aprendizagem da arte
de aprender; busca a abordagem precoce de temas inerentes às atividades
profissionais de forma integrada, evitando a separação entre os módulos propostos,
sem perda dos conhecimentos essenciais ao exercício da profissão; e compromete o
aluno com o desenvolvimento científico e a busca do avanço tecnológico.

O currículo está formado por módulos de aprendizagem, compostos pelas diversas
disciplinas inter-relacionadas, que se estendem do primeiro ao décimo período,
proporcionando o desenvolvimento das competências e habilidades básicas ao
engenheiro. Os estágios básicos acontecem desde o primeiro período, sob forma de
iniciação à pesquisa, dentro do projeto multi e interdisciplinar. O estágio de formação
acontece no nono período e o profissionalizante, no décimo período. A carga horária
do estágio curricular é de 160 horas. Para a conclusão do curso, o aluno deverá
elaborar um trabalho de monografia sob orientação docente, baseado nos projetos
multi e interdisciplinares trabalhados em cada semestre letivo.
As Faculdades Integradas Pitágoras (FIPMoc), exercitando seu potencial inovador e
criativo e a liberdade e flexibilidade que possuem na organização de seus currículos,
conceberam um curso de regime seriado semestral, com sistema de conceitos,
prevendo a integralização curricular do curso e buscando uma formação generalista
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que permita ao profissional encaixar-se no mercado de trabalho, tendo como suporte
uma sólida formação humanística, conhecimentos básicos comuns a todas as áreas,
habilidades e competências específicas propostas pelo curso. A integralização
mínima necessária é de 10 semestres letivos ou cinco anos de curso, e a máxima é
de 16 semestres ou oito anos, com 50 vagas semestrais, no turno noturno.
O currículo configura-se numa ótica diferenciada multi e interdisciplinar, integrada
em módulos norteadores, propiciando a articulação entre áreas de conhecimento,
teoria, prática e formação humanística em interface com a Engenharia,
circunscrevendo um conjunto de competências, habilidades e conhecimentos que
estabelece a diferenciação a ser marcada na formação do engenheiro. O currículo é
composto por disciplinas de formação básica e profissional. As primeiras agregam
conteúdos de Matemática, Física, Química e suas ramificações, como resistência
dos materiais, mecânica dos fluidos e eletrotécnica, além de computação. As
matérias de formação profissional incluem tópicos relativos às estruturas de
concreto, aço e madeira, sistemas prediais, saneamento, recursos hídricos,
materiais e técnicas de construção, obras de terra, rodovias e ferrovias.
Paralelamente, o programa do curso congrega a participação crescente de temas de
caráter humanístico ligados ao meio ambiente, ao espaço urbano e ao
gerenciamento de recursos humanos e naturais.

3.4 Atuação Profissional

O campo de atuação do engenheiro civil sempre foi muito amplo. Modernamente,
exige a formação de um profissional habilitado a atender obras tão distintas quanto
um edifício residencial, uma ferrovia, um aeroporto, uma usina hidrelétrica, uma rede
para serviços de telecomunicações ou o sistema de saneamento básico de uma
cidade. Por causa desse alto grau de diversidade e complexidade, a atividade exige
de seus profissionais conhecimentos profundos em áreas como estruturas, estradas
e transportes, hidráulica e saneamento, geotecnia e materiais. O engenheiro civil
responde pelo atendimento de funções básicas que visam ao bem-estar, à proteção
ambiental e ao desenvolvimento da sociedade por meio de sua atuação científica,
tecnológica e administrativa em obras como portuárias, estradas, aeroportos,
sistema de água e esgoto e edificações. Os parâmetros que norteiam seu trabalho
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são: qualidade, segurança, funcionalidade e economia. Fazem parte do enorme
leque de mercado, entre outras, as atividades de supervisão, coordenação,
orientação técnica, direção e execução de obras e serviços, planejamento, projetos,
estudo de viabilidade, consultoria, vistoria e perícia, laudos, arbitramentos, produção
técnica especializada, ensino e pesquisa. O profissional poderá atuar nas fases de
concepção, construção, operação e manutenção de edificações e de infraestruturas
em geral. Poderá trabalhar também como pesquisador e professor universitário. A
profissão é regulamentada por lei federal, sendo seu exercício fiscalizado pelo
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e pelos
Conselhos Regionais (CREA). O Conselho Regional sugere, inclusive, a
remuneração mínima dos recém-formados: cerca de oito salários mínimos.

As Faculdades Integradas Pitágoras têm o Curso de Graduação em Engenharia Civil
fundamentado na leitura da realidade e das necessidades de serviços que daí
emergem, como um processo contínuo, autônomo e permanente. Oferecendo uma
sólida formação básica e uma formação profissional fundamentada na competência
teórico-prática, objetiva preparar o futuro graduado para enfrentar os desafios das
rápidas transformações da sociedade, com condições de se inserir no mercado de
trabalho de forma a compreendê-lo e transformá-lo.
Nas Faculdades Integradas Pitágoras, a aprendizagem é pensada como um
processo continuado e gradativo, em que aquele que aprende é sujeito ativo do
conhecimento. O estudante é construtor de seu conhecimento a partir da reflexão e
da indagação de sua prática e de seus conhecimentos prévios. Sua participação no
processo de formação dá-se de modo ativo, criativo e questionador, num exercício
contínuo, em que seja capaz de realizar a análise, interpretação e síntese do objeto
a ser aprendido, sendo corresponsável por sua formação. A aprendizagem
consolida-se mediante o exercício de produção, reelaboração, aplicação e avaliação
dos conhecimentos e técnicas. Nesse percurso, o estudante deve aprender a
aprender, assegurando que sua educação será contínua e permanente. A relação
entre ensino e aprendizagem acontece com base em um processo multidimensional
de confronto de perspectivas, na relação dialógica e participativa entre os diferentes
saberes dos sujeitos sociais, promovendo a cooperação, a solidariedade e a
superação de dificuldades.
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O curso é previsto para o turno matutino, com 50 vagas, em regime de admissão
semestral.

3.5 Finalidade

O Curso de Engenharia deve garantir ao acadêmico uma sólida formação
profissional,

com

conhecimento

amplo

nas

áreas

da

Engenharia

Civil,

proporcionando uma atuação centrada nos princípios da construção e no avanço
do conhecimento científico.

Torna-se necessário que o acadêmico reconheça que os fundamentos teóricos
articulados às metodologias coerentes com a natureza do objeto a ser abordado
podem gerar práticas nas diversas áreas de atuação do engenheiro. Por fim, essa
formação estará marcada por uma prática de promoção da melhoria das condições
de vida, com um irrestrito compromisso e a adesão ampla dispensados à ética e à
cidadania.
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4 METODOLOGIA

Este capítulo tem como objetivo apresentar o método de pesquisa. Em primeiro
lugar, apresenta-se a estratégia para a pesquisa, seguindo-se a caracterização da
empresa e a amostra investigada, finalizando-se com os procedimentos usados na
estatística.

4.1 Caracterização da Pesquisa
De acordo com Gil (2002), “pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são
propostos”. Nesse sentido, pensa-se em realizar uma pesquisa quando existe
carência de informações para responder o problema. Para Gil (2002), as pesquisas
podem ser classificadas em: puras e aplicadas.

Devido à natureza do problema, a pesquisa foi classificada como qualitativa e
quantitativa.
Para Chizzotti (2003), a pesquisa qualitativa “é uma relação dinâmica entre o
indivíduo e o mundo real, entre o sujeito e o objeto, um vínculo inseparável entre o
mundo da objetividade e da subjetividade”.

Merriam (1998) preconiza que a pesquisa qualitativa auxilia no entendimento e
compreensão do fenômeno, ou melhor, no entendimento de como às pessoas dão
sentido aos seus mundos e as experiências que elas têm com o mundo.

Inicialmente, foi feito o levantamento bibliográfico dos conceitos de competências.
Na conclusão, traçou-se um paralelo entre a grade do curso analisado e as
competências curriculares contempladas nas diretrizes curriculares do MEC para o
Curso de Engenharia Civil. Em seguida, caracterizou-se a empresa investigada e
definiu-se a realidade em que está inserida.

Esta pesquisa pode ser considerada também quantitativa, aqui utilizada como meio
de garantir o registro das informações, o controle e a análise dos dados.
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Quanto ao tipo de pesquisa, este estudo se caracteriza como descritivo, pois
pretende identificar as principais competências que o acadêmico de Engenharia Civil
identifica e entende como estão sendo geradas.

Segundo Gil (2002), a pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever as
características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de
relações entre as variáveis. Uma de suas características mais significativas está na
utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados.

Esta pesquisa terá uma abordagem quantitativa, utilizando questionário para a
coleta de dados, composta por questões medidas por meio de escala Likert.

4.2 O Método de Pesquisa

A pesquisa de survey tem uma função pedagógica, porque todas as deficiências
ficam mais claras nela do que em outros métodos de pesquisa social, permitindo,
assim, avaliações mais conscientes de suas implicações (BABBIE, 1999).

O método de pesquisa utilizado, survey, pode ser descrito com a obtenção de
informações e dados sobre características, opiniões de determinado grupo, com
base em um instrumento de pesquisa (PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993).

A pesquisa do tipo survey é ideal quando:
. Se deseja responder: O quê?, Por quê?, Como? e Quanto?. Ou seja,
quando se pretende saber o que está acontecendo.
. O ambiente natural é propício a estudar o fenômeno de interesse.
. A pesquisa ocorre no presente ou no passado recente.

Pinsonneault e Kraemer (1993) classificam a pesquisa survey quanto ao seu fim e a
seu propósito em:
a) Explanatória – tem como finalidade testar uma teoria e as relações casuais,
porém também questiona por que a relação existe.
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b) Exploratória – o objetivo é entender o tópico ou identificar os conceitos
iniciais sobre descobrir novas possibilidades e dimensões da população de
interesse.
c) Descritiva – pretende identificar quais eventos, atitudes ou opiniões estão
manifestos em uma população. Neste tipo de survey a hipótese não é casual,
mas tem o propósito de verificar se a percepção dos fatos está ou não de
acordo com a realidade.

Conforme Sampieri (1991), a pesquisa survey pode ser classificada quanto ao
numero de momentos ou pontos no tempo em que os dados são coletados:
a) Longitudinal – a coleta ocorre ao longo do tempo, buscando estudar a
evolução ou as mudanças das variáveis pesquisadas.
b) Corte-transversal – a coleta ocorre em um só momento.

4.2.1 A Amostra

Para a determinação da amostra, deve-se ter claramente definido o objetivo que se
tem com a realização da survey.

Perrien, Chéron e Zins (1984) consideram que o processo de amostragem compõese de: definição da população, unidade, contexto e método de amostragem,
tamanho e seleção da amostra.

Como característica principal da amostra probabilística tem-se que os elementos da
população devem ter a mesma chance de serem escolhidos. Ou seja, a amostra
deve ser escolhida de forma aleatória.

Já a amostra não probabilística deverá ser obtida com base em algum critério e pode
ter como consequência resultados não generalizáveis devido ao fato de nem todos
os elementos da população terem a mesma chance de ser selecionado.
De acordo com Bickman e Rog (1997) as amostras não probabilísticas podem ser
identificadas em seis tipos:
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a) por conveniência – os participantes são escolhidos por estarem
disponíveis;
b) mais similares ou mais diferentes – os participantes são escolhidos por
questões de similaridade ou divergência;
c) por quotas – a amostra é composta por subgrupos;
d) bola de neve – ao participarem, os integrantes vão indicando pessoas
novas;
e) casos críticos – os participantes são escolhidos devido à sua relevância
para a pesquisa;
f) casos típicos – os participantes são escolhidos devido a uma situação
específica, não envolvendo casos extremos.

Para se ter confiabilidade na pesquisa, usa-se, comumente, um fator de segurança
de 95% e uma margem de erro de 5%.
Moscarola (1990) salienta a “lei dos grandes números”, segundo a qual “com uma
amostra inferior a 30 observações errôneas ou defasadas podem acontecer”. As
probabilidades aumentam consideravelmente com 100 e são bem melhores com
300”.

Moscarola (1990) faz uma triangulação dos métodos de observação ao conteúdo,
associando:

. Tema ou significado da observação;
. natureza do objeto que é observado; e
. meios em questão.

Para a elaboração do questionário, segundo Gil (1991), Perrien, Cheron e Zins
(1984) devem-se observar:

a) As alternativas para as questões fechadas devem cobrir todas as possíveis
respostas;
b) Somente questões relacionadas devem ser feitas;
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c) Considerar as implicações das perguntas quanto aos procedimentos de
tabulação e análise dos dados;
d) O acadêmico respondente não deve sentir-se pressionado, incomodado ou
constrangido;
e) o número de perguntas deve ser limitado;
f) As perguntas não devem induzir as respostas;
g) O cabeçalho deve conter uma breve explicação da pesquisa e seus
objetivos.

Diante da revisão feita é entendido que a pesquisa tem caráter descritivo, já que
trata-se de uma pesquisa onde busca-se verificar a percepção dos fatos em relação
às competências trabalhadas e relevantes e se as mesmas estão de acordo com a
realidade. Com momento do tipo corte-transversal, a amostra e aplicação dos
questionários ocorrem em um só momento. Uma amostra probabilística, já que todos
os elementos tiveram a mesma possibilidade de responder.

4.3 Modelo de Pesquisa

4.3.1 Pesquisa com o Corpo Discente

Diante do questionário (APÊNDICE 1), as estatísticas serão feitas com relação às
competências, na percepção dos discentes, que vêm sendo trabalhadas e aquelas
que têm maior relevância.

Cada acadêmico, observadas as 14 competências listadas conforme as diretrizes do
MEC, respondeu, com base pontuação de zero a 10, em relação cada competência
de acordo com sua percepção, com qual grau aquela determinada competência vem
sendo trabalhada. Respondeu ainda com relação às mesmas competências, de
acordo com sua percepção, sobre o grau de relevância para a sua graduação em
Engenharia Civil.

O questionário teve por base as 14 competências exigidas pelo MEC para a
formulação de projetos pedagógicos para os cursos de Engenharia.
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4.4 Unidade de Análise e Observação/População e Amostra

Foram entrevistados como elementos os discentes e os docentes do curso
estudado, em um universo composto por 793 discentes. A amostra retirada foi feita
por meio de entrevistas controladas pelos docentes dentro de sala de aula, no dia 12
de agosto de 2012, composta por 17 turmas, sendo:

Dois 1º, 2º, 3º e 4º períodos, sendo um noturno e um matutino. Quanto ao restante,
do 5º ao 10º, as turmas foram divididas em dez, todas do período noturno.

Para uma população de 793 discentes, a fim de se promover uma confiança de 95%
e uma margem de erro de 3%, necessita-se de uma amostra de 461 acadêmicos.
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Na análise dos dados, os gráficos a seguir foram utilizados para melhor
entendimento.

O instrumento de pesquisa constante (APÊNDICE 1) foi tabulado observando, em
cada período do curso, a média entre o que é estabelecido pela resolução do MEC
sobre competências e o que os acadêmicos consideram estar sendo trabalhado
nesse aspecto na instituição, com as respectivas relevâncias.

Dessa forma, buscou-se, por meio do questionário aplicado, fomentar os gráficos a
seguir, sendo que o eixo x pontua as médias computadas em relação às notas
dadas pelos discentes, tendo como referência aquelas que vêm sendo trabalhadas e
com qual intensidade, utilizando a abreviatura ST para sendo trabalhada e aquelas
de maior relevância, utilizando a abreviatura R para relevância). No eixo y, listadas
de um a 13, as competências foram enumeradas de acordo com as diretrizes do
MEC.

Os dados/questionários foram aplicados a todos os acadêmicos presentes em sala
de aula no dia 12 de agosto de 2012. Foram explicados e aplicados pelo
coordenador do curso e devolvidos no mesmo dia.

Na maioria dos gráficos, as competências vêm sendo trabalhadas com menor
satisfação/percepção do que as relevâncias, o que implica a maioria das tabulações
com relação às competências que vêm sendo trabalhadas está abaixo da tabulação
com relação à relevância.
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Gráfico 1 - Competências 1º noturno
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Fonte: Elaborado pelo autor

Os aspectos tabulados em relação às competências relevantes referentes às
competências da resolução foram considerados. A tabulação das competências que
estão sendo trabalhadas será desconsiderada, já que os acadêmicos ainda não
cursaram o suficiente.

Existe uma linearidade na relevância das competências, o que mostra que para os
ingressantes todas as competências exigidas conforme resolução do MEC são
importantes e devem ser trabalhadas.
Gráfico 2 - Competências 1º matutino
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Foram considerados os aspectos tabulados em relação à relevância sobre quais
competências da resolução devem ser trabalhadas, aos olhos do acadêmico
ingressante. A tabulação das competências que vêm sendo trabalhadas será
desconsiderada, já que os acadêmicos ainda não cursaram o suficiente.
Existe uma linearidade na relevância das competências, o que mostra que para os
ingressantes todas as competências exigidas conforme resolução do MEC são
importantes e devem ser trabalhadas. A grande diferença do noturno para o
matutino prende-se à proximidade entre as tabulações das competências relevantes
em relação àquelas que estão sendo trabalhadas.
Gráfico 3 - Competências 2º noturno
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Fonte: Elaborado pelo autor

No 2º período noturno, as competências tabuladas em relação à relevância estão em
consonância com as competências da resolução e devem ser trabalhadas de forma
linear e alta, já que todas são consideradas importantes. A tabulação das
competências que vêm sendo trabalhadas teve um aumento considerável em
relação ao 1º período, mostrando que as competências que vêm sendo trabalhadas
estão próximas daquelas consideradas relevantes.
Existe uma linearidade na relevância das competências, o que mostra que para os
alunos em fase inicial todas as competências exigidas conforme resolução do MEC
são importantes e devem ser trabalhadas. Demonstra, ainda, que a faculdade vem
trabalhando conforme as necessidade dos acadêmicos e MEC.
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Gráfico 4 - Competências 2º matutino
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Fonte: Elaborado pelo autor

As competências com maiores médias demonstram uma aproximação entre as
relevantes e aquelas que estão sendo trabalhadas. Importante ressaltar as
competências que vêm sendo trabalhadas e estão com médias acima das
relevantes. São elas:
I

-

Aplicar

conhecimentos

matemáticos,

científicos,

tecnológicos

instrumentais à engenharia.
IX - Atuar em equipes multidisciplinares.
X - Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais.
XI - Avaliar o impacto das atividades da Engenharia no contexto social e
ambiental.
Gráfico 5 - Competências 3º noturno
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As competências que estão sendo trabalhadas promovem uma linha paralela em
relação às relevantes, porém abaixo da situação ideal, em que a percepção
acadêmica equipara com a relevância. As competências mais importantes
apontadas pelas duas vertentes são:

I

-

Aplicar

conhecimentos

matemáticos,

científicos,

tecnológicos

e

instrumentais à Engenharia.
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia.
X - Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais.
XI - Avaliar o impacto das atividades da Engenharia no contexto social e
ambiental.

Gráfico 6 - Competências 3º matutino
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Fonte: Elaborado pelo autor

As médias tabuladas das competências que estão sendo trabalhadas estão abaixo
das consideradas relevantes. As competências relevantes mais frequentes são:
I

-

Aplicar

conhecimentos

matemáticos,

científicos,

tecnológicos

e

instrumentais à Engenharia.
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de
Engenharia.
V - Identificar, formular e resolver problemas de Engenharia.
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X - Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais.
XI - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e
ambiental.

As competências I, V, X, XI estão sendo trabalhadas, porém precisam melhorar, pois
a diferença entre as médias é considerável, na visão dos discente.
Gráfico 7 - Competências 4º noturno
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Fonte: Elaborado pelo autor

Há linearidade com média de oito pontos em todas as competências relevantes,
sendo os pontos menos importantes as competências VI e VII.

Existe uma diferença considerável entre as competências sendo trabalhadas e
relevantes com relação àquelas de número:

IX - Atuar em equipes multidisciplinares.
XII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de Engenharia.
XIII - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.

Isso diante de alunos de quarto período, transpondo as ciências exatas para os
módulos seguintes, voltados para a Engenharia e a construção, em que os alunos
vão demandar mais práticas e vivências.
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Gráfico 8 - Competências 4º matutino
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Fonte: Elaborado pelo autor

O quarto período matutino mostra que as competências relevantes são todas
importantes, com médias acima 8,0 pontos, exceto as competências VI e VII.

Importante ressaltar que as competências a seguir são aguçadas pelas duas
vertentes, sendo trabalhadas e relevantes.

I

-

Aplicar

conhecimentos

matemáticos,

científicos,

tecnológicos

e

instrumentais à Engenharia.
IX - Atuar em equipes multidisciplinares.
X - Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais.
XI - Avaliar o impacto das atividades da Engenharia nos contextos social e
ambiental.
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Gráfico 9 - Competências 5º A noturno
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Fonte: Elaborado pelo autor

As competências que vêm sendo trabalhadas e são relevantes com maior percepção
discente são:

I

-

Aplicar

conhecimentos

matemáticos,

científicos,

tecnológicos

e

instrumentais à Engenharia.
X - Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais.
XI - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e
ambiental.
XIII - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.

Interessante ressaltar que no caso da competência IX (Atuar em equipes
multidisciplinares), as que estão sendo trabalhadas têm maior média do que a
relevância.
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Gráfico 10 - Competências 5º B noturno
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Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados foram desconsiderados apenas para a análise da turma, pois somente
20% de questionários foram respondidos. Foram utilizados somente para tabulação
geral.
Gráfico 11 – Competências 6º A noturno
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Fonte: Elaborado pelo autor

A docência está no caminho certo, porém precisa melhorar, pois a percepção
acadêmica está abaixo da relevância, em relação às médias.
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As competências que estão sendo trabalhadas com mais intensidade são:

I

-

Aplicar

conhecimentos

matemáticos,

científicos,

tecnológicos

e

instrumentais à Engenharia.
X - Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais.
XI - Avaliar o impacto das atividades da Engenharia nos contextos social e
ambiental.
XIII - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.

As competências mais relevantes são:

X – XI – XII - XIII.
Gráfico 12 – Competências 6º B noturno
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Fonte: Elaborado pelo autor

Há linearidade em relação às médias das competências relevantes, sendo que as
competências VI e VII são percebidas como menos importantes.

As competências a seguir,, devido à diferença considerável entre as médias das
relevantes e das sendo trabalhadas, precisam de atenção.

III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos.
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VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas.
XII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de Engenharia.
Gráfico 13 – Competências 7º noturno

7º período noturno

Médias

10,000
9,000
8,000

8,83

8,48

8,26
7,61

8,61

8,52

8,39

8,00

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000

7,78

6,87
5,61

5,22

7,70

8,65

8,39 8,35

7,39

6,87

6,61

6,17

6,00

8,65

8,39

7,91

6,83

6,52

5,22
4,74

2,000
1,000
0,000
1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10 11 12 13

Competências
ST

R

Fonte: Elaborado pelo autor

Diante de todas as médias de competências serem relevantes ao 7º período,
constata-se que as mais relevantes estão próximas daquelas que estão sendo
trabalhadas. São elas:

I

-

Aplicar

conhecimentos

matemáticos,

científicos,

tecnológicos

e

instrumentais à Engenharia.
X - Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais.
XI - Avaliar o impacto das atividades da Engenharia nos contextos social e
ambiental.
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Gráfico 14 – Competências 8º A noturno
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Fonte: Elaborado pelo autor

Diante da discrepância das médias tabuladas entre as competências sendo
trabalhas e as relevantes, são apontadas aquelas com maior diferença entre as
médias. São elas:

IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de
Engenharia.
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia.
XII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de Engenharia.
Gráfico 15 - Competências 8º B noturno
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Fonte: Elaborado pelo autor
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As competências que estão sendo trabalhadas, na visão discente, com maiores
médias para o 8º período B noturno são:

I

-

Aplicar

conhecimentos

matemáticos,

científicos,

tecnológicos

e

instrumentais à Engenharia.
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia.
VII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas.
X - Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais.

As competências com maiores médias relevantes são:
II – Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados.
III – Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos.
VI – Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas.
Gráfico 16 - Competências 9º noturno
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Fonte: Elaborado pelo autor

Em relação ao 9º período noturno, as competências conforme a Resolução são
relevantes, com médias acima de 9.0. As competências com menores médias são:

VI - Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas.
VII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas.
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As competências, em sua maioria, precisam ser trabalhadas, pois se encontram, de
forma geral, tabeladas em curva abaixo da expectativa discente.
Gráfico 17 - Competências 10º noturno
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Fonte: Elaborado pelo autor

As linhas de gráfico tabuladas aparecem quase de forma paralela, porém os
docentes precisam trabalhar todas de forma que as médias das competências
esperadas sejam alcançadas por aquelas que estão sendo trabalhadas. Porém, vale
ressaltar que a diferença é pequena e que as competências vêm sendo trabalhadas
de forma satisfatória.

Tabela 1 - Tratamento de dados por competências mais importantes, na percepção dos discentes - Estilo de aprendizagem de KOLB mais frequente
GERAL
I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos,
tecnológicos e instrumentais à Engenharia.
II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar
resultados.
III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e
processos;
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar
projetos e serviços de engenharia.
V - Identificar, formular e resolver problemas de
engenharia.
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e
técnicas.
VI - Supervisionar a operação e a manutenção de
sistemas.
VII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de
sistemas.
VIII - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita,
oral e gráfica.
IX - Atuar em equipes multidisciplinares.
X - Compreender e aplicar a ética e responsabilidade
profissionais.
XI - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no
contexto social e ambiental.
XII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de
engenharia.
XIII - Assumir a postura de permanente busca de
atualização profissional.
Fonte: Elaborada pelo autor
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TABELA 2 - Tratamento de dados por competências menos importantes, na percepção dos discentes - Estilo de aprendizagem de KOLB menos frequente
GERAL
1º ao 5º
6º ao 10º MATUTINO NOTURNO
GERAL
ST

R
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R
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0

0

0

0

0

0
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VI - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;
VII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de
sistemas;
VIII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e
gráfica;
IX - atuar em equipes multidisciplinares;
X - compreender e aplicar a ética e responsabilidade
profissionais;
XI - avaliar o impacto das atividades da engenharia no
contexto social e ambiental;
XII - avaliar a viabilidade econômica de projetos de
engenharia;
XIII - assumir a postura de permanente busca de atualização
profissional.
Fonte: Elaborada pelo autor
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Perfil de Competências do Engenheiro Civil

Quais são os objetivos do bacharelado em Engenharia Civil?

A Engenharia Civil tem como principal finalidade abordara concepção, o projeto e a
exploração de sistemas que, efetuando o aproveitamento dos recursos naturais,
permitam a sua adequada utilização pela população, com ênfase na melhoria de sua
qualidade de vida.

Com uma ampla proposta de atuação, a profissão exige do curso matérias vastas
para a formação do engenheiro civil, tornando-o um profissional extremamente
polivalente, proporcionando-lhe a possibilidade de atuar em setores diversificados e,
por vezes, até complementares, como a construção de edifícios e pontes, obras
hidráulicas e de aproveitamento de recursos hídricos e ambientais, planejamento
regional e urbano, infraestruturas e sistemas de transportes.

6.2 Competências e Habilidades Conforme a Resolução do Conselho Nacional
de Educação/Câmara Ensino Superior
Em consideração ao estatuído na Resolução do CNE/CES, de 11 de março de 2002,
art. 4º, incisos I a XIII, in verbis:
art. 4º: A formação do engenheiro tem por objetivo dotar o profissional dos
conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e
habilidades gerais:
I - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e
instrumentais à engenharia;
II - projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;
III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;
IV - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de
engenharia;
V - identificar, formular e resolver problemas de engenharia;
VI - desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;
VI - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;
VII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;
VIII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
IX - atuar em equipes multidisciplinares;
X - compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais;
XI - avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e
ambiental;
XII - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;
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XIII - assumir a postura de permanente busca de atualização profissional
(BRASIL, 2002.

Será feita a análise isolada de cada competência/habilidade no contexto
educacional, correlacionando-a com a grade curricular do curso.

O Quadro 1 apresenta-se a grade curricular do curso de Engenharia Civil, que se
concatenará com as competências, conforme a resolução 11 do CNE/CES, de 11 de
março de 2002.

Quadro 1 - Grade curricular do curso de Engenharia
1º
Período

2º
3º
4º
Período
Período
Período
Ciências Exatas Aplicada à Engenharia
Cálculo Diferencial e
Calculo
Calculo
Calculo
Integral I
100 h
Diferencial e
Diferencial e
Diferencial e
Integral II
Integral III
Integral IV
80 h
80 h
80 h

5
Período

6º
Período

Resistência de
Materiais I
80 h

Introdução á Engenha
ria Civil
40 h

Física Geral 1 80
h

Física Geral II
100 h

Física Geral III
80 h

Analise
Estrutural I
80 h

Informática Aplicada à
Engenharia 80 h

Estatística e
Probabilidade
80 h

Calculo
Numérico
80 h

Mecânica Geral Mecânica dos
80 h
fluidos 80 h

Química Geral
80 h

Gestão do
meio ambiente
60 h

Metodologia Cientifica
40 h

9º
Período

Resistência de
Materiais II 80
h

7º
8º
Período
Período
Engenharia das Estruturas
Concreto
Concreto Armado II
Armado I
80 h
80 h

Analise
Estrutural II
80 h

Analise
Estrutural III
80 h

Estruturas
Metálicas e de
Madeira 80 h

Estruturas Especiais
de Concreto Armado
60 h

Ergonomia e
Segurança do
trabalho 40 h

Construção de
edifício I
80 h

Construção de
Edifícios II
80 h

Finanças,
Contabilidade e
Custos 40 h

Instalações Prediais
80 h

Gerencia e
Qualidade na
Construção Civil
80 h

Instalações Elétricas
e Eletromecânicas
80 h

Planejamento e
Gestão de
Projetos
80
h

Construção Civil
Materiais de
Materiais de
Construção I
Construção II
80 h
80 h

Geotecnia e Transportes
Topografia 120 Geologia
Mecânica dos
h
aplicada a
solos I
40
Engenharia
h
60 h

Mecânica dos
solos II
40 h

Fundações

80 h

Estradas
projetos e
Construção
80 h

Planejamento do
Transporte 40 h

Tópicos Especiais
em Engenharia 40 h

10º
Período
Gestão
Direito e
Legislação
h

80

Português 40 h
Geometria Analítica
Álgebra Linear
80 h

Geometria
Descritiva
60 h

Projeto Interdisci plinar Projeto Interdisci
40 h
plinar 40 h

Humanida des
Humanida des
e ciências
sociais
60 h

Projetos
Desenho para
a Engenharia I
60 h

Desenho para
a Engenha ria
II 80 h

Arquitetura e
Urbanismo
40 h

Projeto
Interdisci plinar
40 h

Projeto
Interdisciplinar 40 h

Projeto
Interdisci-plinar
40 h

Hidráulica
Geral
80 h

Saneamento e Recursos Hídricos
Hidrologia
Aproveitamento de Saneamento Ambiental
Aplicada
Recursos Hídricos
60 h
40 h
40 h

LIBRAS(Optativa)
40 h

460 h

Estágio Profissiona
lizante 90 h

420 h

Atividades
Complemen
tares 20 h
440 h

Atividades
Complemen
tares 20 h
480 h

Atividades
Complemen
tares 20 h
440 h

Atividades
Complemen
tares 20 h
420 h

Atividades
Complemen
tares 20 h
420 h

Atividades
Complemen tares
20 h
420

Atividades Complemen
tares 20 h
510 h

T. F. G.
80 h

Estágio Profissio
nalizante
90 h
Atividades
Complemen tares
20 h
510 h

Fonte: Elaborada pelo autor
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6.3 Interpolação Grade Curricular, Competências e Resolução CNE/CES

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à
Engenharia.

A TAB. 1 evidencia a necessidade de se trabalhar a atuação dos professores do
módulo Ciências Exatas aplicadas à Engenharia, já que a relevância apontada pelos
acadêmicos é mais frequente do que a que vem sendo trabalhada.

Matemática, Cálculo e Ciências Exatas aplicadas à Engenharia na graduação têm
por objetivo estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo. Dessa forma, o objetivo
é contribuir para que os alunos tenham a capacidade de fazer análises críticas,
podendo

resolver

problemas

e

enfrentar

novas

situações,

propiciando

o

desenvolvimento da criatividade e de outras capacidades.

Deve-se explicitar aos alunos que as definições, demonstrações e encadeamentos
conceituais e lógicos têm a função de construir conceitos e estruturas a partir de
outros e servem para validar intuições e dar sentido às técnicas aplicadas.

II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados.

III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos.

Geometria Descritiva e Desenhos auxiliam na formação da competência em projetar
utilizando ferramentas e softwares atuais, promovendo uma formação competitiva e
mercadológica.

Essa competência, essencial à graduação em Engenharia Civil, prepara o
acadêmico e mostra-lhe a importância de se enxergar o projeto/desenho em sua
forma real, gerando, de forma consciente e estratégica, as condições para que o
profissional visualize as etapas e os obstáculos para conseguir o objetivo, que é a
concretização do projeto elaborado.
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de Engenharia.
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V - Identificar, formular e resolver problemas de Engenharia.

VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas.

VI - Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas.

VII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas.

Para essas competências, a grade contempla, no núcleo de conteúdos
profissionalizantes, os grupos:
. Engenharia das estruturas
. Construção Civil
. Geotecnia e transportes
. Saneamento e recursos hídricos.
Correspondendo a uma das áreas tradicionais do engenheiro civil, pretende-se, com
o perfil de Estruturas e Construção, complementar a sólida base geral do licenciado,
tornando-o apto a desenvolver aplicações no domínio do projeto (concepção e
dimensionamento) de sistemas estruturais diversos (edifícios, silos, reservatórios ou
pontes) e a intervir no processo da construção (materiais e processos construtivos),
organização e gestão de obras e, ainda, construção de edifícios e obras especiais.
Além dos conhecimentos apresentados para atingir essas competências, a grade
curricular promove condições de estágios multidisciplinares e práticos desde o
primeiro período, nas formas descritas a seguir.
Do 1º ao 5º período, acontece o estágio básico, sob a forma de projetos
multidisciplinares e de investigação, com o objetivo de integrar e articular os
conhecimentos, além de ingressar o aluno de forma gradativa em situações
concretas do exercício profissional. Os projetos têm por objetivo desenvolver
competências e habilidades, tais quais:
. elaborar e planejar estratégias para encaminhamento de questões de
investigação coerentes, com pressupostos teóricos e metodológicos;
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. analisar o campo de atuação do engenheiro civil e os desafios
contemporâneos;
. formular questões de investigação científica em Engenharia Civil;
. problematizar o conhecimento científico disponível em um domínio de
Engenharia Civil para avaliar e delimitar questões

significativas de

investigação;
. definir e utilizar procedimentos e instrumentos para a coleta de informações;
. consolidar decisões relativas ao processo de investigação em projetos de
pesquisa, articulando elementos conceituais, metodológicos e recursos
necessários;
.

redigir

relatório

de

pesquisa

dentro

de

normas

academicamente

reconhecidas;
. apresentar trabalhos e discutir ideias em público;
. compreender e analisar fenômenos humanos e contextos sociais a partir de
perspectivas disciplinares diversas;
. discernir os diferentes objetos de estudo das áreas afins da Engenharia Civil;
. delimitar e demarcar a natureza específica dos processos de Engenharia
Civil;
. relacionar e aplicar os conhecimentos aprendidos ao longo do curso, com
pertinência e crítica, em situações e contextos diversos;
. observar, analisar e avaliar o contexto em que atua profissionalmente,
compreendendo as dimensões política, institucional e organizacional,
explicitando a dinâmica das interações entre seus agentes sociais;
. trabalhar cooperativamente e integrado a profissionais de áreas afins; e
. dominar as diferentes etapas de um projeto.

Do 6º ao 8º períodos, acontecem os estágios de formação integradora. No 9º e no
10º períodos, acontecem os estágios profissionalizantes. As competências que
devem ser apresentadas pelos alunos no decorrer do estágio são:

. perceber oportunidades de desenvolvimento de novas soluções em
Engenharia;
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. aplicar diferentes abordagens na solução de um mesmo problema, bem
como de estratificar um problema em componentes mais elementares, de
modo a facilitar sua solução;
. apropriar-se de novos conhecimentos de forma autônoma e independente;
. analisar estados anteriores e de prever estados futuros de objetos e
fenômenos de interesse em Engenharia civil;
. lidar com a incerteza e imprevisibilidade do comportamento de objetos e
fenômenos de interesse em Engenharia civil;
. adaptação, de modo a assimilar e aplicar novos conhecimentos;
. planejar e gerenciar atividades cotidianas do sistema produtivo da
organização;
. utilizar ferramentas matemáticas, estatísticas e de informática para modelar
sistemas e auxiliar na tomada de decisão;
. planejar e gerenciar atividades cotidianas relacionadas à qualidade na
organização;
. planejar e gerenciar atividades cotidianas relacionadas à ergonomia, saúde
e segurança dos funcionários;
. acompanhar os avanços tecnológicos, organizando-os e colocando-os a
serviço da demanda da organização;
. prever a evolução de cenários produtivos, estabelecendo estratégias que
assegurem o desenvolvimento sustentável da organização;
. gerenciar e otimizar o fluxo de informações da organização, utilizando
tecnologias adequadas;
. criar e utilizar indicadores de desempenho a fim de acompanhar o status das
metas da organização;
. compreender a inter-relação do sistema produtivo com o meio ambiente,
gerenciando os aspectos associados à utilização de recursos e disposição
final de resíduos e rejeitos, atentando para a exigência de sustentabilidade.
As habilidades que devem ser desenvolvidas pelos alunos no decorrer do Estágio
são:

. perceber relações causais entre objetos e em fenômenos de interesse em
Engenharia Civil;
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. identificar as relações básicas que compõem a essência de um problema
ligado à Engenharia civil;
. perceber padrões de configuração e comportamento entre objetos e
fenômenos de interesse em Engenharia civil;
. estruturar o raciocínio como uma sequência organizada de passos, de modo
a facilitar a aplicação;
. ler, interpretar e produzir textos técnicos e científicos;
. enquadrar um objeto ou situação inerente a um problema às áreas de
conhecimento da Engenharia civil, resgatando o conhecimento acerca da
mesma;
. generalizar acerca da natureza, do enquadramento e das conclusões sobre
a solução de problemas, de modo a aplicar as conclusões na solução de
novos problemas sem necessidade da repetição da situação-problema;
. perceber e estabelecer relações quantitativas e qualitativas (funcionalidade,
dependência, hierarquia etc.) entre objetos e fenômenos relacionados à
Engenharia Civil;
. conduzir o raciocínio com economicidade, concentrando-se nos elementos
essenciais para caracterização e para a solução do problema;
. perceber o funcionamento e proceder à utilização de equipamentos,
ferramentas e instrumentos;
. argumentar e expressar-se oralmente;
. exercer a criatividade, iniciativa e autonomia na tomada de decisões em
contextos e situações profissionais;
. lidar com diversas ferramentas de informática e de outros recursos
tecnológicos; e
. ouvir e trabalhar em equipe.

VIII - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica.

IX - Atuar em equipes multidisciplinares.

XI - Avaliar o impacto das atividades da engenharia nos contextos social e
ambiental.
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As Faculdades Integradas Pitágoras, na implantação do Projeto Pedagógico do
curso de Engenharia Civil, procuram romper com a fragmentação do conhecimento,
elegendo como eixo um projeto educacional, concebido no intuito de promover um
formato multidisciplinar.

Fundamentando-se em teóricos da interdisciplinaridade, como Georges Gusdorf,
Hilton Japiassu, Angel Diego Márquez e Fazenda, busca-se a interdisciplinaridade
como exigência do conhecimento. Embora as distinções terminológicas sejam
muitas, o princípio do projeto multidisciplinar é o mesmo: caracteriza-se pela
intensidade das trocas entre os especialistas e pela integração das disciplinas num
mesmo projeto de pesquisa.

X - Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais.

Está inserida na grade do curso a matéria Humanidades e Ciências Sociais, que tem
como pilares principais a orientação e a formação de conceitos éticos
correlacionados à profissão do engenheiro.:

XII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia.
XIII - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.
No último período, foi inserida na grade a formação de gestores, por intermédio de
matérias voltadas para a gestão empresarial. São elas:
. Direito e Legislação
. Ergonomia e Segurança do Trabalho
. Finanças, Contabilidade e Custos
. Gerência da Qualidade na Construção Civil
. Gestão de Projetos
6.4 Limitações e Estudos Futuros
Esta pesquisa foi aplicada especificamente na cidade de Montes Claros e pode
sofrer variações se aplicada em outras cidades brasileiras.
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O acesso aos discentes desse mercado também pode ser elencado como um fator
limitador, pois os fatores social, econômico e cultural podem afetar a tabulação.

Para pesquisas futuras e complementares, coloca-se a necessidade de avaliar a
percepção dos docentes quanto às competências relevantes e que vêm sendo
trabalhadas em contrapartida à visão dos discentes. Deve-se avaliar ainda as
competências requeridas pelo mercado de trabalho.
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APÊNDICE A
COMPÊTENCIAS

Marque utilizando escala de 01 a 10 para aquelas que considera estar sendo trabalhada e aquela que considera relevante
S. T.

Relevante

I - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia;
II - projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;
III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;
IV - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia;
V - identificar, formular e resolver problemas de engenharia;
VI - desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;
VI - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;
VII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;
VIII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
IX - atuar em equipes multidisciplinares;
X - compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais;
XI - avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental;
XII - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;
XIII - assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.
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