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RESUMO 

 

 

 

 

O que se desejou investigar é se o curso de Engenharia Civil da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo mostra-se adequado principalmente na 

perspectiva do aluno. Pretendeu-se descobrir o que ainda deve ser mudado e o que 

não deve ser mudado, avaliando-se as ações implementadas na Escola com base nas 

percepções apontadas e divulgadas principalmente à época do seu Centenário, em 

1993. O presente trabalho visa avaliar o que foi implementado nesses doze anos. 

Como a formação gradual do engenheiro desta Escola privilegia a formação básica e 

o maior número de queixas registradas era com relação às disciplinas do Ciclo 

Básico, focalizou-se com mais ênfase a satisfação dos alunos do primeiro e segundo 

ano. Esta tese apresenta sugestões de novas ações para conduzir ao aprimoramento 

de um curso de Engenharia. 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

The aim of this study is an evaluation of whether the Civil Engineering course 

of Escola Politécnica da Universidade de São Paulo is adequate from the point of the 

students. Great effort has been spent on finding what had to be changed, as well as 

on highlighting what should not be changed, through an evaluation of the group 

decisions implemented at this School as a result of the staff cooperation in producing 

a new course structure in conjunction with the commemorations of the First 

Centennial of the School’s foundation. This resulted in continued action in the last 12 

years, which is evaluated in this study. Because the School emphasizes the basic 

education of its engineering students and because most students’ complaints were 

related to the first two years of the course, called Ciclo Básico (“Basic Cycle”), these 

opinions were highlighted as an important result. This study also includes a set of 

suggestions aimed at the improvement of any engineering course. 
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1 COMO APRIMORAR UM CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA? 

 

 

 

 

1.1 Introdução 

O Curso de Engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

(Epusp) é avaliado de diferentes formas e alguns resultados distintos têm sido 

apresentados. Apesar dos reflexos do sucesso de muitos de seus antigos alunos, na 

opinião de muitos de seus professores a Escola tem apresentado sinais de que nem 

tudo vai bem. O que há, de fato, é uma grande dúvida quanto à qualidade e à 

adequação do seu ensino diante dos novos cenários de internacionalização de 

mercados de trabalho e de competências necessárias. 

Talvez até por uma preocupação em manter a excelência do ensino da 

graduação traduzida nas diversas classificações existentes, sejam as organizadas 

pelos órgãos da imprensa escrita, sejam as divulgadas pelos órgãos oficiais de 

avaliação do ensino superior, as lideranças da Escola Politécnica da USP têm 

manifestado a permanente preocupação em aprimorar o curso.  

A própria mudança da estrutura curricular ocorrida em 1999, alterando-se 

inclusive a forma de se engajar na habilitação de engenharia, é uma mostra dessa 

tentativa de manter o curso da Escola Politécnica como uma referência de destaque.  

O aluno ingressa, pelo vestibular, na carreira de Engenharia. No final do 

primeiro ano, em função das notas do vestibular e das disciplinas cursadas no 

primeiro ano, o aluno escolhe uma grande área: Civil, Mecânica, Química ou 

Elétrica. No final do segundo ano, em função das notas das disciplinas do primeiro e 

segundo ano, o aluno escolhe uma habilitação, uma sub-habilitação ou uma ênfase. 

Embora acabem se dividindo em 17 grupos finais de Engenharia: Ambiental, Civil, 

de Computação (cooperativo), Elétrica ênfase Computação e Sistemas Digitais, 

Elétrica ênfase Automação e Controle, Elétrica ênfase Energia e Automação 

Elétricas, Elétrica ênfase Sistemas Eletrônicos, Elétrica ênfase Telecomunicações, 



 

 

17

Mecânica, Mecânica sub-habilitação Automação e Sistemas Mecânicos 

(Mecatrônica), Naval, de Produção, de Minas, de Petróleo, Metalúrgica, de 

Materiais, Química (cooperativo), os diplomas concedidos pela Epusp são de 

engenheiro civil, engenheiro ambiental, engenheiro de computação, engenheiro 

eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro naval, engenheiro metalúrgico, 

engenheiro de minas, engenheiro de petróleo, engenheiro de materiais, engenheiro 

químico, engenheiro de produção. 

Mas como situar o curso de Engenharia da Escola Politécnica em relação aos 

demais? A comparação pode ser feita com as demais escolas do Brasil ou mesmo 

com as do exterior. Mas, será que há dados suficientes para esta comparação?  

A Constituição Brasileira de 1988 reafirmou a autonomia universitária e 

declarou livre o ensino à iniciativa privada. Couberam ao Estado a incumbência e a 

responsabilidade da avaliação dos cursos superiores assim constituídos.  

Em 1996, com o advento do Exame Nacional de Cursos (ENC, mais 

conhecido como “Provão”), montou-se o Sistema de Avaliação da Educação 

Superior do país, que congregava também o Censo de Educação Superior, a 

Avaliação Institucional e a Avaliação das Condições de Ensino. Esses dados eram 

compilados e organizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação e da Cultura. 

Os dados censitários eram encaminhados pelas próprias instituições e eram 

dados quantitativos que, colocados à disposição de todos, poderiam ser utilizados 

para tomada de decisões quanto às políticas de desenvolvimento e investimento. Mas 

bastava uma consulta para se verificar que muitos dados eram omitidos pelas 

Instituições de Ensino Superior (IES). Observava-se a omissão, por exemplo, da 

relação candidato por vaga em alguns dos cursos de pouca procura nas instituições 

mantidas por capital privado. 

A Avaliação Institucional subsidiava a decisão sobre o credenciamento, 

autorizando ou não o funcionamento ou a mudança entre as diferentes situações de 

autonomia administrativa com relação aos seus cursos. 
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A Avaliação das Condições de Ensino era realizada por uma comissão de 

especialistas que analisava, periodicamente, no próprio local de funcionamento as 

reais condições de oferecimento dos cursos. 

Como se situava a Epusp em relação aos outros cursos de Engenharia? 

Os dados e os resultados dessas avaliações conseguiam traduzir a melhor 

qualidade de um curso em relação a outros? 

A forte crítica quanto à validade dessas avaliações era procedente? 

É evidente que a divulgação de resultados de avaliações criteriosas e justas 

traz grandes benefícios às próprias instituições e à sociedade, mas havia ainda muita 

discussão. A validade dessa avaliação era questionada talvez porque se dava uma 

importância muito grande ao ENC, esquecendo-se que além do “Provão” o Sistema 

de Avaliação da Educação Superior do país era constituído também pelo Censo de 

Educação Superior, pela Avaliação Institucional e pela Avaliação das Condições de 

Ensino. Como o resultado mais visível e fácil de se ler era o do ENC, a mídia o 

destacava de uma maneira que o foco da avaliação ficava totalmente desviado 

sobressaindo-se críticas, por exemplo, sobre o alto custo do próprio exame aplicado 

nacionalmente, ou de se avaliava apenas o produto e não o processo. 

O próprio ex-presidente do Inep, o professor da USP Otaviano Helene, 

referindo-se ao ensino superior, afirmou que “dada a importância desse nível de 

ensino, são necessários mecanismos de avaliação rigorosos, eficientes e rápidos, 

características que os instrumentos atuais não garantem” (HELENE, 2003). 

Enfim, em 2003, foi definida a extinção do ENC e proposto um novo 

conjunto de avaliações denominado Sistema Nacional de Avaliação de Educação 

Superior (Sinaes). A Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior, 

responsável por estabelecer os parâmetros gerais e as diretrizes para 

operacionalização do Sinaes, foi nomeada em 31 de maio de 2004. 

Mas quais eram as restrições ao ENC que culminaram com a sua extinção? 

Em torno do real valor do ENC pode-se, de plano, citar duas críticas agudas: 

a primeira, que ele representava muito mais uma avaliação da capacidade intelectual, 

do interesse e da disposição de um aluno do que dos conhecimentos adquiridos no 



 

 

19

decorrer de um curso universitário. E, a segunda, como os resultados eram 

comparativos dentro de uma área do conhecimento, ter um conceito A numa área 

nem sempre era melhor que ter um conceito B ou C em outra área. Como interpretar 

a avaliação quando ocorria um boicote explícito como o dos alunos da Epusp em 

1996 ou do Instituto de Psicologia da USP, em 2002? Ou quando ocorria um boicote 

não explícito porque os alunos não se preocupavam em demonstrar o que sabiam 

(exatamente como quando os alunos vão fazer uma terceira prova de uma série de 

três já tendo média para a aprovação em duas delas)? 

Além disso, quando uma comissão de especialistas avaliava as instalações, o 

projeto pedagógico e o corpo docente e dava um conceito muito bom – CMB ou bom 

– CB para um curso cujos alunos tiravam C ou D no ENC podia-se perguntar o que 

era ruim. Era o curso ou eram os alunos? Era a comissão de avaliação ou eram os 

critérios utilizados? 

Talvez por causa de todas essas críticas ou do interesse das mantenedoras dos 

cursos mais mal avaliados ou em razão das críticas dos teóricos das avaliações 

superabrangentes, complexas e holísticas, o “Provão” deixou de ser realizado a partir 

do ano de 2004. A partir de então, o Ministério da Educação e Cultura anunciou que 

a avaliação seria por amostragem dentro do Sinaes. Como explicação oficial dessa 

medida, consultando o site do Ministério da Educação e Cultura 

(www.mec.gov.br/acs/duvidas/sinaes.shtm#8), lê-se: “Ele (Sinaes) será mais útil para 

orientar as instituições de ensino e o MEC, pois os instrumentos e dados são 

diversificados, completos e portanto confiáveis”. 

É importante destacar que não é simples indicar os parâmetros importantes 

para estabelecer as comparações entre cursos que atendem pessoas com talentos, a 

formações e objetivos distintos, mesmo dentro de uma mesma área de conhecimento. 

No caso dos cursos de Engenharia, é claro que os alunos que ingressam na 

Epusp são bem preparados para participar de um processo seletivo como o vestibular 

promovido pela Fundação para o Vestibular da Universidade de São Paulo (Fuvest), 

mas por que o são? Qual é o perfil dos alunos ingressantes na Epusp? São de famílias 

de muitos recursos financeiros? Há uma crença de que a maioria dos alunos é 
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oriunda de famílias abastadas e que sempre estudou em colégios de elite. Isso pode 

ser confirmado? O que muda com isso? 

Quais são as habilidades e as competências desses ingressantes? E dos 

formandos da Epusp? É possível medi-las? As disciplinas da Epusp se estruturaram 

para desenvolver os valores e as habilidades preconizadas para o engenheiro do 

século XXI (NAKAO, 2000). Mas os objetivos foram alcançados? 

Os ingressantes são estudantes convictos da sua opção com relação à 

habilitação desejada dentro da engenharia? Se ingressarem em uma opção que não é 

a sua preferida e não se frustrarem, o que mudou? Ou se frustrarem? O que pode ser 

mudado? 

Acompanhando uma tendência mundial que mostra uma procura menor pelas 

escolas de engenharia, o número de candidatos às vagas da Engenharia da Epusp tem 

diminuído? Isso pode ser revertido? Como as demais escolas têm tratado esta 

questão?  

Em 2003, no ensino superior do Brasil estavam matriculados cerca de 3 

milhões de alunos nos seus 12155 cursos das 1391 universidades, centros 

universitários, faculdades integradas, faculdades, escolas, institutos e centros de 

educação tecnológica. O que significam esses números? 

Podem ser eleitos alguns indicadores para estabelecer a relação entre a 

qualidade do curso, o aprendizado dos alunos, o ensino dos professores?  

Esses indicadores podem ser os índices de freqüência às aulas, os porcentuais 

de aprovação nas disciplinas e os índices de evasão. Ou eles não são representativos 

e não refletem uma insatisfação com o curso?  

Quantos são os alunos que se formam no período ideal de cinco anos? Por 

quê? O que isso significa?  

Quando se apresenta o custo de um curso de Engenharia ou se contabiliza o 

número de alunos reprovados numa disciplina não se pode esquecer que a sociedade 

custeia o ensino gratuito de uma universidade pública como a Universidade de São 

Paulo. Portanto, se há correções de rumo que otimizem o aprendizado e diminuam os 

índices de repetência nas disciplinas elas devem ser feitas com critérios e cuidados 
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pertinentes. E devem ser urgentes. Pode-se imaginar alguma empresa do setor 

privado (mesmo que sendo uma universidade) deixando de avaliar seus custos e não 

adotando medidas corretivas? 

Há problemas com a motivação, com a formação e com a carreira? 

Na Engenharia Civil da Epusp, por exemplo, na opinião de alguns dos seus 

próprios alunos, o curso não os tem motivado a se dedicarem mais ao estudo e às 

aulas. A queixa dos alunos de que o curso é muito teórico encontra eco na opinião de 

alguns diretores de empresas da construção civil que consideram que o aluno não sai 

preparado para o mercado de trabalho, ou seja, com as características e 

conhecimentos esperados. É claro que há expectativas diferentes entre os diversos 

empresários, é claro que as escolas não precisam necessariamente formar o mesmo 

tipo de engenheiro e é claro que uma escola como a Epusp tem como missão maior 

atender ao que o país necessita, mas as queixas de seus alunos são um fato que 

precisa ser investigado. 

Pode-se dizer que isso talvez reflita um momento negativo do mercado que 

não valoriza a profissão do engenheiro1, em função de outras prioridades da 

sociedade. Mas como o estudante de hoje encara o seu curso? As modificações 

introduzidas nos últimos anos permitiram um aprendizado melhor? 

Será possível apresentar dados sobre a consistência do curso para que se 

atenda plenamente ao que a sociedade espera e com isso permitir o alcance de uma 

motivação que, no momento, parece ausente? 

O que se deseja igualmente é saber se o curso de Engenharia Civil da Epusp 

mostra-se adequado, indicando para tanto o que falta e o que sobra. 

Pretende-se descobrir o que ainda deve ser mudado e o que não deve ser 

mudado, avaliando-se as ações implementadas na Escola Politécnica da USP a partir 

                                                 
1 De acordo com Linsingen et al. (1999), o engenheiro exerce funções de administrador ou gerente, 
projetista de objetos e sistemas ou de gerente de produção. Pode ser pesquisador, funcionário público, 
assalariado de empresa privada, consultor independente ou vendedor de produtos e serviços. 
Atualmente, engenheiro se refere mais a uma série de empregos acessíveis a uma categoria de 
graduados do que a uma profissão estruturada. Para a sociedade, o engenheiro é o detentor de 
competências científicas e tecnológicas superiores aos demais atores da produção em que o peso da 
posição hierárquica é pelos menos igual ou maior que o da competência. 
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das percepções apontadas e divulgadas principalmente à época do seu Centenário, 

em 1993. 

Nos congressos promovidos pela Associação Brasileira de Ensino de 

Engenharia (Abenge) tem sido apresentada uma série de sugestões de medidas para 

aprimorar os cursos de engenharia. O presente trabalho visa avaliar o que foi 

implementado nesses doze anos e concluir se o que foi sugerido e o que se sugere 

realmente conduz para um aprimoramento de um curso de Engenharia.  

E o que está reservado para o futuro?  

No ano de 2003, ao completar 110 anos, a Escola Politécnica da USP 

encontrava-se engajada num projeto batizado de Poli 2015 com o propósito de se 

organizar para continuar a exercer um papel importante na sociedade. Embora se 

tratando de um programa de atendimento global, vai-se comentar apenas o aspecto 

relacionado ao ensino de graduação, que é o escopo deste trabalho. 

A partir de um diagnóstico sobre a situação atual ouvindo a comunidade 

interna e externa, estabeleceu-se um plano diretor com vistas à construção de um 

ambiente adequado para receber as novas tecnologias e as novas metodologias do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Segue-se o texto construído pelas pessoas convidadas, que representavam 

algumas das entidades ligadas à Engenharia além de alunos e professores:“A Poli 

2015 será referência nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão 

universitária. Estará comprometida com o desenvolvimento sustentável nas 

dimensões social, econômica e ambiental. Terá administração flexível e integrada. O 

engenheiro da Poli 2015 terá formação abrangente, tanto sistêmica quanto analítica, 

fundamentada em sólidos conhecimentos das ciências básicas para a Engenharia, 

com a atitude de sempre aprender. Será competente no relacionamento humano e na 

comunicação. Terá postura ética e comprometimento cultural e social com o Brasil” 

(Epusp, 2005). 

1.2 Processo  

O que foi implementado no ensino de graduação da Escola Politécnica da 

USP a partir das deficiências apontadas nos estudos e levantamentos na época da 
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comemoração do Centenário da Escola Politécnica da USP em 1993 aprimorou o 

curso? A nova estrutura curricular implementada em 1999 e denominada EC-2 

atende às diretrizes curriculares do ensino da engenharia? Quais os indicadores que 

podem ser utilizados para se medir a satisfação com o que foi feito? Como registrar a 

validade dos acompanhamentos feitos? A metodologia de interferir diretamente nos 

processos pode invalidar o resultado da pesquisa? 

Inicialmente, partiu-se do levantamento de dados na Engenharia Civil e das 

deficiências e dos problemas apontados pelos formados de 1963 a 1990. Na 

seqüência, organizaram-se algumas pesquisas com os alunos sobre o Ciclo Básico, 

como são conhecidos os dois primeiros anos do curso de Engenharia da Epusp. O 

Ciclo Básico é a parte do curso da Escola que registrava o maior número de queixas 

no levantamento publicado em 1993. Registraram-se as opiniões dos formandos de 

2003. Ouviram-se os alunos da Engenharia Civil em 2004. 

No que foi possível, foi comentado e analisado o que foi feito tendo como 

interface a Teoria das Estruturas. 

Nos doze anos que constituem o foco deste estudo, houve uma evolução na 

gestão da escola, nas facilidades oferecidas ao aluno e ao professor, nas 

metodologias de ensino e aprendizagem e nas avaliações. Ocorreram cursos de 

atualização para docentes, seminários de valorização do ensino de graduação, 

workshops de apresentação de linhas de pesquisa e está em curso o projeto Poli 2015. 

Qual é o resultado desse processo? Há intervenções necessárias e urgentes? 

1.2.1 Metodologia 

Uma reflexão usual quando se inicia uma pesquisa refere-se aos fundamentos 

que a possam alicerçar, especialmente em se tratando de uma pesquisa quantitativa e 

bastante qualitativa a ser realizada numa instituição e por pesquisadores 

tradicionalmente afinados com as denominadas ciências exatas. Até mesmo a certeza 

que se cria em torno da necessidade da identificação de conhecimentos cristalizados 

se opõe à dúvida com relação à validade de algumas intervenções ou de regressão ao 

passado. 
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Numa pesquisa, há sempre a preocupação com o rigor científico, que deve e 

pode estar presente nas investigações das áreas exatas e humanas, bem como 

naquelas que apresentam interfaces importantes entre ambas. No entanto, esse rigor 

não pode significar engessamento do processo, e algumas correções de rumo sob um 

regime de normas éticas bem conduzidas podem permitir a criatividade e a 

flexibilidade tão necessárias para a inovação, dentro dos paradigmas educacionais 

valiosos para o momento presente.  

Num tema, como o abordado, relativo ao ensino de engenharia, muito do que 

se pesquisa pode, num primeiro momento, não ser bem compreendido por todos 

principalmente quanto ao novo. A convicção de que o importante é que o projeto de 

pesquisa tenha um objetivo que valha a pena ser proposto e investigado, e que seus 

resultados poderão desencadear reflexões significativas, motivou a busca por se 

descobrir qual é a validade das intervenções sugeridas e implementadas a partir de 

1993 na Escola Politécnica e com base nisso concluir que novos procedimentos e 

ações podem ser implementados para o aprimoramento de um curso de Engenharia. 

Eco (2004) analisa o que é e por que se deve fazer uma tese, ressaltando que 

nas descobertas que caracterizam as pesquisas, em especial no campo das humanas, 

não são cogitadas invenções revolucionárias e sim descobertas que podem iluminar 

um novo olhar até mesmo para uma nova maneira de ler e entender um texto 

clássico, uma reorganização e releitura de estudos precedentes que conduzem à 

maturação e sistematização de idéias que se encontravam dispersas em outros textos. 

Ainda segundo Eco, um estudo é científico se ele se debruça sobre um objeto 

reconhecível, se diz algo que ainda não foi dito ou se revê sob uma ótica diferente o 

que já se disse, se é útil aos demais e se fornece elementos para a verificação e a 

contestação das hipóteses apresentadas. 

O professor João Eduardo di Pietro, da Universidade Federal de Santa 

Catarina, inicia sua tese de doutorado intitulada “O conhecimento qualitativo das 

estruturas das edificações na formação do arquiteto e do engenheiro” afirmando que 

os meios de produção e de serviço estão mudando o paradigma2 (do da produção 

                                                 
2 Paradigma é um modelo ou um conjunto de idéias e valores capaz de ser uma referência para a 
compreensão e a atuação num determinado contexto. Segundo Thomas Kuhn em (ARANHA, 1996), 
“um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade científica partilham e, inversamente, 
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massiva – quantidade – para o da produção racional – sem desperdícios de energia, 

tempo, material e esforço). E completa dizendo que essa mudança tem levado as 

universidades a repensarem sua prática educacional (DI PIETRO, 2000). 

Qual tem sido o impacto dessa nova prática? As escolhas foram feitas com 

convicção? Quais devem ser os novos caminhos? 

Os seres humanos são os únicos que conseguem aprender fazendo 

conjecturas. As pesquisas são baseadas em hipóteses que – comprovadas ou não – 

podem trazer benefícios a muitos e permitir avançar para o futuro, mas por ser algo 

desconhecido pode haver, de início, algum desconforto. 

Talvez por essa razão, ao se planejar uma pesquisa busca-se, na maioria das 

vezes, algo previsível. Na melhor das hipóteses, supõe-se que mudanças em algumas 

das variáveis levam a alterações também previsíveis. 

Mas será que essa linearidade e previsibilidade de fato existem? Será que a 

pesquisa só pode ser realizada dentro dessa visão positivista iniciando-se com uma 

revisão bibliográfica, definindo-se as metodologias, coletando-se os dados, 

procedendo-se à análise destes e chegando-se às conclusões? Será que o pesquisador 

deve ser apenas o relator e a testemunha de um evento? Ele não pode ser também o 

sujeito numa pesquisa? 

Ao aplicar o construtivismo numa pesquisa, aborda-se o conhecimento numa 

perspectiva relacional, dando uma direção a tal pesquisa, permitindo que as 

relevâncias tenham destaque e não se pasteurizem os dados apenas pela quantidade 

presente. 

O construtivismo permite uma atualização do passado com a sua metodologia 

retroativa. O professor Lino de Macedo, do Instituto de Psicologia da USP, costuma 

afirmar que a precariedade, a complexidade, a transparência, a construção, a 

reorganização e a humildade são os segredos do construtivismo. Esses valores podem 

sempre se apresentar como uma motivação para analisar um projeto observando a 

presença de princípios metodológicos em uma visão construtivista de pesquisa.  
                                                                                                                                           
uma comunidade científica consiste em homens que partilham um paradigma” (p. 235). O paradigma 
da modernidade valoriza a subjetividade, a autonomia do sujeito, a ciência e a técnica e forma o 
conceito de Estado representativo (cidadania e participação), oposição ao arbítrio, economia de 
mercados. 
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Os problemas relacionados aos processos de ensino e aprendizagem estão 

sempre presentes nas discussões envolvendo professores e coordenadores 

pedagógicos. As causas apontadas e as estratégias sugeridas para a solução passam 

por atitudes pedagógicas individuais e coletivas que, mesmo não implementadas de 

imediato, modificam o ambiente e alteram as condições em que cada hipótese é 

avaliada. 

Este autor ingressou como docente na Escola Politécnica em 1990 e no 

Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações iniciou lecionando a 

disciplina PEF-001 Resistência dos Materiais para os Cursos Cooperativos em 

Engenharia3. Exercendo a função de secretário executivo dos Cursos Cooperativos, 

participou da coordenação do curso de 1993 a 1998. De 1998 a 2001, como 

coordenador, estruturou o Setor de Estágios e Empregabilidade com o formato que 

vigorou até o final de 2002. Desde 2001, atua como vice-presidente da Comissão do 

Ciclo Básico. A experiência anterior como professor e coordenador pedagógico no 

ensino médio e a obtenção da licenciatura plena em Matemática foi de grande auxílio 

na função de professor do curso de Engenharia. Em razão dessas funções exercidas e 

interessado em resolver problemas, participou de algumas das ações implementadas 

na Epusp a partir de 1993. Assim não foi por acaso que a sua dissertação de mestrado 

intitulava-se “Aperfeiçoamento de um Curso de Mecânica das Estruturas”, em que 

este autor sugeriu uma série de inovações e modificações a serem introduzidas em 

algumas das disciplinas da própria Epusp, bem como verificou sua validade depois 

de tê-las implementado. 

Daí, a convicção com relação à validade do construtivismo mesmo na 

pesquisa, pois seria muito difícil adotar a posição de neutralidade nas observações 

realizadas pelo fato de este autor ter participado delas. Além disso, as entrevistas e os 

questionários elaborados na pesquisa por si sós são geradores de reações. 

                                                 
3 Nos Cursos Cooperativos da EPUSP, a partir do terceiro ano, alternam-se módulos (períodos letivos 
quadrimestrais) acadêmicos (correspondentes aos semestres dos cursos tradicionais) e módulos de 
estágios em empresas (em postos de trabalho de cerca de 40 horas semanais). 
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1.2.2 Os princípios metodológicos 

Para a epistemologia construtivista, o conhecimento resulta de processos 

construtivos. Um dos colaboradores de Piaget, Rolando García, tenta resgatar a 

ênfase construtivista em sua teoria.  

García (2002) apresenta as conclusões epistemológicas da teoria piagetiana 

do conhecimento resumidas em sete teses: 

• O desenvolvimento do conhecimento é um processo contínuo que 

mergulha suas raízes no organismo biológico, prossegue através da 

infância e da adolescência e se prolonga no adulto até os níveis da 

atividade científica; 

• O conhecimento surge num processo de organização das interações entre 

um sujeito e essa parte da realidade constituída pelos objetos; 

• A gênese das relações e as estruturas lógicas e lógico-matemáticas estão 

nas interações sujeito–objeto. Não provém do objeto, como abstrações e 

generalizações de percepções empíricas, nem do sujeito, como intuições 

puras ou idéias platônicas; 

• Organizar objetos, situações, fenômenos da realidade empírica (como 

objetos do conhecimento) significa estabelecer relações entre eles; 

• O desenvolvimento do conhecimento não acontece de maneira uniforme, 

por simples expansão, nem por acúmulo de elementos... O 

desenvolvimento se dá por reorganizações sucessivas. Isso significa que a 

elaboração dos instrumentos cognitivos do sujeito acontece por etapas; 

• Em todo domínio da realidade (físico, biológico, social), as interações do 

sujeito com os objetos de conhecimento dão lugar a processos cognitivos 

construídos com os mesmos mecanismos, independentemente do 

domínio; 

• O sujeito de conhecimento se desenvolve desde o início num contexto 

social. 
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Esses conceitos devem ser destacados e a sua relevância para uma pesquisa 

deve ser apontada, por exemplo, quando se diz que “a noção de peso não é adquirida 

pela criança pesando objetos, mas se constrói num longo processo de organização 

das interações com os objetos”, ou, no caso dos alunos de engenharia, “atualmente, 

muitos ingressam na Universidade sem a capacidade de abstração e da visão espacial 

e isso não se deve somente à ausência da geometria descritiva no currículo do ensino 

médio, mas à cultura do palpável e real presente nas atividades do mundo moderno”. 

Portanto, as pesquisas sobre as pessoas e os seus processos devem considerar 

que o conhecimento “pode ser caracterizado somente a partir de atividades cognitivas 

socialmente geradas e reconhecidas como tais, com as correspondentes diferenças 

históricas e culturais...” (pp. 33-48). 

Pode-se incorrer no erro de se atribuir um valor maior ao preexistente ou à 

conclusão pela experiência na aquisição de conhecimento.  

García estabelece ainda o que ele chama de um princípio de continuidade 

funcional dos processos construtivos do conhecimento, que implica a 

impossibilidade de se caracterizar ou definir conhecimento – processo que toma 

sentido num contexto social – e que toma a ciência como uma instituição de 

determinada época. O princípio implica também a inexistência de um ponto de 

partida na construção dos mecanismos de aquisição do conhecimento.  

No padrão positivista inicialmente se coletam todos os dados para depois 

analisá-los; no enfoque piagetiano há uma atitude clínica, em que a análise de dados 

se faz junto com a coleta, porque numa perspectiva relacional todas as visões devem 

ser aproveitadas para uma nova direção, se isso for pertinente. 

Esse princípio permite enfocar uma investigação com um ir e vir que 

possibilita descobrir paulatinamente o que se procura. O novo início de uma pesquisa 

pode localizar-se em etapas mais avançadas, em que ficam mais claras as análises 

dos mecanismos. Isso nos remete a agir, pois se conclui que o importante numa 

pesquisa é o início e o prosseguimento. Como ninguém possui a antevisão dos fatos, 

é fundamental que se tenha a coragem de tentar e de ousar, com muita criatividade. 
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1.3 Questões e hipóteses 

Iniciou-se a pesquisa procurando destacar a partir de dados anteriores, na 

Escola Politécnica, no Brasil e no mundo, o que ocorria com a Engenharia e então 

verificar se as ações decorrentes tinham alcançado seu objetivo e até sugerir novas 

ações que pudessem corrigir o que estivesse inadequado. 

Com a pesquisa bibliográfica, concluiu-se que havia muitas sugestões para 

essas ações, mas que era bem menor o registro das ações já executadas e a sua 

avaliação. E, mais ainda, as próprias ações não eram totalmente estruturadas. 

Esta ausência foi mais uma motivação para a pesquisa. Participante do 

processo como docente e coordenando algumas atividades, não poderia deixar de 

intervir em algumas das ações à medida que as avaliava. 

Mas como o sujeito do conhecimento pode estruturar a realidade à medida 

que estrutura suas próprias ações? 

Inicialmente pode-se fazê-lo com os recortes adequados. A representação de 

um recorte da realidade, analisável como um todo, organizado, tendo um conjunto de 

atividades, é chamado de sistema. Construir um sistema é escolher elementos e 

inferir um conjunto de relações, ou seja, a estrutura do sistema. 

O sistema abordado é o processo de ensino e aprendizagem na Escola 

Politécnica da USP depois de seu centenário em 1993 e as implicações daí 

decorrentes. 

Recorre-se também à história da ciência e procede-se à análise histórico-

crítica das conceituações e das teorias científicas. Analisa-se em que consistem o fato 

e a ciência em determinado período e verifica-se o que a sociedade consideraria um 

nível de conhecimento mais satisfatório. 

Com relação à pesquisa, não é simplesmente fazer uma revisão bibliográfica. 

Para tanto, aproveitou-se a presença do universo de alunos de graduação que em 

2004 totalizava cerca de 4500, dos quais cerca de 1500 no Ciclo Básico e 800 alunos 

na Engenharia Civil. Certamente este é um ambiente que se constitui em um 

laboratório mais do que favorável a uma investigação visando o aprimoramento de 

um curso de Engenharia. 
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As hipóteses de investigação foram e continuam sendo amadurecidas e estão 

se tornando consistentes para permitir que sejam validadas ou refutadas. O desafio 

sempre foi transformar uma idéia em possibilidade de observação. 

Pode-se dizer também que há uma assimilação cognitiva à medida que se 

constroem os documentos de uma pesquisa. Se Piaget mostrou em suas pesquisas que 

a coordenação das ações obedece a uma série de relações lógicas, então não se pode 

esquecer que a lógica do investigador é aquela utilizada nas descrições e explicações 

do material empírico.  

Outro princípio metodológico é o princípio de organização, com a 

estratificação, a interação entre níveis e a articulação. O princípio de evolução é que 

permite fazer a análise histórico-crítica.  

Então, como funciona um sistema? Os cortes nos diversos estados sucessivos 

quando adequadamente formulados permitem uma análise dos processos que 

tornarão possível intervir e realimentar o que está correto e corrigir o que está errado. 

Há uma sucessão de desequilíbrios e reorganizações. Num sistema complexo, tudo é 

importante. O contexto tem múltiplas referências, as variáveis são consideradas 

também solidariamente dentro de condições de contorno adequadas. Na situação, por 

exemplo, o processo de ensino e aprendizagem se modifica a cada nova turma ou 

com a substituição de um docente ou introduzindo-se uma nova metodologia e cada 

uma das inúmeras variáveis está de alguma forma ligada às outras. 

1.3.1 Delineamento da pesquisa  

Na presente pesquisa, pretende-se medir a satisfação (em seus sentidos mais 

amplos e que englobem todos os significados) com o curso de Engenharia Civil da 

Escola Politécnica da USP, investigando desde o Ciclo Básico, comparando algumas 

das ocorrências em outras habilitações, e aplicando os princípios metodológicos 

comentados: a caracterização do objeto de estudo, os recortes dos dados, as 

perguntas, os dados, os observáveis e os processos, a descrição e organização do 

material empírico, as atividades e a lógica e os níveis de análise.  

O verbo satisfazer tem uma conotação que vai desde realizar, desempenhar, 

cumprir até corresponder ao que se deseja, ser bastante ou suficiente passando por 

agradar e contentar. 
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Uma das formas escolhidas para se realizar a parte da pesquisa referente a 

ouvir os alunos do Ciclo Básico é a análise dos questionários preenchidos nas 

próprias salas de aula. Os alunos de Engenharia Civil foram ouvidos por 

questionários ou em entrevistas.  

Para a análise das competências adquiridas na Epusp após a EC-2 serão 

também utilizados os questionários respondidos (a partir de 1999) na disciplina 

PNV-2100 Introdução à Engenharia e a análise das respostas obtidas em dinâmicas 

especiais realizadas pelo Programa Mapeamento de Competências (Mapcom) 

realizado pela Alba Consultoria e viabilizado pela ação da Associação dos 

Engenheiros Politécnicos (AEP).  

A equipe do Mapcom que tem aplicado o teste e feito as devolutivas com os 

diagnósticos dos estados das competências presentes nos perfis dos alunos da Epusp 

é coordenada pela especialista em Psicologia Social e Organizacional Rosa Alba 

tendo a participação do diretor cultural da AEP, Eduardo Pinheiro (engenheiro 

químico, da turma dos formandos da Epusp de 1997), do conselheiro da AEP, 

Reinaldo Yonamine (engenheiro de produção, da turma dos formandos da Epusp de 

1977), e do ex-coordenador do Setor de Estágios e Empregabilidade e ex-ouvidor da 

Escola, Shigueharu Matai (engenheiro civil, da turma dos formandos da Epusp de 

1978). 

Com a idéia de se construir um banco de dados adequado, tentou-se 

disseminar a importância das avaliações e valorizar a participação de todos os 

envolvidos no processo. Na semana de recepção aos calouros, na palestra de 

apresentação da Escola, proferida aos alunos em 2003, em 2004 e em 2005, o 

preenchimento das avaliações das disciplinas foi classificado como fundamental. 

Esta atitude foi no sentido de tentar rebater um sentimento de impotência observado 

algumas vezes em conversa com alunos quando, ao reclamarem de alguma situação, 

era solicitado que se manifestassem nas avaliações. Muitos deles relutavam em 

escrever as reclamações. O brasileiro, por natureza, manifesta-se mais pela 

verbalização. Se envia um e-mail, a pessoa telefona avisando que mandou a 

mensagem. Talvez por essa natureza, o aluno tem o hábito de reclamar verbalmente, 

mas raramente o faz por escrito. 
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No caso das avaliações dos cursos desenvolvidos nas disciplinas, esse 

sentimento nascia pela percepção de que nada era feito, mesmo diante de um 

problema detectado. Talvez porque o jovem exija respostas rápidas que a estrutura da 

universidade não dá. Por exemplo, diante de uma reclamação de uma classe da Epusp 

com relação a uma disciplina oferecida pelo Instituto de Física da USP. Mesmo 

entendendo a existência da coordenação da disciplina, da Comissão do Ciclo Básico 

e das comissões de graduações das duas unidades, o aluno deseja que o problema 

seja imediatamente resolvido e isso nem sempre é possível. Na maioria das vezes 

demora até mais de um período letivo. 

A apresentação da pesquisa, para aqueles alunos que foram abordados em 

2004, foi feita visando mostrar a importância da participação numa grande ação da 

Epusp para definir o perfil desejado para o engenheiro do ano de 2015. Ao informar 

que ele era um dos alunos que seriam ouvidos, procurava-se valorizar o entrevistado, 

assumindo-se também o compromisso de divulgar as conclusões da pesquisa pela 

mídia ou no mínimo pelo site da Escola Politécnica. 

Em cada etapa se realizou uma pesquisa piloto, cujos resultados são a base 

para ajustar a entrevista e enriquecer as hipóteses iniciais, uma vez que há dúvidas 

com relação a “o que perguntar” e “como perguntar”. Por exemplo, se o tema é 

currículo, então se deve perguntar a quem? Aos egressos há dez anos, ou aos 

formandos ou aos professores? 

1.3.1.1 Alunos do Ciclo Básico 

Os alunos do primeiro e segundo ano foram ouvidos para verificar se havia 

queixas quanto às disciplinas do Ciclo Básico depois da reestruturação curricular 

ocorrida em 1999 e dos procedimentos adotados na Escola pela direção e pelos 

professores. Assim foi feito com os alunos ingressantes a partir de 1999. No primeiro 

semestre foram ouvidos quanto ao desenvolvimento da disciplina PNV-2100 

Introdução à Engenharia, pois esta disciplina incorporou atividades e formas de 

avaliação inéditas com o objetivo de desenvolver habilidades e competências 

importantes ao engenheiro. A partir do segundo semestre de 2002 até o segundo 

semestre de 2003, ouviram-se os alunos quanto ao desenvolvimento das disciplinas 

do próprio semestre. No primeiro semestre de 2002, foram ouvidos alunos que já 
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haviam cursado MAP-2121 Cálculo Numérico em semestres anteriores, pois havia 

uma série de reclamações quanto ao desenvolvimento desta disciplina. 

1.3.1.1.1 Disciplinas comuns 

Numa das etapas da pesquisa, as perguntas a serem aplicadas foram as 

constantes do questionário do Departamento de Engenharia de Estruturas e 

Fundações com as modificações já testadas por Nakao (2000).  

No segundo semestre de 2002, foram formuladas 27 perguntas e uma 

solicitação de comentários aos alunos do Ciclo Básico. O questionário aplicado ao 

aluno está disponível no Anexo A. 

Diante da dificuldade para se compilar os dados dos questionários em 2002, 

em 2003 optou-se pela aplicação de um questionário utilizando cartões que pudessem 

ser lidos por leitura óptica. 

No primeiro semestre de 2003, pensando em estabelecer uma relação 

adequada entre a precisão e a exatidão da mensuração, foi proposta uma escala de 

cinco pontos com um ponto médio para registro da manifestação intermediária, de 

indiferença ou de nulidade conforme sugerido por Rensis Likert e defendido por 

Pereira (2001). As perguntas foram reduzidas a 24, repetindo-se a grande maioria das 

constantes no questionário anterior e a última questão convidava o aluno a fazer 

comentários relevantes. 

As perguntas feitas no questionário do aluno estão disponíveis no Anexo A. 

Ainda em 2002, para cruzar as informações organizou-se um questionário 

também para os professores das turmas. O questionário aplicado ao professor está 

disponível no Anexo A. 

1.3.1.1.2 MAP-2121 Cálculo Numérico 

Durante muitos anos conviveu-se com reclamações das aulas, dos exercícios 

práticos e das avaliações da disciplina MAP-2121 Cálculo Numérico. Apresentadas 

em reunião da Comissão do Ciclo Básico em 2002, houve a argumentação do 

professor Saulo R. M. Barros (professor do Instituto de Matemática e Estatística 

(IME), na época o coordenador da disciplina) de que a reprovação de 50% em 

algumas turmas não era excessiva e as demais queixas apresentadas pelos 
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representantes discentes não refletiam a realidade. Na verdade, os alunos apontavam 

a aparente grande diferença na qualidade das aulas – o que é caracterizado pelas 

notas dadas, sendo que numa turma a média era 2 e em outra 7 – e a extrema 

dificuldade apresentada na busca da solução dos exercícios práticos (EP), 

principalmente para aqueles que dependiam exclusivamente das aulas. Nessa 

ocasião, foi solicitado aos alunos que organizassem um questionário para apontar os 

eventuais problemas. Fernando Altomare Serboncini e Stephani de la Hoz Theuer, 

representantes discentes na Comissão de Graduação da Epusp, organizaram o 

questionário e registraram os comentários dos seus colegas. A análise da pesquisa e 

dos comentários é feita no Capítulo 4. 

O questionário proposto pelos alunos representantes discentes está disponível 

no Anexo A. 

1.3.1.1.3 PNV 2100 Introdução à Engenharia 

Conforme já antecipado, uma grande mudança em relação ao 

desenvolvimento de habilidades e competências foi a estruturação da disciplina 

PNV-2100 Introdução à Engenharia, que pretende despertar valores e treinar 

procedimentos importantes para o engenheiro e cidadão do século XXI. Assim, nesta 

etapa da pesquisa tentou-se verificar a eficácia da disciplina em atingir os objetivos 

propostos, ouvindo-se os alunos de 1999 até 2003 que cursaram a disciplina. 

Compilaram-se os dados apenas dos questionários encontrados sob a guarda da 

Coordenação da disciplina. 

Como última atividade no desenvolvimento da disciplina (conforme previsto 

e anunciado no planejamento) os alunos eram convidados a preencher a avaliação de 

PNV-2100. O questionário do aluno aplicado pela Coordenação da disciplina a partir 

de 2000 está disponível no Anexo A. 

As análises dessas pesquisas estão descritas no Capítulo 4. 

1.3.1.2 Alunos da Engenharia Civil 

Os alunos da Engenharia Civil foram ouvidos em diversos momentos a fim de 

satisfazer as informações referentes aos diversos recortes.  
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Entre 2003 e 2004, 40 alunos foram convidados pessoalmente e entrevistados 

sobre seus trabalhos de iniciação científica e a motivação no estudo, sobre a 

articulação da teoria e a prática, sobre a Escola e o seu ensino. 

Algumas destas questões também foram abordadas no questionário aplicado a 

todos os 800 alunos do segundo semestre de 2004. 

As entrevistas definidas como necessárias foram realizadas pessoalmente. O 

documento básico foi um questionário. Para a apresentação de conceitos 

imprescindíveis e desconhecidos pelo entrevistado foram utilizados textos impressos 

ou notebook com Powerpoint. O local e o horário foram sempre os definidos pelos 

entrevistados. 

A fim de organizar os dados, após a coleta destes foram transcritas as 

entrevistas. Foram comparadas as respostas com as hipóteses inicialmente 

formuladas e diante de eventuais novidades foram introduzidas novas perguntas nas 

entrevistas que se sucederam. Tal procedimento está em acordo com a metodologia 

utilizada, na qual os rearranjos em processo são factíveis e importantes sempre que 

necessários. Eles permitem a obtenção de dados e de análises que não seriam feitas 

se o pesquisador apenas se ativesse ao produto da pesquisa e desconsiderasse o 

processo. 

Segundo a intervenção construtivista e devido à complexidade do tema de 

investigação, a esperança é que seja possível superar a ilusão do controle e o 

conhecimento possa ser reorganizado com o esforço de se tornar objetivo nos 

conceitos e nas observações do outro, interiorizando ao máximo as percepções e os 

sentimentos dos sujeitos envolvidos.  

Além disso, se até a metade do século XX só eram valorizadas as instituições 

e os dados denominados de quantitativos ou objetivos – as características próprias 

(raça, dons, etc) –, hoje se valoriza também a influência do qualitativo, do subjetivo, 

do social. O homem é mais do que a cadeira em que senta, um escritor é mais do que 

um bom gramático. 

Mas como separar o que é induzido pela Escola ou pela comunidade do que é 

próprio do sujeito? Muita coisa dependerá do entrevistador. É necessário construir 

um ambiente para que as respostas sejam espontâneas na maioria das perguntas. 
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Como os dados foram analisados?  

Partiu-se da hipótese de que o curso de Engenharia da Escola Politécnica da 

USP atendeu a alguns dos itens apontados para serem melhorados nos levantamentos 

e estudos realizados até 1993 e que com isso o Ciclo Básico receberia menos críticas. 

Considerou-se que a disciplina PNV-2100, de forma sistêmica, iniciou o 

desenvolvimento das habilidades e atitudes que até então eram desenvolvidas apenas 

de forma espontânea e rara por ação de alguns poucos professores dentro do 

ambiente da Escola. Considerou-se ainda a carga horária do curso de Engenharia 

Civil da Escola Politécnica que impossibilitava o aprendizado complementar pelos 

estágios. Como tudo isso é o que pode faltar ou pode sobrar ao engenheiro, as 

perguntas dos questionários e das entrevistas se ativeram a essa ênfase. 

Alguma observação fortuita sobre um possível risco de indução por meio do 

construtivismo receberá a resposta de que, para que tal não aconteça, é fundamental 

que se tenha uma hipótese que dirija o trabalho, além do que, como já destacado, no 

enfoque piagetiano há uma atitude clínica, em que a análise de dados se faz junto 

com a coleta, porque numa perspectiva relacional todas as visões devem ser 

aproveitadas para uma nova direção, se isso for pertinente. Nesse sentido pode-se ter 

mais clareza quanto a qual o melhor dado. 

Como já dito, fez-se uma pesquisa piloto, para se ter uma idéia geral – um 

rascunho para compor a figura final – , depois se fez o aprofundamento. 

As perguntas anteriormente relacionadas foram sugeridas segundo a 

possibilidade de se fazer as análises que neste trabalho foram denominadas de: 

diretas (d), formalizantes (f) e genéticas (g). 

As assinaladas com (f) são as formalizantes e são significativas porque 

permitem a análise que é a certificativa e a somativa. Elas vão na direção do método 

ou do resultado. As perguntas têm uma regularidade. 

As assinaladas com (d) são as diretas. Permitem a análise direta, que apreende 

de tudo um pouco e retratam o imediato. 
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As perguntas assinaladas com (g) permitem explicar o processo. Deve-se ficar 

atento por exemplo às reações: se o entrevistado falou com entusiasmo ou não, se 

não gostou de alguma pergunta que lhe foi feita, etc. 

A análise direta, a formalizante e a genética são recortes que influenciam no 

modo de recolher os dados, mas não determinam como recolhê-los. A exemplo do 

que recomenda Piaget, não deve haver neutralidade na observação, que deve ser feita 

do início ao fim, procurando-se atentamente captar as percepções dos sujeitos 

envolvidos e todas as manifestações pertinentes ao objeto do estudo.  

É imediata a relação que se pode estabelecer entre as reações dos jovens que 

hoje freqüentam a Escola Politécnica da USP e a reação de uma criança ao trabalho 

escolar descrito no Método Clínico de Piaget. Macedo (1996, pp. 104-9) analisa 

essas reações indicadas no contexto atual de pesquisa e ensino. “[...] valoriza mais o 

afastamento do que a aproximação do estudo [...] a menor dificuldade já é motivo 

para cruzar os braços, para desistir [...] o não-importismo muitas vezes é a principal 

ou única reação do professor ao seu trabalho [...] responde na perspectiva do 

examinador e não na sua própria [...] quando avaliamos, o que avaliamos? [...] 

Aquilo que nós sugerimos que respondesse mas que nada tem a ver com ela? [...]”. 

Nos Congressos e Encontros de Ensino de Engenharia, tanto nacionais como 

internacionais, divulgam-se sinais claros de um desgaste do tradicional modelo 

adotado para o processo de ensino e aprendizagem que era concebido sempre na 

perspectiva do professor e da instituição. Diante disso, buscam-se novos caminhos 

incorporando-se também as novas tecnologias surgidas com a revolução da 

informação. Na maioria dos trabalhos apresentados estão presentes novas 

metodologias e novas técnicas de ensino, agora na perspectiva do sujeito, do 

professor, da instituição, do mercado, enfim das diversas fontes e dos diversos 

espaços do conhecimento. 

Atualmente, a própria Epusp tem em seu projeto linhas de pesquisa dentro 

dos temas abordados nesses eventos. 

Mas será que bastaria modificar as estratégias ou os procedimentos de ensino 

adotando, por exemplo, como fizeram algumas escolas de Medicina, situações-

problema para organizar e dirigir uma situação de aprendizagem mais atraente na 
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perspectiva do estudante, considerando características, ritmos e motivações que 

certamente permitiriam reverter a situação de apatia a que alguns alunos se 

entregaram no curso de Engenharia Civil da Epusp? 

Lino de Macedo, quando sugere a adoção de situações-problema em 

processos de ensino e aprendizagem, responde: “[...] antes pautávamos nossa conduta 

tendo como referência principalmente o passado, a tradição, aquilo que a cultura da 

comunidade apontava-nos como referência para as tomadas de decisões, para as 

mobilizações de recursos... a nova configuração de competência e de situação-

problema: preservar o passado como organizador de nosso presente naquilo que ele 

tem de melhor e organizar um presente em nome desse futuro, com suas incertezas, 

com sua loucura, com sua insensatez e, ao mesmo tempo, com tudo de esperança, de 

abertura, de novidade, de facilidades que ele pretende proporcionar-nos” 

(PERRENOUD et al., 2002, pp. 113-35). 

Macedo (1996, pp. 111-3) reforça ainda mais a necessidade de uma atuação 

mais interativa do professor com os alunos ao comentar: “[...] saber observar, deixar 

falar, não desviando nada, nem confundindo aquilo que realmente pensa com o que 

apenas repete de nós ou de outro, mas que não lhe faz sentido, são também 

qualidades do bom professor [...] um observar, que produz conhecimento, exige uma 

atividade nada passiva de interpretar aquilo que é dado contemplar. A observação é 

condição para a arte do refletir [...]. Planejar, projetar, pré-corrigir erros [...] deduzir 

algo ainda não ocorrido, mas sobre o qual se pode concluir (por exclusão ou qualquer 

outro argumento), são ações fundamentais à aprendizagem escolar [...]”. 

Com os alunos da Engenharia Civil optou-se por um questionário em que se 

investigaram a motivação com o curso, a relação do estágio/iniciação científica com 

a interpretação dada à natureza do curso (se teórico ou prático), as dificuldades do 

curso e a busca de novas atividades que possam aprimorar o curso de Engenharia 

Civil. 

O questionário aplicado ao aluno está disponível no Anexo A. 

No final de 2004, para um pequeno grupo de alunos conhecidos pelos 

contatos feitos anteriormente (ex-alunos da disciplina PEF-2200), o mesmo 

questionário era apresentado uma segunda vez, com o estímulo pela leitura do artigo 
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de Nakao; Oyamada; Ishitani (2003), apresentado no Simpósio de Estruturas da 

Escola Politécnica da USP realizado em 2003 (Anexo C). A intenção era investigar 

se um esclarecimento maior quanto aos objetivos do curso poderia modificar a 

impressão quanto à adequação do curso. 

1.3.1.3 Formandos de 2002 e de 2003 

Os formandos de 2002 que cursaram o currículo ideal formaram-se em cinco 

anos e são os ingressantes de 1998, teoricamente os últimos que conviveram com a 

estrutura curricular EC-1.  

Os formandos de 2003 conviveram com a implementação do currículo 

denominado EC-2 a partir de 1999. Vivenciaram as dificuldades iniciais e 

propuseram algumas mudanças em função principalmente daqueles alunos que ainda 

estavam comprometidos com a estrutura curricular EC-1. Por exemplo, no caso dos 

horários das aulas, a EC-2 propõe que sejam quatro aulas no período da manhã, das 

8h às 12h, e mais quatro no período da tarde, das 14h às 18h. Mas o horário que está 

vigente a partir de 1999 é: quatro horas-aula de manhã e mais quatro à tarde 

(7h30min às 8h20min; 8h20min às 9h10min; 9h20min às 10h10min; 10h10min às 

11h; 13h10min às 14h; 14h às 14h50min; 15h às 15h50min; 15h50min às 

16h40min). Com isso, para acomodar as aulas da EC-1, foi encaixada mais uma aula 

dupla das 11h10min às 12h50min. 4 

As perguntas do questionário aplicado aos formandos de 2003 se encontram 

no Anexo A. 

                                                 
4 Na Escola Politécnica da USP, os horários anteriormente adotados eram: 1) de 1894 a 1986, quatro 
horas-aula de manhã e mais quatro à tarde (8h às 8h50min; 9h às 9h50min; 10h às 10h50min; 11h às 
11h50min; 14h às 14h50min; 15h às 15h50min; 16h às 16h50min; 17h às 17h50min); 2) de 1987 a 
1998, seis horas-aula de manhã ou seis horas-aula à tarde (7h30min às 8h20min; 8h20min às 
9h10min; 9h20min às 10h10min; 10h10min às11h; 11h10min às 12h; 12h às 12h50min ou 13h10min 
às 14h; 14h às14h50min; 15h às 15h50min; 15h50min às 16h40min; 16h50min às 17h 40min; 
17h40min às 18h30min). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA E PESQUISA DE DADOS DE 

REFERÊNCIA 

 

 

 

 

A especialização no saber e no agir é uma realidade por ser necessária, mas 

também se perde com ela. O estágio atual da ciência e da técnica acaba por formar 

profissionais que, restritos a um saber fragmentado, podem perder a visão do todo. 

Na educação, na pedagogia, na psicologia da aprendizagem e no ensino da 

engenharia há algumas pesquisas que não perderam essa visão de conjunto, que é 

fundamental. 

A gestão de uma escola envolve desde a infra-estrutura física, os projetos 

curriculares, os processos de ensino, de pesquisa e de extensão até os procedimentos 

de avaliação das instituições e dos processos. Pode-se até considerar as interferências 

como a gratificação de estímulo à docência instituída nas IES federais a partir de 

1998 (LONGO, 2002). Tem-se tentado até implementar sistemas de qualidade 

baseados na ISO 9002 como no Departamento de Ensino e Pesquisa do Instituto 

Militar de Engenharia (IME) conforme relato de Silva; Fajardo (2000) ou em outros 

ambientes universitários como o sugerido por Lopes; Silva (2000). Mas, uma Escola 

não pode ser gerida unicamente por um sistema de qualidade porque nesse momento 

ela ficará pasteurizada e perderá a vibração, a vida, a espontaneidade e a diversidade 

que a devem caracterizar.  

De acordo com Aranha (1996), assim como na pesquisa e na produção do 

saber, também no ensino deve prevalecer o interesse em buscar novas metodologias 

pedagógicas, que permitam à equipe de professores trabalhar o conteúdo de forma 

interdisciplinar, e não em compartimentos estanques. Há experiências inovadoras 

como a relatada por Silveira (2002) em que num curso de Português Instrumental 

para o curso de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
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procurou-se ampliar a reflexão sobre a visão do mundo e examinar as implicações da 

escolha profissional, quanto à prática científica e à ética. 

Assim, a primeira dificuldade na seleção dos textos de referência é a 

amplitude e a diversidade da banda em que o pesquisador em ensino de Engenharia 

deve procurar o embasamento inicial para as suas idéias. 

Mesmo subdividindo as referências iniciais em alguns recortes de naturezas 

diferentes, estes podem dar um panorama distinto do realmente existente. 

2.1 Currículo e ensino do curso de Engenharia Civil da Epusp em 1990 e 1991 
e perfil dos formados de 1961 a 1990 

No livro publicado pela Editora da Universidade de São Paulo (Edusp) O 

ensino na Escola Politécnica da USP: fundamentos para o ensino de engenharia e 

também em sua tese de doutorado, Bringhenti (1992, 1993) aborda as qualidades e as 

falhas da Escola, que naquele ano completava 100 anos de existência. Reuniram-se 

as angústias e as convicções dos engenheiros civis da comunidade politécnica. Foram 

consultados os 792 alunos matriculados no segundo semestre de 1990, dos quais 500 

responderam ao questionário proposto. As entrevistas foram com 20 professores da 

escola e cerca de 10 engenheiros egressos da escola. As entrevistas foram realizadas 

em diversas datas de 1990 e 1991. O resultado da pesquisa está colocado na forma de 

110 proposições. Em algumas delas, o autor coloca a sua opinião e a sua sugestão.  

Em outro livro publicado pela Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo Perfil do ex-aluno da Escola Politécnica da USP: pesquisa visando o 

aprimoramento curricular, Bringhenti (1995) investiga aspectos socioeconômicos e 

financeiros, formação além da graduação, escola, mundo profissional e questões 

pessoais e histórico pessoal dos formados de 1961 a 1990. Nesse período formaram-

se 11695 engenheiros, em oito habilitações: Civil, de Eletricidade, Mecânica, 

Metalúrgica, de Minas, Naval, de Produção e Química. Foram reunidas as respostas 

de 910 ex-alunos sobre 160 perguntas e as respostas de outros 450 sobre 7 outras 

perguntas. O número de questionários enviados inicialmente foi de 3097 e o retorno 

foi de 910 questionários preenchidos, ou seja, cerca de 29,4%. O questionário 

suplementar que recebeu o retorno de 450 respostas foi enviado a 2041 ex-alunos 

porque surgiu uma dúvida com relação à renda mensal média, que para o pesquisador 
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pareceu um pouco alta em relação ao que era esperado. A pesquisa suplementar 

confirmou a renda declarada nos primeiros questionários (p.15-23). 

Os trabalhos apresentados nesses dois livros são extensos e contêm muitas e 

valiosas informações que podem suportar outras diferentes interpretações das 

apresentadas pelo autor. Algumas das que foram percebidas são comentadas no 

decorrer da pesquisa. 

Há também outros trabalhos de levantamento do perfil dos egressos, como o 

relatado por Braga et al. (2000), que evidenciam a necessidade da elaboração de 

bases para a avaliação continuada dos cursos de Engenharia.  

2.1.1 Ciclo básico  

Bringhenti (1993) aponta como o maior problema da Epusp o ensino no Ciclo 

Básico – os dois primeiros anos da Escola Politécnica –: essencialmente matérias 

básicas, teóricas, sem explicações sobre as suas conexões com a engenharia (p. 31), 

carga elevada de aulas, de matérias e de trabalhos dificultando as atividades de 

aprendizagem extraclasse (p. 32, 121), pressão sobre o aluno principalmente com o 

elevado nível de exigência das provas (p. 31-2), repetição de conteúdos do ensino 

médio e ausência de integração entre as disciplinas, professores e alunos, entre aluno 

e Escola (p. 33, 121), falta de didática e experiência de alguns dos professores (p. 

33), falta de um sistema de orientação e apoio ao aluno (p. 34, 121), rotatividade dos 

professores (p. 35), dúvidas com relação ao mercado de trabalho (p. 36), crise de 

adolescência (p. 37), problemas de locomoção e adaptação à cidade (p. 36). 

Da pesquisa de Bringhenti (1995) conclui-se que dos entrevistados formados, 

46% dos entrevistados ficaram satisfeitos com o sistema de ensino e avaliação do 

Ciclo Básico. Dos formados na década de 1960 a quantidade dos satisfeitos é 64%, 

dos formados na década de 1970, 46% e dos formados na década de 1980 foi de 

apenas 30%. 

Com relação à didática dos professores do Ciclo Básico, entre os formados na 

década de 1960, 41% dos docentes são apontados como com boa ou excelente 

didática. Entre os formados na década de 1970, 31% e entre os formados na década 

de 1980, 17%.  
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Os números apontam uma queda no índice de satisfação que coincide com o 

período após a ocorrência da Reforma Universitária, fato já identificado por muitos 

pesquisadores. 

Diante da afirmação de que a Matemática e a Física para os cursos de 

Engenharia deveriam voltar a ser lecionadas por engenheiros, seria o caso de buscar 

soluções como a adotada pela UFRJ, onde o curso de Cálculo é dado por um doutor 

em Engenharia Elétrica e professor também de Circuitos Elétricos, Conversão de 

Energia, Instalações Elétricas e Técnicas de Iluminação? 

Parece que não. As intervenções feitas no Ciclo Básico em 2002 e 2003, a 

partir do acompanhamento da Comissão do Ciclo Básico conforme relatado por 

Nakao (2004), mostram claramente que para serem aceitos e classificados como bons 

professores nos cursos de Engenharia não há necessidade de que sejam engenheiros. 

Isso pode ser confirmado no Capítulo 4. 

2.1.2 Teoria e prática 

A pesquisa de Bringhenti (1993) aponta, como segundo maior problema, a 

relação entre teoria e prática no Curso que no entender dos alunos é muito teórico e 

pouco prático (p. 47). Notou-se forte desvinculação entre o período básico e o 

período profissionalizante, entre a teoria e sua aplicação na prática da engenharia, 

entre a escola e o mundo profissional (p. 121). Questionou-se a falta da formação em 

computação. Apontou-se a necessidade de uma maior formação em ciências humanas 

para as quais os programas das disciplinas ministradas na Epusp deveriam estar mais 

voltados no caso dos alunos de engenharia (p. 52 e 53). Observou-se que há 

dificuldades com a prática profissional que se faz pelos estágios e visitas (p. 54 e 55). 

A grande maioria (87%) dos ex-alunos ouvidos por Bringhenti (1995) aponta 

que gostaria que o curso fosse equilibrado em termos de teoria e prática; 15% 

apontaram que o curso foi essencialmente teórico e muito pouco prático; 63% 

apontaram que o curso foi bastante teórico e pouco prático. Quando perguntado se o 

curso da Epusp deveria ser um curso A, de formação teórico-prática profunda e de 

nível de exigência elevado, ou um curso B, de formação teórico-prática e de nível de 

exigência normal, para 52% o curso deveria ser o A. Para 20%, 2/3 das disciplinas 

deveria ser do tipo A e 1/3 deveria ser do tipo A ou B, à escolha do aluno. Apenas 
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6% optaram pelo curso tipo B (p. 57). E 44% defenderam um curso com um pouco 

mais de aulas teóricas do que de laboratório, de exercícios e de projetos (50% a 60% 

de teóricas e 40% a 50% das demais). 

Mantiveram-se as perguntas sobre a teoria e prática, no questionário proposto 

aos alunos de Engenharia Civil de 2004. Chegou-se a essas mesmas conclusões 

conforme descrito no Capítulo 4. A dicotomia entre o prático e o teórico pode ser 

considerada superada pois a missão a que se propôs a Epusp ao definir seu projeto 

pedagógico de um engenheiro com uma base teórica forte nunca permitirá um 

equilíbrio entre o teórico e o prático. A não ser que esse equilíbrio desejado seja 

apenas o possível dentro da missão estabelecida. 

O que não se pode deixar de levar em conta são considerações como a de 

Oliveira (2000), que classifica a teoria, a prática e o contexto como dimensões da 

educação em engenharia, e propôs uma metodologia de ensino para que o aluno 

tenha noção do que é aplicação em termos reais. Afirma ainda que “só assim terá 

condições de contextualizar o conhecimento (teórico e prático) e de se apropriar do 

denominado conhecimento engenheiral”. 

2.1.3 Convivência acadêmica 

Na pesquisa de Bringhenti (1993) foi também apontada a pequena 

convivência acadêmica, não havendo integração da turma (p. 72). Um grande 

número de alunos ia trabalhar ou estagiar no período livre (naquela época, o 

primeiro, o terceiro e quinto ano tinham aulas pela manhã e o segundo e o quarto 

tinham aulas à tarde) deixando a Escola em segundo plano (p. 73). Registrou-se que 

o rendimento é baixo na aprendizagem com um único período de seis horas-aula e 

que o horário tem muitas “janelas”. Apontou-se a inadequação das salas de aula e 

locais de estudo (p. 75). 

O que ficou do curso? A questão de Bringhenti (1995) apresentou uma 

surpresa, pois 55% disseram que foi o “raciocínio de engenheiro”, 34% disseram que 

foi “a capacidade de se virar por conta”, 7% disseram que foram “as matérias 

ensinadas” e apenas 1% disse que foram “as amizades formadas”. 

A referida surpresa foi com relação às amizades formadas, pois se costuma 

creditar à mudança do sistema seriado para o sistema de créditos a responsabilidade 
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pela ausência do sentimento de turma e deterioração do cooperativismo e da ajuda 

mútua no processo de ensino e aprendizagem. Será que o sentimento de turma 

existente no sistema seriado não conduz à preservação das amizades? Será uma 

característica do estudante da Epusp não formar amizades apesar de o 

relacionamento pessoal entre os colegas da turma ser considerado excelente ou bom 

por cerca de 75% dos pesquisados? Notou-se que este relacionamento piorou de 89% 

entre os formados na década de 1960 para 76% entre os formados na década de 1970 

e para 63% entre os formados na década de 1980. 

A constante e maciça presença dos alunos nos ambientes de estudo criados no 

Conjunto do Biênio conforme descrito no Capítulo 3 mostra que houve certa 

melhoria quando se fala em convivência acadêmica. 

2.1.4 Acesso 

Na pesquisa de Bringhenti (1995), em 1991 70% dos 3545 alunos da Epusp 

vinham de colégio particular. Dos formados nas décadas de 1960 e 1970, 10% 

fizeram pré-vestibular e dos formados na década de 1980, 21% (p. 47). Com relação 

à escolha da opção de curso, 58% afirmaram que deve ocorrer no final do 1o. ano 

(20%) ou do 2o. ano (38%), levando-se em conta as notas do 1o e 2o. ano. Para 26% a 

escolha deveria ser no vestibular, dos quais 20% disseram que deveria haver mais de 

uma opção e 6% só em uma. Os restantes 16% defenderam alternativas e 

principalmente uma combinação das duas anteriores, com a escolha no final do 1o e 

2o ano levando em conta também a nota do vestibular, que é a forma como foi 

implementada em 1999, na reestruturação curricular (p. 53). Essa satisfação ou não 

com o processo de escolha da habilitação é uma das questões colocadas nos 

questionários para os alunos da Epusp em 2003 e 2004. Mais do que uma questão de 

acomodação e sobrevivência, o resultado poderia indicar satisfação pelo atual 

processo.  

Na pesquisa de Bringhenti (1993) com relação ao vestibular, das 2169 

respostas, 1362 (62,8%) disseram que conseguiram a sua 1a. opção, 342 (15,8%) a 2a. 

opção, 194 (8,9%) a 3a. opção, 128 (5,9%) a 4a. opção, 105 (4,8%) a 5a. opção e 38 

(1,8%) a 6a. opção. E, dos 498 alunos de Engenharia Civil que responderam a 

pesquisa, 156 (31,3%) disseram que conseguiram a 1a. opção, 101 (20,3%) a 2a. 
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opção, 94 (18,9%) a 3a. opção, 68 (13,7%) a 4a. opção, 76 (15,3%) a 5a. opção e 3 

(0,6%) disseram que conseguiram a 6a. opção (p. 185). 

Dos entrevistados pelo autor, somente os formados em 1989 e 1990 

efetuaram a escolha no final do 1o ano em função das notas obtidas. 

Considerando-se toda a amostra da pesquisa feita por Bringhenti (1995) com 

os formados na Epusp, 79,8% cursaram a sua 1a. opção dos quais 12% ficaram 

insatisfeitos no final; 18,3% afirmaram que fizeram o que queriam em 2a ou 3a opção 

dos quais 18% ficaram insatisfeitos no final; 1,9% cursaram em 4a ou 5a opção dos 

quais 37% permaneceram insatisfeitos (p. 55).  

Observa-se portanto que a questão da satisfação com a opção conseguida terá 

que ser enfrentada sempre.  

Há estudos da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) sobre esta questão e basicamente, apesar do esforço que 

tem sido feito nas disciplinas da Epusp e principalmente em PNV-2100 Introdução à 

Engenharia para disseminar a idéia de que o engenheiro é o substantivo e a 

habilitação o adjetivo apenas para dar idéia do valor que se deve atribuir a cada uma 

das palavras, a maioria dos ingressantes já vem com a escolha definida. Os 

questionários aplicados aos ingressantes de 2003 e 2004 levam a essa conclusão 

conforme pode ser visto no Capítulo 4. Diante disso, em algumas habilitações para 

evitar mais frustrações o ingresso do estudante de engenharia pode ser definido no 

vestibular. Pode-se ir até mais longe no caso do ingresso na habilitação Civil de 

Engenharia, de acordo com proposição do Conselho do Departamento de Engenharia 

de Estruturas e Fundações (PEF), que justifica que a opção deveria ser feita no 

vestibular, conforme é detalhado no Capítulo 5. 

2.1.5 Renda 

Nessa pesquisa, Bringhenti (1995) conclui que a renda média mensal dos ex-

alunos calculada a partir da média dos formados em cada uma das três décadas 

pesquisadas (anos 60, 70 e 80) foi de 3158 dólares, em 1993. As médias ficaram em 

4384, 3239 e 1885 dólares nestas três décadas, ou seja, nos anos decorridos a partir 

da formatura. Os de Engenharia de Produção têm a maior média, com 4803 dólares, e 

os de Engenharia de Minas têm a menor média, com 2362 dólares. Os ex-alunos de 
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Engenharia Civil apresentaram a média de 2983 dólares (p. 34). Os que trabalham 

fora da Engenharia recebem em média 56% a mais do que os que trabalham em 

Engenharia (p. 36) e entre os que fizeram estágios a renda é 10% maior para aqueles 

que fizeram mais horas de estágios (p. 38). Mas quem não estagiou está com a 

mesma renda de quem estagiou mais e portanto acima dos que estagiaram menos ou 

pouco. Os dados também não indicam que quem estagiou mais demorou mais para se 

formar. Durante o 1o. ano, 4% estagiaram, durante o 2o. ano, 14%, durante o 3 o. ano, 

37%, durante o 4 o. ano, 62 % e durante o 5 o. ano, 88%. Os números de estágios 

feitos foram: 1 (34%), 2 (35%), 3 (17%), 4 (6%), 5 ou mais (3%), nenhum (5%). 

Sobre os problemas em estágios, 44% sentiram falta de orientação, 39% realizaram 

tarefas repetitivas e 35% foram usados como mão-de-obra barata. Para 12% o estágio 

prejudicou o curso (pp. 48-9). 

É importante dizer que a pesquisa realizada em 1993 traz embutida uma 

relação dólar/real que não é a mesma de hoje. Para confirmar a diferença pode-se 

citar por exemplo o custo da construção por metro quadrado na época do Programa 

USP-BID (de 1990 a 1993) de cerca de 500 dólares, que está distante dos 300 dólares 

por metro quadrado em janeiro de 2004. 

Assim, a renda transformada em dólar, dependendo da época, pode levar a 

leituras equivocadas.  

2.1.6 Habilitações 

Com relação à divisão da engenharia e à formação do engenheiro, a pesquisa 

de Bringhenti (1995) apontou dois grandes grupos. Um primeiro, com 48,8% dos 

pesquisados que defendiam a engenharia dividida em várias habilitações. E para 

61,9% desses, a formação deveria ser no mesmo nível em todas as áreas de 

especialização até o 4o ano com especialização no 5o ano. Num segundo grupo, 

34,5% dos pesquisados defenderam o curso dividido em grandes áreas com as 

habilitações e a especialização no final, exatamente como implementado hoje. Dos 

16,7% restantes, cerca de 20%, ou seja, 3,3% do total, julgaram que a engenharia não 

deveria ser dividida e que a especialização deveria ser feita depois da graduação a 

exemplo do que ocorre na Medicina (p. 55). 
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2.1.7 Carga horária 

De acordo com Bringhenti (1995), 69% dos formados na década de 1960 e 

1970 consideraram o número de créditos (horas/aula por semana) adequado e 58% 

dos formados na década de 1980 o consideraram excessivo. Ao mesmo tempo, 78% 

do primeiro grupo consideraram o tempo que restava para estudos e trabalhos 

práticos mais do que suficiente (69%) ou suficiente (9%) e 55% do segundo grupo 

julgaram o tempo insuficiente (48%) ou extremamente insuficiente (7%). 

2.1.8 Estágios 

Ainda de acordo com Bringhenti (1995), a maioria dos pesquisados (55,7%) 

considerou os estágios realizados durante o curso como extremamente (23,9%) ou 

bastante (31,8%) importantes na formação do engenheiro. E 21,7% como 

razoavelmente importante, 18,1% pouco ou muito pouco importante. Dos formados 

na década de 1960 e 1970, 6,3% não estagiaram e dos formados na década de 1980, 

1,5% (pp. 61-2). Dos formados na década de 1960 e 1970, 61% não trabalharam, 

28% trabalharam porque precisavam se manter e 14% trabalharam embora não 

precisassem. Dos formados na década de 1980, 75% não trabalharam, 12% 

trabalharam porque precisavam se manter e 13% trabalharam embora não 

precisassem (p. 62). Com relação ao primeiro emprego, para 71,2% foi conseqüência 

de um estágio anterior (39,4%) ou por meio de seleção por testes ou entrevistas 

(31,8%) (p. 80). Se os ex-alunos pudessem refazer a vida escolar e profissional, 49% 

disseram que estagiariam mais (p. 86). 

Essa questão dos estágios foi colocada para os alunos da Engenharia Civil de 

2004 e verificou-se que a motivação para o estágio/trabalho é a formação e também a 

obtenção de emprego depois de formado. Assim, ou se corrige a questão dessa 

motivação para o estágio/trabalho de tal forma que ela não prejudique a Escola ou se 

implementa a educação cooperativa dos cursos quadrimestrais que permite e 

organiza essa convivência entre o tempo na Escola e na Empresa. 

Com relação à segurança dos ex-alunos para o exercício profissional, somente 

1/3 se sentiu extremamente ou bastante seguro. Ao propor essa mesma questão aos 

formandos de 2004, a proporção diminuiu provavelmente em razão das mudanças 

que estão ocorrendo (novas tecnologias, globalização). 
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As respostas dadas pelos alunos da Engenharia Civil conforme detalhado no 

Capítulo 4 mostraram que os estágios são importantes para dar segurança para o 

exercício profissional. 

2.1.9 Conceito sobre a Escola 

Observa-se que o conceito sobre a Epusp variou um pouco à medida que o 

tempo decorreu (BRINGHENTI, 1995). Dos formados na década de 1960, o 

porcentual dos que a consideravam excelente ou boa aumentou da época de formado 

– excelente (33%) ou boa (54%) – para 1993 – excelente (32%) ou boa (60%) –. Dos 

formados na década de 1970 o porcentual também aumentou de 19% (excelente) ou 

58% (boa) à época de formado, para 20% (excelente) ou 64% (boa) em 1993. Dos 

formados na década de 1980, consideravam excelente ou boa respectivamente 13% e 

62% em 1993 e consideravam excelente ou boa respectivamente 11% e 47%, à época 

de formado. 

O recorte que vale a pena ser feito é com relação a essa variação da época de 

formado até quando a pesquisa foi feita. Em todos os segmentos aumentou a 

satisfação com a escola devido ao tempo decorrido. O tempo é o senhor da razão, 

sem dúvida. À medida que o tempo passa e as competências adquiridas na Escola se 

fazem necessárias e reconhecidas dá-se o devido valor à formação obtida na Epusp. 

Se for considerada a boa ou excelente impressão sobre a Escola, observa-se 

que ela variou de 92% (formados na década de 1960) para 84% (formados na década 

de 1970) e para 75% (formados na década de 1980). Confirma-se essa tendência de 

valorizar a Escola e o que foi oferecido por ela à medida que o tempo passa, mas não 

se pode deixar de intervir e adotar práticas mais modernas se essas necessidades 

forem apontadas.  

As intervenções feitas na década de 1990 atenderam às necessidades 

apontadas no diagnóstico da Escola à época do seu centenário e certamente o projeto 

Poli 2015 é importante para apontar eventuais necessidades para manter o conceito 

no nível de excelência desejado por todos. 
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2.1.10 Falhas e qualidades do curso, dificuldades no desempenho profissional e 

atributos necessários ao engenheiro 

Segundo Bringhenti (1995), ao se solicitar que fossem apontadas as falhas e 

as qualidades do curso e as dificuldades no desempenho profissional e os atributos 

necessários ao engenheiro na visão do pesquisados, as respostas foram bem variadas. 

Escolheram-se os itens apontados cujos números de respostas eram superiores a 25. 

2.1.10.1 As falhas do curso 

Na questão específica em que se solicitava que se apontassem as principais 

falhas do curso, destacam-se as que se referem a: 

1. Professores (muito acadêmicos, pouco acessíveis fora da classe, 

desmotivados); 

2. Parte prática (pouca, desvinculada da teoria); 

3. Falta de didática dos professores (sobretudo no Ciclo Básico); 

4. Parte teórica (em demasia, desvinculada da prática); 

5. Disciplinas (sem utilidade, estanques, ausência de optativas, falta de 

profissionalizantes desde o início); 

6. Carga horária (excessiva); 

7. Ciclo Básico (excessivamente exigente, desligado do profissionalizante); 

8. Formação em humanidades (faltou); 

9. Laboratórios (defasados, aulas corridas); 

10. Formação em administração (faltou); 

11. Distanciamento da realidade do mercado; 

12. Intercâmbio com empresas (faltou); 

13. Avaliação (exigência excessiva, critérios discutíveis); 

14. Estágios (não facilitados); 

15. Relacionamento humano (não preparou para) e relacionamento professor-

aluno (distante); 
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16. Orientação (faltou, para ser bem-sucedido no curso e na carreira); 

17. Atualização (curso desatualizado); 

18. Falta de integração (entre as matérias, entre os alunos, entre os alunos e 

professores); 

19. Currículo (sem integração); 

20. Formação em informática (pouca). 

2.1.10.2 As qualidades do curso 

Na questão específica em que se solicitava que se apontassem as principais 

qualidades do curso, destacam-se as que se referem a: 

1. Professores; 

2. Desenvolvimento de raciocínio; 

3. Formação teórica; 

4. Nível de exigência elevado; 

5. Desenvolvimento de capacidade de “se virar sozinho”; 

6. Formação básica; 

7. Alunos (nível, relacionamento); 

8. Abrangência da formação; 

9. Desenvolvimento da capacidade de resolver problemas; 

10. Nível do curso, da formação; 

11. Formação generalista, eclética; 

12. Formação técnica; 

13. Renome da escola; 

14. Visão desenvolvida (de engenharia, racional, sistêmica); 

15. Matérias; 

16. Currículo; 

17. Laboratórios. 
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2.1.10.3 As dificuldades no desempenho profissional  

Bringhenti (1995) solicitava que se apontassem as maiores dificuldades no 

desempenho profissional e as mais apontadas foram: 

1. Relacionamento humano; 

2. Falta de conhecimento de administração ou de habilidade para 

administrar/gerenciar; 

3. Falta de experiência; 

4. Situação do país (econômica, da engenharia); 

5. Adequação ou aplicação da teoria na prática; 

6. Falta de ética profissional; 

7. Insegurança (principalmente no início da carreira). 

2.1.10.4 Os atributos necessários ao engenheiro 

Havia uma questão específica em que se solicitava que se apontassem os 

principais atributos necessários ao engenheiro e os mais apontados foram: 

1. Relacionamento humano; 

2. Conhecimento de informática; 

3. Conhecimentos de administração, de economia e finanças e capacidade 

gerencial; 

4. Criatividade; 

5. Raciocínio, raciocínio lógico, raciocínio de engenheiro; 

6. Visão global, de conjunto, aberta, de mercado, de futuro; 

7. Base teórica; 

8. Capacidade técnica, competência profissional; 

9. Flexibilidade, versatilidade, capacidade de adaptação; 

10. Bom senso; 

11. Atualização; 
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12. Conhecimentos de idiomas; 

13. Formação básica; 

14. Formação generalista; 

15. Ser especialista; 

16. Ética e honestidade; 

17. Trabalhar em equipe; 

18. Prática; 

19. Visão e responsabilidade social; 

20. Liderança; 

21. Formação em humanidades; 

22. Iniciativa; 

23. Comunicação; 

24. Formação (boa, humana, geral); 

25. Ecologia (formação em e preocupação com). 

2.1.10.5 Observações e conclusões 

Das 20 falhas, as que tiveram mais de 100 indicações foram as 4 primeiras 

(Professores – muito acadêmicos, pouco acessíveis fora da classe, desmotivados; 

Parte prática – pouca, desvinculada da teoria; Falta de didática dos professores – 

sobretudo no Ciclo Básico; Parte teórica – em demasia, desvinculada da teoria). 

Das 17 qualidades, as que tiveram mais de 100 indicações foram as 3 

primeiras (Professores; Desenvolvimento de raciocínio; Formação teórica). 

Das 7 dificuldades, a única que teve mais de 100 indicações foi o 

relacionamento humano. 

Dos 25 atributos necessários ao engenheiro, os que tiveram mais de 100 

indicações foram os 7 primeiros (Relacionamento humano; Conhecimento de 

informática; Conhecimentos de administração, de economia e finanças e capacidade 
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gerencial; Criatividade; Raciocínio, raciocínio lógico, raciocínio de engenheiro; 

Visão global, de conjunto, aberta, de mercado, de futuro; Base teórica). 

Esses números levam à conclusão de que, para os respondentes à pesquisa da 

época, o curso de Engenharia da Epusp tinha muitas qualidades e falhas, de que os 

formados tiveram poucas dificuldades no desempenho profissional e de que são 

muitos os atributos que o engenheiro deveria ter. Se os professores eram apontados 

como a principal qualidade também estavam na relação das principais falhas. O 

relacionamento humano era apontado ao mesmo tempo como a maior dificuldade no 

desempenho profissional e o principal atributo necessário ao engenheiro. Essa 

dicotomia pode ser percebida em muitos outros itens, mostrando primeiro uma 

coerência nas respostas e segundo uma valorização desses itens. 

Destaca-se que essas preocupações com os atributos dos graduados em 

Engenharia, as metodologias de ensino e aprendizagem e os critérios e métodos de 

avaliação estão presentes nos mais diferentes continentes mostrando que 

independentemente da cultura as questões são as do mundo moderno. Yeomans; 

Atrens (2001) relatam uma interessante metodologia para o desenvolvimento do 

currículo na Austrália e Corson (2003) sugere projetar ambientes tanto sociais como 

mentais que conduzam às soluções dos problemas do mundo real. 

2.1.11 Áreas de atuação do engenheiro civil  

Bringhenti (1995) construiu uma tabela muito interessante (p. 108) que 

mostra em que áreas atuaram os engenheiros civis formados pela Epusp. Os números 

confirmam que muitos atuaram em diversas áreas e de fato os formados na década de 

1980 foram os que mais atuaram em áreas fora da engenharia. O porcentual dos que 

atuam na Construção Civil em Edificações tem se mantido mais ou menos constante 

ao longo dos anos. Cerca da metade dos formados tem atuado nessa área. Há uma 

diminuição grande dos que atuaram em Estruturas entre os formados nas décadas de 

1960 e 1970 (menos de 30%) e os formados na década de 1980 (menos de 10%), que 

reflete bem a retração de investimentos ocorrida no setor de infra-estrutura do país. 

Há um aumento dos que atuaram fora da engenharia entre os formados nas décadas 

de 1960 e 1970 para os formados na década de 1980. Cerca de um terço dos 

pesquisados disse que trabalhou fora da engenharia.  
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No questionário aplicado aos alunos da Engenharia Civil de 2004 

confirmaram-se essas tendências. O fato de o mercado financeiro assimilar muitos 

dos formados da Epusp talvez justifique a necessidade de se incluir conhecimentos 

de finanças no currículo apontada pelos entrevistados e destacada por Bringhenti 

(1995). 

2.2 Avaliação do MEC vigente de 1996 até 2003 com o ENC e a avaliação das 

condições de oferta 

Conforme já foi comentado no Capítulo 1, o Sistema de Avaliação da 

Educação Superior era composto pelo Censo de Educação Superior, a Avaliação 

Institucional, a Avaliação das Condições de Ensino e o ENC. 

Como resultado do ENC, eram atribuídos conceitos A, B, C, D ou E aos 

cursos dos alunos participantes. A Avaliação das Condições de Oferta atribuía os 

conceitos Condições Muito Boas (CMB), Boas (CB), Regulares (CR) e Insuficientes 

(CI) a três itens: qualificação do corpo docente, organização didático-pedagógica, e 

instalações.  

Independentemente de quaisquer outros efeitos, no mínimo, a divulgação 

destes dados possibilitava a adoção de algumas medidas corretivas se elas fossem 

necessárias. Araújo Filho; Aguiar Neto (2000), por exemplo, destacam as 

possibilidades de aproveitamento e utilização dos resultados do ENC e da Avaliação 

das Condições de Oferta associando-os aos procedimentos avaliativos internos que 

venham a ser desenvolvidos nas instituições. 

Com relação ao ENC, há uma série de estudos que vão desde a sua descrição, 

de seus objetivos e de controvérsias sobre sua aplicação, mas, sem dúvida, mesmo 

com a sua extinção, quando se comparam escolas de Engenharia é uma das fontes 

obrigatórias de consulta.  

De qualquer maneira é importante ressaltar que muitos pesquisadores como 

Bastos et al. (2001) condenavam o ENC enfatizando o seu alto custo e a sua baixa 

eficácia. Mas, entre as obrigações do Estado está o acompanhamento da qualidade da 

Educação Superior e as questões de custo e eficácia poderiam ser resolvidas sem 

extinguir o exame. 
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Mesmo quando Helene (2003), um crítico do ENC, escreveu que “no 

momento, o ministro Cristovam Buarque afirma ter sido o ENC deste ano o último 

nos moldes atuais”, acreditava na importância de haver um exame no fim do curso. 

No mínimo, seria um fator motivador para o aluno que não tem a autonomia da 

aprendizagem. 

Deve-se lembrar que parte dos alunos só estuda para tirar nota e para ser 

aprovado nas disciplinas em que se matricula. Independentemente da disciplina e do 

conteúdo programático, se o critério de aprovação é a média aritmética das notas 

obtidas em três provas, um aluno que vai bem nas duas primeiras acaba não se 

preparando tanto quanto poderia para a terceira prova. Não são muitos os alunos que 

se preocupam única e exclusivamente com o aprendizado. 

No ENC, os documentos básicos produzidos anualmente eram o Relatório da 

Instituição e o Relatório-Síntese. Os dados e as informações neles contidos 

constituíam-se em subsídios relevantes para o planejamento acadêmico e 

institucional. 

O Relatório da Instituição era encaminhado à Coordenação do Curso avaliado 

e continha os seguintes dados: 

1. Estatísticas das provas com número de presentes, média das notas 

padronizadas, desvio-padrão, mediana, notas mínima e máxima 

2. Estatísticas relativas ao desempenho dos alunos por questão 

3. Distribuição das médias obtidas pelos alunos da instituição e do conjunto 

das instituições 

4. Impressões dos alunos sobre a prova e os porcentuais de resposta a cada 

questão do questionário-pesquisa.  

O Relatório-Síntese, além das informações gerais do ENC, possuía as 

explicações quanto à sistematização dos resultados obtidos pelos cursos e trazia 

também um relatório complementar que incluía um Quadro de referência de 

desempenho da área considerada por curso/instituição. O quadro continha o 

porcentual de distribuição dos alunos nos grupos delimitados pelos percentis P25, 

P50 e P75 da distribuição de notas dos graduandos em nível nacional. 
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O Relatório do Curso da Avaliação das Condições de Oferta era preenchido 

durante a visita que as comissões de avaliação faziam às IES e com relação à 

qualificação do corpo docente verificava a titulação acadêmica, o regime de trabalho, 

as publicações científicas nos últimos três anos, a experiência de magistério superior, 

a experiência profissional não-acadêmica, a qualificação e o regime de trabalho do 

coordenador de curso, a relação professor/alunos e o plano de cargos e salários. Com 

relação à organização didático-pedagógica consideravam-se a concepção e a 

execução do currículo, a estrutura curricular, a pesquisa e a produção científica, 

assim como os estágios desenvolvidos ou propiciados pelo curso e pelas atividades 

de extensão. Eram considerados a missão da instituição, os objetivos do curso, o 

perfil profissional pretendido, a distribuição da carga horária segundo o currículo, as 

habilitações, as alterações curriculares, as práticas pedagógicas inovadoras, os 

procedimentos formais de avaliação, o estágio supervisionado, as ementas e as 

bibliografias das disciplinas. Em instalações, eram verificados as salas de aula, as 

bibliotecas, os laboratórios, os auditórios e as oficinas. Havia destaque para os 

equipamentos de informática (número de computadores dedicados à pesquisa e ao 

ensino e com acesso a rede), os equipamentos e insumos dos laboratórios, que 

deviam ser adequados ao ensino e à pesquisa. Analisavam-se o espaço físico, as 

condições de manutenção e conservação e os planos de expansão e modernização. 

Com relação às bibliotecas, eram considerados o número de títulos e exemplares, o 

espaço físico para leitura, as formas de catalogação do acervo, o acesso a redes de 

informação, a qualificação técnica do pessoal e o plano de atualização do acervo. 

Portanto, eram muitas as possibilidades de aproveitamento e utilização dos 

resultados do ENC e da Avaliação das Condições de Oferta dos Cursos de Graduação 

que justificavam a sua continuidade. 

Na análise destes dados, por exemplo, em relação à Engenharia Civil, 

inclusive de acordo com Genevois (2000a), ao se comparar as instituições com base 

nos conceitos obtidos no ENC, observa-se que um pequeno grupo de instituições 

tende a conquistar as menções A e B. A análise das notas nas instituições mostra 

também que as diferenças são relativamente pequenas e talvez não traduzam 

efetivamente a diferença que aparentam. A análise da distribuição dos alunos nos 

quartis mostra também certa heterogeneidade nos alunos formados por algumas das 
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instituições. Fica caracterizado também, por exemplo, que um formando com ótimo 

potencial numa turma pequena pode trazer para sua IES um conceito A. 

Mas o potencial de utilização destes dados nem sempre foi bem aproveitado. 

A própria Escola Politécnica da USP nunca analisou os dados com profundidade. 

2.3 Diretrizes curriculares 

Em 1995, as novas diretrizes nacionais para a educação em geral previam 

uma regulamentação específica para os estudos de graduação em cada área do 

conhecimento. Em 1996, foi publicado um documento do Conselho Federal de 

Educação relacionando os princípios e as direções para os currículos dos cursos 

superiores. Em 1997, as comunidades acadêmicas e profissionais propuseram um 

currículo básico para cada curso de graduação.  

Em 25 de fevereiro de 2002 foi publicado o Parecer CNE/CSE 1362/2001 

com as “Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia” e em 11 de 

março de 2002 foi publicada a Resolução CNE/CES “Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia”. 

Conforme destacado por vários autores (SALUM, 2003), (SOUZA, 2000), 

pode-se apontar como as principais mudanças na Educação propostas por essas 

diretrizes: 

1. Eliminação do currículo mínimo; 

2. Autonomia das universidades para estabelecer 50% do seu currículo 

observando limites específicos – 30% de um conteúdo básico e 15% de 

um núcleo de conteúdos profissionalizantes – para cada processo; 

3. Atualização constante; 

4. Reconhecimento do curso dependendo de avaliação periódica; 

5. Flexibilidade das carreiras; 

6. Perfil dos egressos refletindo a diversidade regional; 

7. Recomendação para reduzir o tempo necessário para a graduação; 
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8. Recomendação para reduzir o tempo em sala de aula a fim de estimular os 

trabalhos ou estudos independentes (iniciação científica, estágios, visitas, 

projetos multidisciplinares, desenvolvimento de projetos); 

9. O foco do currículo muda de uma lista de índices para resultados de 

aprendizagem, pois cada instituição deve definir o seu projeto pedagógico 

deixando claro como garantir o perfil desejado dos egressos.  

No artigo 8 o. da Resolução CNS/CES 11, consta a exigência de avaliação dos 

alunos nas IES considerando-se as habilidades, as competências e os conteúdos 

curriculares definidos por essas diretrizes. Consta também claramente a exigência da 

avaliação dos cursos por parte das IES considerando-se estes mesmos princípios 

(SOUZA, 2000) e ao se comparar com o que se faz fora do Brasil verifica-se, por 

exemplo, que nos Estados Unidos a avaliação é semelhante (WILLIAMS, 2002). 

2.3.1 Competências 

O projeto “O engenheiro dos novos tempos” confirmou os requisitos do perfil 

e as habilidades a serem examinadas pelo ENC (NAKAO, 2000). A Escola 

Politécnica da USP, a Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo e a 

RBF - Sistemas e Métodos de Informação desenvolveram este projeto com o objetivo 

de levantar informações atualizadas sobre os atributos culturais e qualificações 

técnicas do engenheiro mais valorizadas pela comunidade empresarial e o perfil 

profissional ideal para o engenheiro do futuro. 

Das 72 características técnicas e comportamentais avaliadas em questionários 

enviados a 1500 empresas cadastradas pela Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo chegou-se as 15 características consideradas mais importantes, listadas a 

seguir: 

1. Habilidade para trabalhar em equipe 

2. Comprometimento com a qualidade do que faz 

3. Lealdade com a organização para a qual trabalha 

4. Habilidade para conviver com mudanças 

5. Domínio da língua inglesa 
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6. Usuário das ferramentas básicas da informática 

7. Iniciativa para a tomada de decisões 

8. Visão clara do papel cliente fornecedor 

9. Visão das necessidades do mercado 

10. Capacitação para o planejamento 

11. Visão do conjunto da produção 

12. Habilidade para economizar recursos 

13. Ambição profissional e vontade de crescer 

14. Valorização da ética profissional 

15. Habilidade para conduzir homens (Iniciativa) 

No artigo 4 o. da Resolução CNS/CES 11, constam as competências e as 

habilidades definidas por essas diretrizes: 

1. Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 

instrumentais à engenharia 

2. Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados 

3. Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos 

4. Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 

engenharia 

5. Identificar, formular e resolver problemas de engenharia 

6. Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas 

7. Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas 

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

9. Atuar em equipes multidisciplinares 

10. Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais 

11. Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e 

ambiental 
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12. Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia 

13. Assumir a atitude de permanente busca de atualização profissional.  

Na formulação dos itens fica clara a grande importância que a engenharia 

assume no dia-a-dia de uma sociedade. Ao destacar os contextos sociais, todo 

currículo do curso de engenharia deve contemplá-lo, como Govidaraj (2003) sugere. 

Kurfess (2003) relata a experiência conduzida no Georgia Institute of Technology 

para desenvolver as habilidades como comunicação, ética e trabalho em equipe. 

Hyman (2003) mostra a estreita relação que há entre as políticas públicas e a prática 

da engenharia e portanto com o ensino da engenharia. 

2.4 Gestão de uma escola 

A gestão de uma escola inicia-se como bem destaca Perrenoud (2000, pp. 95–

124) pela elaboração de um projeto em que se define uma área de atividade. No caso 

de uma escola de Engenharia, sem dúvida, o projeto deve contar com um corpo 

docente homogêneo em termos de visão pedagógica, com lideranças e o 

envolvimento de parceiros externos. 

Para cuidar da administração dos recursos da escola, prever e organizar a 

conservação e a manutenção dos equipamentos, do mobiliário e do material de 

escritório e de salas de aula a Escola Politécnica da USP conta com um organograma 

que, previsto no seu Regimento, tem a Diretoria, as Comissões, os Conselhos, os 

Departamentos e as Coordenações subordinadas à Congregação. Estas instâncias 

atuam tanto na parte acadêmica como na parte administrativa da Escola. 

Além de ampliar os recursos de ensino como a biblioteca e os laboratórios, 

que muitas vezes contam com os recursos de órgãos de fomento externos, e prever o 

financiamento de despesas não padronizadas como excursões, festas, fotocópias ou 

vídeos, o papel dos líderes da escola é importantíssimo para facilitar e até promover 

ações que agreguem algum valor aos seus alunos e funcionários, docentes ou não. 

2.4.1 A infra-estrutura e a adequação dos ambientes 

Se o Projeto Poli 2015 está definindo uma meta para a Escola Politécnica que 

se pretende seja referência nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão 
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universitária, então deve-se pensar numa infra-estrutura adequada aos sistemas que 

forem projetados daqui a dez anos. 

Em qualquer projeto, os novos espaços a serem construídos e as adequações 

dos atuais ambientes devem contemplar os múltiplos usos, a versatilidade e a 

facilidade nas futuras mudanças de usos sem deixar de prever o acesso às novas 

tecnologias como sistemas wireless, virtuais, de ensino a distância e outros.  

Já no início da década de 1990, com o Programa USP-BID que financiou a 

construção de uma série de edifícios escolares e a compra de equipamentos para 

laboratórios, falava-se em adequação de ambientes porque independentemente da 

qualidade dos programas e das concepções arquitetônicas originais, os edifícios da 

Escola Politécnica da USP no Campus da Capital sofreram intervenções em seus 

espaços interiores que alteraram o desempenho dos ambientes. A pesquisa feita por 

Bringhenti (1993) confirma o que foi percebido na Coordenadoria do Subprograma 

de Construções e Suprimentos do Programa USP-BID que gerenciou a construção de 

cerca de 180000 metros quadrados na USP de 1989 a 1993. 

Para se readaptar um espaço modificando usos e funções ou para conseguir 

alcançar também o nível de conforto e qualidade, ideal para cada ambiente, não se 

pode esquecer dos fatores funcionais e físicos. 

Assim, sempre devem ser verificadas desde as dimensões mínimas, as 

flexibilidades, as circulações, a adequação a portadores de deficiências físicas, a 

comunicação visual, os materiais, a iluminação, o conforto térmico, a ventilação, a 

segurança, os ruídos, as instalações elétricas, hidráulico-sanitárias e de lógica, além 

dos equipamentos. 

O projeto deve atender e até antecipar a necessidade do usuário. 

O objetivo principal seria o atendimento aos programas de mudança 

administrativa, de integração e de reestruturação e valorização do ensino. Os 

objetivos podem ser divididos em quatro grupos: 

1. Preservação e conservação do patrimônio predial  

Muitas vezes, um projeto de uma sala de aula, de um laboratório ou de uma 

edificação leva apenas em conta o custo inicial de implementação.  
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2. Readaptação de usos e espaços  

Um projeto deve ser dinâmico e flexível permitindo a rápida readequação, se 

percebida uma diminuição na demanda de uso. 

3. Qualidade ambiental  

A preservação e o incremento das qualidades paisagísticas e ambientais são 

um objetivo que também atende ao anseio do cidadão de hoje e de 2015. 

4. Racionalização dos sistemas de infra-estrutura 

Os custos arcados pela sociedade justificam a busca incessante da 

racionalização. Em cada caso, as restrições e os requisitos de desempenho surgem 

em função dos objetivos, mas diretrizes como segurança e flexibilidade permanente e 

valores como estética e higiene devem ser sempre seguidos. 

2.4.1.1 Avaliações das condições de uso 

São fundamentais as avaliações das condições de uso dos edifícios, dos 

sistemas de abastecimento, de circulação, das redes, das instalações, dos 

acabamentos, da paisagem.  

A avaliação pós-uso não é uma rotina no Brasil e com isso as observações 

dos usuários dos Edifícios da Escola Politécnica nunca foram registradas de forma 

contínua, embora alguns estudos5 tivessem sido realizados.  

Para investigar as atuais necessidades e formular corretamente os problemas 

são sugeridas duas avaliações, no mínimo. Uma feita por técnicos e outra feita por 

usuários6. Essas avaliações deverão ser realizadas por comissões que devem ser 

constituídas ouvindo-se as Coordenações e os Conselhos de Departamento existentes 

na Epusp. 

                                                 
5 Em 1988, Marcelo de Andrade Romero pesquisou em termos de Avaliação pós-uso o Edifício Paula 
Souza e, em 1997, os alunos da Comissão Poli Civil 2000 ouviram seus colegas por meio de 443 
questionários.  
6 Para fornecer subsídios para a Comissão Poli Civil, constituída por alunos interessados na reforma 
do Prédio, este autor obteve de Andrea Piccini, um arquiteto que na época era docente do PCC, e do 
professor  Henrique Lindenberg Neto, representando outros professores do PEF, uma lista das 
necessidades e sugestões para a reforma do Prédio. 
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2.4.1.2 Planos Diretores para os edifícios 

As soluções realizáveis deverão ser priorizadas estabelecendo-se planos 

diretores para a adequação de cada edifício. A priorização seria feita por níveis de 

emergência, precariedade e necessidades, em dois níveis: um diretamente ligado à 

Diretoria ou ao Conselho Técnico Administrativo (CTA) e outro pelas comissões da 

Epusp com funções também administrativas (CAEC, COD Elétrica, CAEMEM)7. 

No passado, algumas reformas e adequações foram feitas com o 

acompanhamento dos arquitetos do Fundo de Construção da USP (Fundusp) – hoje 

Coordenadoria do Espaço Físico da USP (Coesf) – , mas somente a partir da 

instalação das comissões citadas anteriormente é que as ações passaram a ser mais 

organizadas contemplando o conjunto de cada edifício. 

Com a elaboração de projetos executivos contemplando cada obra ou serviço 

a ser realizado, as etapas devem ser executadas em função da disponibilidade 

financeira. 

Hoje, há um plano diretor para o prédio da Engenharia Civil dentro do projeto 

Poli Civil XXI e o esboço de um plano diretor para o conjunto do Biênio que 

necessitam ser atualizados e complementados. Um plano diretor é um processo cuja 

linha mestra é um conjunto de normas e procedimentos para a implementação das 

obras necessárias. Essas diretrizes devem ser avaliadas a cada dois (ou mais) anos 

para adaptar-se às novas realidades, demandas e solicitações, mantidos os princípios 

básicos do plano. 

2.4.1.3 Equipe permanente 

Esse procedimento exige a elaboração de projetos, custos e o 

acompanhamento de obras e serviços num fluxo contínuo. Logo, para que todos os 

projetos sejam integrados e coerentes, necessita-se de uma equipe permanente de 

arquiteto(s), engenheiro(s) e projetista(s) da Escola Politécnica da USP que deverá 

subsidiar a decisão das Comissões administrativas ou da Comissão de Obras, criadas 

pela Diretoria para coordenar as ações pertinentes. 

                                                 
7 Comissões Administrativas ligadas aos Prédios da Engenharia Civil, da Engenharia Elétrica e das 
Engenharias Mecânica, Mecatrônica e Naval, respectivamente.  
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Os ambientes que devem ser constantemente analisados para eventuais 

adequações são as salas de aula, as bibliotecas, os centros acadêmicos, as 

lanchonetes, as secretarias, os sanitários, as circulações e os laboratórios. 

2.4.1.4 Fund raising 

Os projetos de adequação de ambientes poderão eventualmente seguir o 

conceito de fund raising. É claro que isto seria uma parte do que deve ser investido 

pois há a parte obrigatória da própria Escola para a manutenção. Pressupõe o 

levantamento de fundos junto a empresas para custear a reforma e adequação dos 

espaços prediais, permitindo-se discreta divulgação do apoio recebido.  

Atualmente há um movimento organizado com o objetivo da recuperação e 

manutenção do Edifício Paula Souza, mais conhecido como Prédio da Engenharia 

Civil. 

Os valores das cotas de patrocínio podem ser definidos em função dos 

diversos tipos de salas, como as adequações já realizadas no próprio Edifício Paula 

Souza e no Prédio da Engenharia Elétrica.  

A doação de obras, serviços e equipamentos é prevista no programa 

“Parceiros da Poli” instituído pela Escola Politécnica da USP.  

A sala professor Lucas Nogueira Garcez (sala S-06) no pavimento superior 

do Prédio da Engenharia Civil foi reformada e equipada graças à generosa doação de 

um ex-aluno, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, e foi inaugurada em março de 

2005. 

A sala S-07 também no pavimento superior do Prédio da Engenharia Civil foi 

reformada e equipada inclusive com uma lousa interativa por intermédio de doação 

do Colégio Bandeirantes, uma escola de ensino médio de muita tradição na cidade de 

São Paulo que aprova muitos alunos no vestibular da Escola. Inaugurada em agosto 

de 2005, é uma sala de múltiplo uso em que são defendidas as dissertações e teses e 

também abriga os equipamentos de videoconferência da Engenharia Civil. 

2.4.1.5 As salas de aula, os locais de estudo e demais ambientes 

Na pesquisa feita por Bringhenti (1993), 62% dos pesquisados assinalaram 

que as condições das salas de aula eram ruins (35%) ou péssimas (27%) totalizando 
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62% de insatisfação. Além disso, 46% assinalaram que as condições dos locais de 

estudo eram ruins (33%) ou péssimas (13%), totalizando 46% de insatisfação. Com 

relação aos defeitos do conjunto do Biênio, disseram que as salas eram pequenas 

para o número de alunos, as carteiras eram desconfortáveis, a lousa era ruim, não 

tinham proteção contra insolação e no verão eram muito quentes (p. 75). Com 

relação às salas do Prédio da Engenharia Civil, a mais constante reclamação 

registrada era quanto a serem muito frias no inverno e muito quentes no verão. Os 

locais de estudo localizam-se junto às Bibliotecas, possuindo poucos lugares. Como 

são utilizados para a execução de trabalhos em grupo tornam-se incompatíveis para o 

estudo. Pode-se dizer que as condições talvez sejam piores que as apontadas nessa 

pesquisa.  

A pesquisa feita por Martins (2003), que em sua dissertação de mestrado 

ouviu cerca de 20% dos ingressantes de 1999 no transcorrer de 2001, portanto em 

seu terceiro ano, pode nos dar uma referência do que ocorreu nesses dez anos do 

ponto de vista dos alunos. Segundo esses alunos as condições em 2001 ainda eram 

ruins: nas salas de aula para 25,3%, nos ambientes de estudo para 11,7% e nos 

banheiros para 63%. Na mesma pesquisa, com cerca de 7% dos docentes da Escola, 

as condições foram classificadas como ruins: nas salas de aula para 25,7% desses 

docentes, nos ambientes de estudo para 25,7% e nos banheiros para 65,7%. 

Considerando ainda que as pessoas têm se tornado mais exigentes quanto ao 

conforto à medida que o tempo passa, pode-se perceber uma melhora na percepção. 

No Capítulo 3, descrevem-se algumas das medidas tomadas de 1993 a 2003 que 

contribuíram para isso. 

As recomendações quanto à sustentabilidade devem orientar os projetos e as 

obras tanto das adequações, dos reparos e das reformas das atuais como das novas 

instalações. Podem ser seguidas, por exemplo, as sugestões do U. S. Department of 

Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (2002). 

Um exemplo de sala de aula adequada é hoje a sala S-22 no Prédio da 

Engenharia Civil, inaugurada em 2001. Foi projetada pelo arquiteto Dylson Iacoponi 

e executada com a liderança do professor João Cyro André, à época presidente da 

CAEC. A carteira é confortável e perfeita ao biótipo do jovem de hoje, pois além do 
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respeito à ergonomia possui uma estabilidade e uma robustez em sua estrutura que 

fazem justiça ao físico formado na USP que é o proprietário da empresa fabricante. 

Esse conceito foi obtido por meio de impressões colhidas entre os usuários, pois a 

literatura registra poucos estudos desse tipo, segundo Nunes et al. (2001). Procedeu-

se a uma consultoria do engenheiro Luiz Amaro da Empresa Ecoplano – construção 

sustentável, especialista em construções sustentáveis e uma das duas únicas empresas 

brasileiras detentoras do selo do U. S. Greenbuilding Council.  

O questionário-pesquisa preenchido pelo formando participante do ENC era 

uma fonte de dados a ser considerada na elaboração dos planos diretores dos 

edifícios, pois trazia as impressões dos alunos sobre as instalações de sua escola. 

No Sinaes está previsto o instrumento de Avaliação das Condições de Ensino 

em que a análise é dividida em três dimensões: a qualidade do corpo docente, a 

organização didático-pedagógica e as instalações físicas, com ênfase na biblioteca. 

Esta avaliação é feita por meio do preenchimento de um formulário eletrônico e de 

uma visita dos avaliadores à escola. 

A obediência a um plano diretor constantemente atualizado e o registro do 

que é realizado, aliados a uma constante avaliação por parte dos usuários por 

intermédio de mecanismos como o Sinaes ou pesquisas localizadas, vão permitir 

alcançar a qualidade da infra-estrutura esperada. 

2.5 Processo de ensino e aprendizagem 

2.5.1 Aprendizagem ou aprendizado 

Segundo Oliveira (2002) aprendizado ou aprendizagem é o processo pelo 

qual se adquirem informações, habilidades, atitudes, competências e valores pelo 

contato com o meio ambiente e com as outras pessoas. Diferencia-se dos fatores 

inatos e, de acordo com Vygotsky, justamente por sua ênfase nos processos sócio-

históricos, inclui a interdependência dos envolvidos no processo. Oliveira (2002) 

prefere utilizar a palavra aprendizado que é menos comum que aprendizagem para 

auxiliar a lembrar que o conceito tem um significado mais abrangente, envolvendo a 

interação social, pois Vygotsky utiliza o termo em russo (obuchenie) que significa 

algo como processo ensino-aprendizagem, incluindo aquele que aprende, aquele que 

ensina e a relação entre essas pessoas.  
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De acordo com Shudo (2003), “[...] cabe a nós, educadores, refletir se 

realmente respeitamos os alunos em relação ao acesso ao conhecimento e se 

consideramos quem são eles, de onde vieram, em que contexto vivem, etc. [...]”, 

“[...] não caberá um professor conteúdista, tecnicista, preocupado somente com 

provas e notas, mas, sim, um professor mais humano, ético, estético, justo, solidário, 

que se preocupe com a aprendizagem”. 

Ainda segundo Shudo, para a pedagogia conservadora são importantes as 

medidas, a periodicidade do processo de avaliação e do registro de seus dados no fim 

de uma unidade, de uma série ou de um curso, caracterizando-se como classificação 

em relação a padrões consagrados. Inclui a escola tradicional que prioriza a avaliação 

dos conteúdos, a escola novista que prioriza a avaliação das relações afetivas, e a 

tecnicista que avalia os meios técnicos e o fazer. Para a pedagogia transformadora 

prevalecem os aspectos qualitativos sobre os quantitativos na avaliação. Esta deve 

ser contínua e paralela ao processo de ensino e aprendizagem e permitir a 

periodicidade apenas no registro das dificuldades e avanços do próprio aluno.  

2.5.2 Desenvolvimento cognitivo 

Nem todos os alunos têm o mesmo perfil e portanto podem desenvolver-se 

cognitivamente de diferentes formas.  

De uma maneira geral, os alunos e os professores podem ser classificados em 

ativos, reflexivos, teóricos e pragmáticos com base em suas características mais 

presentes. 

Um aluno ativo é aquele que predominantemente precisa participar de uma 

atividade, se envolver para aprender. Reflexivo é aquele que predominantemente 

precisa pensar sobre as atividades feitas depois de realizadas. Teórico é aquele que 

principalmente precisa trabalhar os detalhes, pensar nos princípios básicos 

envolvidos. Pragmático é aquele que mais se preocupa em aplicar o que aprendeu. 

Assim, mesmo sendo uma escola de adultos, uma escola de Engenharia não 

deve priorizar apenas uma forma de aprendizagem. Há diferentes estilos de cognição 

que também justificam a variação de estratégias e materiais a serem utilizados. 
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Todos os esforços inclusive a adoção de dispositivos de diferenciação e 

conseqüentes métodos para aprendizagem devem contribuir para a formação do 

perfil do engenheiro que a Escola e a sociedade desejam formar. O objetivo é sempre 

mais amplo do que apenas satisfazer os alunos. 

2.5.2.1 O significado do erro para o aluno 

Segundo Piaget, a compreensão é determinada pela habilidade com que se 

consegue formar conceitos e construir um modelo interno que se aproxime da 

realidade. Assim, desse ponto de vista, quando alguém não compreende as perguntas, 

as instruções ou as explicações dadas por outra pessoa, pode-se atribuir mais à falta 

de habilidade de quem comunica, num nível não apropriado em que o outro está apto 

a operar, e menos às deficiências de quem recebe a pergunta, a instrução ou a 

explicação. Piaget mostrou ainda que não se deve cometer o engano de atribuir erros 

à incapacidade, pois estes dependem dos seus atuais níveis de pensamento e 

processamento. 

Sabe-se que até a cultura em que se vive pode influenciar o processamento de 

informações como a aquisição de conhecimentos. Segundo Brohn (1992), o 

hemisfério esquerdo do cérebro humano processa predominantemente informações 

racionais, diretas, lógicas, matemáticas e objetivas, e o hemisfério direito, as 

informações qualitativas, intuitivas, visuais, artísticas e subjetivas. E, portanto, ao se 

notar o maior índice de acerto dos chineses em respostas a perguntas mais intuitivas 

sobre o comportamento estrutural numa pesquisa entre estudantes americanos e 

chineses, isso foi creditado ao fato de que, no Oriente, escreve-se por meio de 

símbolos gráficos e, no Ocidente, o ensino de engenharia prima pelo raciocínio 

direto, objetivo, científico. 

Os estudantes das melhores escolas de engenharia do Brasil prestaram e 

passaram num exame vestibular e com isso, em princípio, estão prontos para o 

desenvolvimento cognitivo que a tradição e a história do ensino consagraram como 

adequado. Assim, o professor deve lembrar-se de que um erro desses alunos é apenas 

um indício do esforço para encontrar a resposta certa de acordo com a sua estrutura 

cognitiva. 
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2.5.2.2 O significado do erro para o professor 

Se as respostas não são as esperadas, é importante verificar se elas não estão 

de acordo com o modo pelo qual o aluno é capaz de processar e principalmente se o 

material do aprendizado foi apresentado de forma apropriada àquele nível. 

Se as oportunidades de conceituar num nível mais alto do que o apropriado 

não forem aproveitadas, isso não deve ser interpretado como falta de interesse, por 

exemplo. Em nenhum momento, o aluno deve ser deixado confuso ou com 

sentimento de culpa se a falha é do material do aprendizado e do nível de 

entendimento do aluno. 

Em todos os níveis, o professor precisa levar em conta como o aluno processa 

as informações e lida com elas. Os erros surgem porque ou não se interpretou 

corretamente os elementos principais ou se recuperou e se aplicou de maneira 

incorreta uma informação anteriormente vista. 

Assim, os erros devem ser investigados no ponto em que tiveram origem e 

não de forma global, no fim de um processo. Os erros sinalizam sobre as deficiências 

a serem corrigidas. Fornecem pistas sobre o que está errado, tanto no processo de 

ensino quanto no da aprendizagem, e nem sempre o erro é de responsabilidade 

apenas do aluno. 

Por exemplo, em Resistência dos Materiais, que detém um alto índice de 

reprovações, as aulas são predominantemente expositivas e boa parte do aprendizado 

depende do ambiente criado pelo professor. Dessa forma, todos os cenários – os 

materiais, os conceitos, as práticas, os exercícios – devem ser cuidadosamente 

montados para que os primeiros erros dos alunos possam ser corrigidos 

eficientemente e não simplesmente refutados. O erro dos alunos, na verdade, ensina 

mais ao professor atento e diferenciado do que os acertos. 

2.5.2.3 Obtenção dos requisitos 

Admitindo que os meios de aprender e os progressos são diferentes para cada 

pessoa, surge a responsabilidade do professor como gestor do processo de ensino e 

aprendizagem. Ele toma decisões durante a aula que, supõe-se, devam promover esse 
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progresso, sempre que possível, ao longo dos estágios de cada um dos alunos. Esta 

tarefa inclui a obtenção dos requisitos para a continuidade. 

Certamente não se pretende dar ao professor, unicamente, o controle do 

processo. Entretanto, como se espera do aluno um elemento ativo, o único objetivo 

de quem leciona não deve ser a apresentação de um conteúdo ou a promoção de um 

treinamento para repetição da sua explicação.  

Novamente vem a pergunta: tem o professor das escolas de engenharia a 

formação adequada para cumprir esse papel? No momento presente, pesquisadores 

em educação, nacionais e internacionais, têm enfatizado o que se denomina estudos 

do pensamento do professor, ou seja, a abordagem reflexiva na educação. Segundo 

Barreiro (1996), considerando-se que a reflexão é uma característica humana, todo 

professor que se propõe ser competente precisa refletir sobre aquilo que faz. Schon 

(1992) é o precursor desta linha pedagógica e apresenta a reflexão na ação, a reflexão 

sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. Destaca que a reflexão na ação 

ocorre no momento em que a aula está acontecendo. São as percepções que o 

professor tem, fruto do seu saber de experiência, e que lhe permitem modificar, 

introduzir explicações, fazendo pequenas e oportunas correções de rota. A reflexão 

sobre a ação ocorre quando o professor reflete logo ao término da aula e no decorrer 

do mesmo dia perguntando-se o que não deu certo e por quê, ou mesmo aproveitando 

a satisfação do que deu certo como fator motivador. A reflexão sobre a reflexão na 

ação é profunda, implica uma busca da conscientização, ou como diria Piaget, da 

tomada de consciência da ação a priori e a posteriori. 

Deve-se portanto considerar o saber obtido com base no que o professor 

elabora pessoalmente em termos da prática docente e da construção desta prática 

(NÓVOA, 1992). 

2.5.2.4 Correção dos pontos falhos do professor 

Podem-se destacar alguns pontos falhos da formação docente para a área 

tecnológica, de acordo com Pereira; Bazzo (1997): ensino baseado nos 

conhecimentos já elaborados; grande oscilação dos graus de dificuldade dos 

exemplos que o professor oferece de acordo com suas preferências; cursos sem 

ligação com o cotidiano; aula unicamente centrada no ritmo e na fala do professor; 
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ambiente (professor e colega) que inibe o aluno; ensino centrado em objetivos, 

memorização e reprodução de tarefas repetitivas; cumprimento do programa e do 

nível de abordagem independentemente do avanço dos alunos; culto à precisão; 

valorização do produto, esquecendo-se do processo; trabalhos e cobranças de 

performance individuais.  

Esses pontos falhos identificados também por Bringhenti (1995) são difíceis 

de serem corrigidos. Há fatores estruturais que não estão no controle do professor. 

Mas, se identificados, os procedimentos que conduzem a esses pontos falhos devem 

ser evitados. A consciência e a reflexão sobre eles já ajudarão o professor a aceitar 

também como sua parte da responsabilidade pelo não-aprendizado do aluno. 

Há inúmeros relatos de capacitações pedagógicas realizadas de diferentes 

formas. Destaca-se a experiência realizada na Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) descrita por Pinto et al. (2002) com o oferecimento de uma Oficina de Meios 

Educativos cujos objetivos eram “embasar a fundamentação psicopedagógica para a 

produção de materiais educativos” e “incluir a reflexão sobre a imagem e 

conhecimento nas abordagens didáticas”. 

Com a capacitação pedagógica os professores poderão aproveitar na 

integralidade o oferecimento de diferentes formas de desenvolver a motivação e a 

disseminação do conhecimento, como a sugerida por Kartam; Al-Reshaid (2002). 

No Capítulo 3 descrevem-se algumas das ações realizadas na Epusp. 

2.5.3 Avaliação 

O significado de avaliar, num dicionário de Língua Portuguesa é: determinar 

o valor, estimar o merecimento, calcular, fazer idéia de, apreciar, reconhecer a 

intensidade. Porém quando se fala, por exemplo, em avaliar o aprendizado, muitas 

dúvidas surgem.  

A necessidade de mudanças nas avaliações é apontada com freqüência, pois, 

assim como o perfil dos alunos que ingressam, também os cursos de graduação e as 

próprias IES se modificaram muito, sobretudo nos últimos dez anos. Se for mantida a 

visão do ensino tradicional, no que diz respeito às avaliações consagradas pelo 

tempo, poderemos correr o risco de um atraso do Brasil em relação ao 
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desenvolvimento universitário de outros países. Nesse sentido, Janott (1992) ressalta 

o atraso ocorrido em Portugal em relação ao desenvolvimento universitário da França 

e da Itália. 

Segundo Becker (2001) as avaliações devem levar em conta a forma de 

conceber a gênese e o desenvolvimento do conhecimento, considerando o modo de 

ver o universo e a vida. Assim, se suas relações sociais mudaram de forma sensível, 

também as formas de avaliar devem mudar (pp. 69-79). Sobretudo todo o processo 

de avaliação deve ser global, objetivando a aquisição de todos os conhecimentos, as 

habilidades e as atitudes estabelecidos na missão a que cada IES se propõe, seguindo 

o proposto por Harrison (2002). 

No Capítulo 3 descrevem-se algumas das ações realizadas na Epusp. 

2.5.4 Aulas expositivas ou participativas 

As características pessoais acabam definindo preferências por diferentes 

formas de aprender e ensinar. 

Na pesquisa de Bringhenti (1993), os alunos relataram que entendem como 

melhor ensino aquele em que o professor apresenta a matéria e faz exercícios (33%), 

o professor apresenta a matéria dialogando com os alunos (23%), o professor 

programa atividades (questões, problemas, projetos) a serem realizadas pelos alunos 

(21%), o professor e os alunos discutem a matéria indicada para ser estudada 

previamente (12%), o professor apresenta a matéria e os alunos assistem à aula, 

anotam e eventualmente fazem alguma pergunta ou intervenção (4%). 

2.6 Projeto curricular 

A Escola Politécnica foi criada em 1893 e desde então o seu currículo tem-se 

modificado para acompanhar as transformações da técnica e da sociedade. A criação 

de cátedras e de laboratórios, a alteração nas metodologias de ensino, a introdução de 

novas disciplinas foram ocorrendo paulatinamente. 

Em 1955, pelo Decreto Estadual no. 25230, implantou-se um novo sistema de 

organização ampliando-se o ensino e, segundo Santos (1985), se constitui no 

referencial histórico para a evolução do ensino de Engenharia da Escola Politécnica. 

Criaram-se os Departamentos e os seus Conselhos. 
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Em 1963, iniciou-se uma reestruturação curricular que foi consolidada pela 

Portaria GR-130 de 8 de janeiro de 1965. Introduziram-se disciplinas de formação 

humanística: Português, Filosofia e Evolução das Ciências, Sistemas Econômicos e 

Sociais Comparados e Introdução à Engenharia.  

Em 1965, ainda segundo Santos (1985), a Epusp organizou sistematicamente 

seus departamentos, alguns dos quais passaram a assumir a responsabilidade pelos 

cursos ministrados na Escola, principalmente aqueles mais diretamente ligados aos 

seus laboratórios.  

Em 1968, a Lei Federal no. 5539 fixou normas gerais com o início da 

implementação da Reforma Universitária e, na Epusp, os cursos passaram a ter dois 

ciclos: o básico e o profissional.  

Em 1970, o Decreto Estadual no. 52326 aprovou o Estatuto da USP e foram 

baixadas portarias tendo em vista a instalação da Reforma Universitária. A Portaria 

GR – 1023 definiu os Departamentos da Epusp e as disciplinas de sua 

responsabilidade.  

Em 1971, pela Portaria GR-1380, a matrícula passou a ser por disciplina e 

não por curso e os cursos passaram a ser semestrais.  

Em 1972, os cursos básicos da Epusp passaram a ser ministrados pelos 

Institutos de Física, de Matemática e Estatística e de Química da USP, que receberam 

os antigos docentes da Epusp que ministravam tais cursos.  

Em 1977 e 1978, houve uma reformulação dos currículos da Epusp com base 

na Resolução 48/76 do Ministério da Educação e Cultura/Conselho Federal de 

Educação – CFE. Determinou as linhas gerais, o conteúdo mínimo, a duração e as 

habilitações. Foram introduzidas disciplinas como Ciências do Ambiente e 

Instituições de Direito.  

A partir daí, de acordo com o professor Péricles Brasiliense Fusco, do 

Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações, “ao longo da década de 80, 

foi-se cristalizando a necessidade de uma reformulação dos cursos de engenharia no 

país, inclusive os da Politécnica” [...] “No início da década de 90, o professor 

Francisco Romeu Landi foi capaz de romper a inércia acadêmica e convocou os 



 

 

75

Departamentos da Escola para que indicassem seus representantes na comissão de 

Modernização curricular que acabara de ser por ele criada.” [...] “Mais de cinqüenta 

universidades e mais de uma centena de departamentos foram então visitados pelos 

membros da Comissão, pelos quatro cantos do mundo” [...] “Em todos os locais onde 

estivemos, de setembro a novembro de 1990, ou tinha acabado de ocorrer uma 

reforma modernizante dos currículos de engenharia, ou essa reforma estava em 

andamento ou estava pelo menos em preparação” [...] “A modernização curricular – 

o que deve ser aprendido – exigia a modernização didática – como deve ser 

ensinado”[...] “A modernização do conteúdo programático das disciplinas deveria ser 

acompanhada pela modificação da organização de como as disciplinas deveriam ser 

encadeadas e de como deveriam ser ensinadas e aprendidas” [...] “Aprender a 

aprender tornou-se a diretriz maior” [...] “A formação generalista ganhou sua 

verdadeira importância...” [...] “a organização dos currículos em ciclos sucessivos 

tornou-se uma necessidade inalienável...” [...] “O primeiro ano comum a todos os 

cursos de engenharia seria o primeiro passo. A criação de grandes áreas de ensino 

tecnológico, o segundo. Que os estágios deveriam ter o nível de atividades 

profissionais próprias do engenheiro... o seguinte” [...] “A redução do número de 

horas em sala de aula e o aumento significativo do número de horas de estudo 

tornaram-se princípios importantes” [...] “O profissional competente, criativo, 

empreendedor, e cônscio de suas funções técnicas, econômicas e sociais tornou-se o 

objetivo final do processo educacional dos estudantes da Politécnica” (FUSCO, 

1999). 

O professor Francisco Romeu Landi, ex-diretor da Escola Politécnica da 

USP, declarou que “quando criamos a Comissão de Modernização Curricular na 

Escola Politécnica, naquele ano, tínhamos em vista uma reforma no currículo que 

respondesse às dúvidas que nos assaltavam quanto ao perfil do engenheiro que 

deveríamos formar, de maneira a atender as necessidades da sociedade” [...] “As 

transformações mais recentes pelas quais a sociedade vinha passando, e que ocorriam 

com extraordinária rapidez, estavam a exigir um engenheiro com uma certa 

versatilidade para enfrentar mudanças. Dentre outras transformações, algumas nos 

atingiam diretamente (todas atingem, em diferentes graus) como as inovações 

tecnológicas, criadas e implementadas cada vez mais velozmente, e relacionadas a 
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um leque de conhecimentos cada vez mais aberto. Como seria possível com uma 

carga curricular, limitada naturalmente pela capacidade humana de absorver novos 

conhecimentos, transferir aos estudantes tamanho volume de informações?” [...] “que 

modificações metodológicas deveríamos implementar para substituir o já desgastado 

processo de aulas expositivas? Como introduzir, no nosso método de ensino, o tão 

falado, pouco compreendido, e nada aplicado, sistema de ensinar o aluno a aprender? 

De que maneira essa potente ferramenta do engenheiro, que é a informática, deveria 

ser incorporada no processo de ensino? Considerando-se que o engenheiro acumula 

experiências que o tornam independente após 5 a 10 anos de formado, podia-se 

também questionar: que perfil deveria ter o nosso engenheiro após esses anos, para o 

pleno exercício profissional?” (LANDI, 1999).  

Conforme Agopyan, atual diretor da Escola Politécnica da USP, “a reforma 

curricular é uma tarefa rotineira para a Politécnica. Ao contrário, a Modernização 

Curricular consiste numa ampla alteração conceitual dos cursos de graduação desta 

Escola” (AGOPYAN, 1999). 

2.6.1 Especialidades e o mercado de trabalho 

Crivellari (2000) fez um estudo sobre absorção dos engenheiros pelo mercado 

de trabalho em Minas Gerais. Observou que a Companhia Vale do Rio Doce, a 

Usiminas e a Fiat, por trabalharem com tecnologia importada, têm uma necessidade 

de engenheiros menor do que a esperada. Na Fiat, este fato é mais perceptível do que 

nas outras duas companhias, que têm uma tradição de pesquisas voltada para a 

adaptação e o domínio da tecnologia importada. Na Fiat, o número de engenheiros 

em relação ao número de empregados é menos de 1%, na Usiminas é 3,9% e na 

Companhia Vale do Rio Doce é 3,2%. Essa baixa absorção de profissionais de 

engenharia pela indústria é confirmada também quando se fez a comparação com os 

dados do Ministério do Trabalho sobre os engenheiros empregados por setor8 IBGE. 

Nota-se que o setor de Serviços emprega cerca de 30% dos engenheiros e o setor da 

Construção Civil emprega também cerca de 30% dos engenheiros. 

                                                 
8 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divide os trabalhos nos seguintes setores: Extrativa 
mineral, Indústria de transformação, Serviços industriais de utilidade pública, Construção civil, 
Comércio, Serviços, Administração pública, Agropecuária/extrativa vegetal/caça e pesca, 
Outros/ignorados 
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Ainda segundo Crivellari (2000), os engenheiros teriam um papel 

fundamental e estratégico na construção de um novo modelo econômico e social para 

o Brasil, mas a situação real é que a modernização produtiva faz parte de uma corrida 

não planejada para uma economia de mercado internacionalizada. Os níveis de oferta 

de emprego para engenheiros estão em queda, originando o desemprego e o 

aviltamento dos salários e, além disso, as pequenas firmas estão enfrentando grandes 

dificuldades.  

Nas grandes empresas industriais, os novos processos, o uso de novas 

tecnologias e os novos modelos de organização demandam cada vez mais 

qualificações generalistas e seguem uma rotina produtiva focalizada e especializada. 

Daí as incertezas que atingem as escolas de engenharia: formar um engenheiro 

especialista ou generalista? Está correta a criação de mais especialidades para um 

mercado de trabalho que possui postos de trabalho cada vez mais polivalentes? 

2.6.2 Sistema de créditos ou seriado? 

A organização dos cursos por disciplinas trouxe conseqüências já relatadas 

por muitos (BORGES e VASCONCELOS, 1997) e muitas das reflexões são no 

sentido do retorno ao sistema seriado. 

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) implementou o sistema 

seriado em 1992 no curso de Engenharia Civil e, segundo Maciel; Lopes (2002), 

houve uma efetiva redução do tempo de permanência para integralização curricular e 

reduziu-se o índice de evasão confirmando o que era previsto por Lopes (1998). 

Nakao (2000), ao comparar o sistema semestral de créditos da Epusp com o 

sistema cooperativo seriado, conclui que o sistema cooperativo é melhor para os 

alunos e para a sociedade e uma das razões é também a evolução do aprendizado que 

obedece a uma lógica tanto no seqüenciamento quanto na formação de cada grupo de 

disciplinas. 

O regime semestral por créditos é baseado em pré-requisitos e no 

desenvolvimento das atividades acadêmicas seguindo diversas linhas de 

conhecimento. O aluno escolhe livremente o modo e o tempo em que as disciplinas 

obrigatórias serão cursadas. Essa liberdade nem sempre é utilizada de forma 
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inteligente, ficando o prejuízo para o estudante que fica retido e para a sociedade que 

arca com os custos decorrentes desse tempo a mais na Escola.  

No sistema seriado, com matrícula num conjunto de disciplinas, o 

compromisso com a aprovação nessas disciplinas é muito maior.  

Se na UFSM valeu a pena, talvez valha aqui. 

2.6.3 Projeto de avaliação 

Uma das dificuldades no desenvolvimento de processos de avaliação é 

encontrar os parâmetros adequados. A existência de instituições como o Inep e os 

seus dados auxiliam no estabelecimento de indicadores. Miller; Olds (2002) se 

referem ao U. S. Acreditation Board for Engineering and Technology (Abet) e 

enfatizam a importância da utilização de um processo de avaliação com etapas bem 

delineadas com a participação ativa e o engajamento dos departamentos de uma 

escola e suas chefias. 

2.7 Indicadores de qualidade 

2.7.1 Relação candidatos por vaga no vestibular 

O interesse por uma carreira depende de uma série de fatores entre os quais 

destacam-se a imagem que o profissional detém e o valor relativo que esse 

profissional adquire em função da demanda no mercado de trabalho. A relação 

candidatos por vaga pode variar de uma escola para outra, mas é utilizada como 

indicador do interesse que uma determinada profissão desperta nos jovens, embora 

em determinadas situações esse interesse acabe sendo mascarado. 

No caso do vestibular para Medicina, por exemplo, os candidatos que 

concorrem às escolas do Estado de São Paulo são, na sua grande maioria, os mesmos. 

Com isso o número de candidatos por vaga na Fundação para o Vestibular da 

Universidade de São Paulo (Fuvest), em que são oferecidas mais vagas, é muito 

menor que na Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista 

(Vunesp) ou no vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que 

oferecem um número menor de vagas. Nesse caso, ter uma relação maior não 

significa que o interesse em ingressar na escola seja maior. 
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Como a inscrição para o vestibular é livre, muitos são os que concorrem a 

uma vaga até sem ter chance. A falta de preparação e a ausência do talento de muitos 

que concorrem a uma vaga na maioria das IES públicas mesmo num curso como o de 

engenharia do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) fazem com que a relação 

candidato por vaga revele números que devem ser utilizados com cuidado numa 

análise da dificuldade de ingresso. A análise deve ser conjunta com outros dados, 

como por exemplo, o preparo e a qualidade dos indivíduos concorrentes e das 

condições de oferta (alojamento, bolsas de estudo, localização, custos), que em 

algumas situações é um grande diferencial. 

Pela Tabela 1, aparentemente o interesse por uma vaga na Engenharia da 

Unicamp é muito maior do que por uma vaga da Epusp. Mas, os totais de candidatos 

são praticamente os mesmos. Em 2003, na Unicamp, houve 8827 candidatos para 

Engenharia Civil, de Controle e Automação, de Computação, Elétrica, Mecânica e 

Química, número que se obteve somando os produtos da relação candidato/vaga em 

cada habilitação pelo correspondente total de vagas. O total de candidatos na carreira 

Engenharia da Epusp é de cerca de 8842 se multiplicarmos a relação candidato/vaga 

pelo total de 750 vagas. 

Nos cursos preparatórios para os vestibulares existem setores de atendimento 

a vestibulandos que informaram que, aparentemente, na sua maioria, os candidatos 

seriam os mesmos para as duas carreiras: da USP e da Unicamp. Mas há uma 

diferença que se deve destacar: é que o vestibular da Unicamp é nacional e o da USP 

é apenas no âmbito estadual. Apesar disso, há alunos de outros estados do Brasil 

cursando a Epusp e nas listas de aprovados da USP e da Unicamp há uma grande 

coincidência de nomes. 

Os recrutamentos para os vestibulares da Vunesp e da Unicamp (com 

palestras de divulgação das carreiras nas escolas do ensino médio) são mais ativos 

que o da Fuvest, que faz o vestibular da Epusp. 

A relação candidatos por vaga nas demais escolas pode ser obtida no 

endereço do Inep: http://www.inep.gov.br. Esses dados são alimentados pelas 

próprias escolas e observa-se que muitos números não são informados talvez porque 
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o número de candidatos por vagas em muitas delas não supera um, ou seja, há menos 

candidatos que vagas disponíveis.  

Tabela 1. Relação candidatos por vaga de alguns cursos de Engenharia 

2003 vagas 1999 2000 2001 2002 2003 
ITA       

Engenharia - ITA 130   60.0 66.0 69.0 
Fuvest       

Eng. Aeronáutica – Eesc - São Carlos – USP 40 - - - 23.83 18.97 
Eng. Ambiental – Eesc - São Carlos – USP 40 - - - - 11.87 

Eng. Civil – Eesc - São Carlos – USP 60 8.78 12.35 9.53 8.45 10.3 
Engenharia – Eesc - São Carlos – USP 230 17.46 16.38 18.6 19.1 14.56 

Eng. de Alim. – Fmvz - Pirassununga – USP 80 - - 13.55 12.09 15.52 
Eng. Agronômica – Esalq - Piracicaba – USP 200 6.41 9.69 7.4 6 7.19 

Eng. Florestal – Esalq - Piracicaba – USP 40 6.87 8.3 10.65 6.97 9.4 
Eng. – Epusp - São Paulo – USP; 

Comp. e Mat. Aplic. – IME - São Paulo – USP
870 9.45 12.24 13.37 13.28 11.79 

Unicamp       
Eng. Agrícola – Campinas – Unicamp 60 8.1 6.9 6.2 6.8 8.5 

Eng. de Alimentos – Campinas – Unicamp 70 18.6 17.5 17.9 16.6 17.2 
Eng. de Alimentos (Not) – Campinas –Unicamp 30 14 15.9 14 18.3 11.1 

Eng. Civil – Limeira/Campinas –Unicamp 70 11.4 12.1 11.4 11.2 11.9 
Eng. de Contr e Auto (Not) – Camp –Unicamp 50 30.1 32.9 32.9 28.4 31.4 

Eng. de Computação – Campinas – Unicamp 90 22.6 26 29.2 28.4 24.6 
Eng. Elétrica – Campinas – Unicamp 70 19 16.2 22.1 25.9 17.5 

Eng. Elétrica (Not) – Campinas – Unicamp 30 18.4 17.4 22.7 19 15.8 
Eng. Mecânica – Campinas – Unicamp 60 16.7 16.3 17.9 19.6 21.9 
Eng. Química – Campinas – Unicamp 60 11.1 12.2 12.3 14.8 13.3 

Eng. Química (Not) – Campinas – Unicamp 30 12.3 10 13.4 10.2 13.3 
Vunesp       

Eng. de Alimentos – S. J. R Preto – Unesp 30   23.13 24.27 27.47 
Eng. Ambiental – Pres. Prud – Unesp 30   - 17.8 10.5 
Eng. Ambiental – Rio Claro – Unesp 30   - - 30.03 

Eng. Cartográfica – Pres. Prud. – Unesp 40   4.28 4.4 5 
Eng. Civil – Bauru – Unesp 60   7.9 10.77 10.57 

Eng. Civil – Guaratinguetá – Unesp 40   6.98 7.88 9.6 
Eng. Civil – Ilha Solteira – Unesp 40   11.28 6.32 9.95 

Eng. Elétrica – Bauru – Unesp 60   14.53 21.1 16.67 
Eng. Elétrica - Guaratinguetá – Unesp 40   16.48 19.77 15.33 

Eng. Elétrica – Ilha Sol. – Unesp 40   16.35 12.73 13.85 
Eng. de Materiais – Guaratinguetá – Unesp 30   - - 9.5 

Eng. Mecânica – Guaratinguetá – Unesp 60   8.63 9.83 15.87 
Eng. Mecânica (Not) – Guaratinguetá – Unesp 30   10.9 16.8 15.07 

Eng. Mecânica – Ilha Solt. – Unesp 40   8.33 11.65 9.3 
Eng. de Prod Mec – Guaratinguetá – Unesp 20   17.4 19.95 20.35 
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Os números da Tabela 1 mostram também uma tendência de queda na relação 

candidatos/vaga para algumas das opções de cursos de Engenharia. Se essa relação 

traduz o interesse pela Engenharia pode-se verificar que esse fenômeno não é 

exclusivo do Brasil e tem ocorrido também em outros países. 

2.7.2 Média das notas de um exame como o do ENC 

É sempre possível tirar proveito das informações que podem ser obtidas por 

uma interpretação correta dos resultados de um exame nacional como o ENC. 

Realmente o efeito do conceito obtido no ENC pode ser sentido de diversas 

maneiras, embora, algumas vezes, a divulgação pela imprensa apenas dos resultados 

induza a julgamentos equivocados. 

Silva Filho; Motejunas (2003) se referem a estudo norte-americano realizado 

por professores universitários daquele país que mostra uma estreita relação entre a 

procura pelos estudantes e as posições dos cursos no ranking da revista U. S. News 

and World Report. No Brasil, observa-se que nos vestibulares para os cursos de 

Engenharia Civil que obtiveram conceitos negativos – mais de quatro notas D ou E – 

o número de candidatos inscritos diminuiu mais de um quarto (diminuiu 27,08%) e 

naqueles com os melhores conceitos o número de candidatos inscritos aumentou 

(4,12%). 

Para eliminar o possível efeito de crescimento da demanda pelas 

universidades públicas, em geral bem avaliadas no ENC, Silva Filho e Motejunas 

retiraram da estatística todas as IES públicas e observou-se que os cursos de 

Engenharia Civil com bom resultado no ENC tiveram sua procura aumentada em 

15,38%, enquanto os mal avaliados perderam 7,74% dos candidatos.  

Conforme já foi dito, a comparação dos conceitos obtidos no ENC não 

permitia a identificação dos pontos fracos de um curso. Talvez ao se comparar as 

notas obtidas pelos alunos de uma IES com as médias do Brasil se possa ter uma 

indicação de quais áreas e disciplinas têm mais deficiências. A comparação poderia 

ser feita utilizando-se, por exemplo, a relação proposta por Genevois (2000) (média 

Poli menos média Brasil)/média Brasil para cada questão. 

Fica aqui a sugestão para se fazer o acompanhamento dentro do Sinaes a 

partir do momento em que as escolas de engenharia forem avaliadas. Em 2004, a 
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USP decidiu que não se submeteria ao Sinaes por estar restrita à avaliação do 

Conselho Estadual de Educação. 

A Escola Politécnica da USP é organizada em Departamentos, que são os 

responsáveis pelas disciplinas oferecidas em cada habilitação do curso de 

Engenharia. A grande maioria das disciplinas da Engenharia Civil está sob o 

comando dos Departamentos de Engenharia de Construção Civil (PCC), de 

Engenharia de Estruturas e Fundações (PEF), de Engenharia Hidráulica e de 

Saneamento (PHD) e de Engenharia de Transportes (PTR). 

Para cada questão, associa-se o Departamento mais relacionado. A Tabela 2 

apresenta, para cada ano e para cada questão (de 1996 a 1999), o Departamento 

envolvido. As notas obtidas pelos alunos em cada questão podem também auxiliar a 

avaliar o ensino na Escola. 

Tabela 2. Questões do ENC e Departamentos 

Questão 1996 1997 1998 1999 
1 PEF PCC PHD PCC 
2 PEF PTR PCC PEF 
3 PEF PEF PCC PHD 
4 PHD PEF PHD PTR 
5 PCC PCC PTR PHD 
6 PEF PCC PCC PCC 
7 PHD PHD PEF PHD 
8 PHD PHD PEF PCC 
9 PTR PHD PTR PEF 

10 PTR PEF PEF PEF 
 
2.7.3 Fluxo de ingressantes e formandos 

Um indicador para se verificar se há algum problema numa escola de 

engenharia como a Escola Politécnica da USP pode ser o fluxo dos ingressantes e 

dos formandos. Se esse fluxo não conduzir a um equilíbrio adequado, pode indicar a 

existência de um problema. 

Há ainda outros indicadores que também podem apontar a existência de 

problemas num curso: o número de reprovações nas disciplinas, o número de 

ausência nas aulas, o número de alunos formados no período ideal de duração do 

curso e o número de evasões. 
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2.7.3.1 Evasão9 e represamento10 

A Tabela 3 foi elaborada seguindo a proposta por Antunha (1992). Algumas 

adaptações foram tentadas em razão da criação dos cursos cooperativos em 1989 

quando se abriram novas vagas e dos processos de transferência implementados a 

partir de 2000 para completar as vagas ociosas decorrentes da evasão. Esta tabela 

forneceria um número médio de abandonos dos alunos e uma estimativa do 

represamento de alunos da Epusp. 

A Tabela 4 foi elaborada seguindo a proposta por Botter (1992). Desejava-se 

fazer uma adaptação, desmembrando-se os alunos que foram desligados no primeiro 

e no segundo ano. Mas, não houve condições para se completar essas tabelas, pois o 

sistema de registro dos dados não estava informatizado à época. Assim, focou-se 

mais em saber quais as razões dessa evasão e desse represamento. 

A evasão é um evento complexo que depende do processo de admissão dos 

alunos, da estrutura de curso existente, do mercado de trabalho, das condições 

socioeconômicas do aluno e das percepções socioculturais do aluno diante disso 

tudo. Ela não se restringe às IES privadas ou públicas, às dos grandes centros ou às 

do interior (RODRIGUES e CREPPE, 1999) (RODRIGUES e CREPPE, 2002). 

Segundo Gozzi (2000), o desemprego é citado nas entrevistas com os alunos, pois 

gera a necessidade de trabalhar fazendo com que se dediquem cada vez menos ao 

curso, até o abandono. As razões acadêmicas são a desmotivação com o conteúdo do 

                                                 
9 A Evasão é um fenômeno mundial segundo Prado (1990) que estudou a situação do curso de Física 

da USP. Para Antunha (1992), evasão é o total de alunos que não tendo se matriculado por duas (ou 

três) vezes consecutivas tiveram o seu nome retirado da lista de alunos válidos da USP, entre o 1o. 

semestre do ano i - 1 e o 1o. semestre do ano i. Para Botter (1992), até 1989, o aluno perdia a vaga se 

não se matriculasse por dois semestres consecutivos. Como a partir de então, o aluno tem sua vaga 

cancelada se não se matricular por três semestres consecutivos ou após cinco anos de trancamento de 

matrícula, Botter considera esse total de vagas canceladas como evasão. 

10 O Represamento é caracterizado pelos alunos que permanecem na Escola Politécnica um número 

de anos maior do que cinco, até a sua formatura. Segundo Antunha, esta definição é parcialmente 

representativa do problema, pois um aluno que, por exemplo, já esteja na escola por três anos, mas 

ainda esteja cursando as disciplinas do 2o. ano curricular, não é considerado no represamento. 
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curso, as reprovações em matérias básicas e as dúvidas com relação à vocação para a 

Engenharia. 

Tabela 3 Evasão e represamento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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A
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1970 2462  43   600  588   312         
1971 2623  6   600  584   283         
1972 2873  24   600  588   371         
1973 3060  13   600  598   506         
1974 3148  25   600  600   517         
1975 3180  11   600  600   521         
1976 3208  17   600  593   531         
1977 3235  28   600  600   506         
1978 3302  35   600  600   504         
1979 3275  47   600  600   535         
1980 3224  56   600  588   525         
1981 3177  22   600  602   462         
1982 3196  66   600  600   429         
1983 3240  55   600  606   425         
1984 3251  55   600  600   459         
1985 3366  80   600  642   410         
1986 3620  29   600  703   450         
1987 3637  55   600  660   459         
1988 3251  81   660  773   429         
1989 3444  12   720*  741   389         
1990 3759  14   720  735   424         
1991 3915  20   720  763   409         
1992 4048  19   720  772            
1993      720              

...                    
2003      750              
* alunos do curso cooperativo 

Mi = número de alunos efetivamente matriculados no 1o semestre do ano i  
Vi = número de vagas para o ingresso no vestibular do ano i 
Di = número de alunos que não se matricularam no 1o semestre do ano i 
I(i) = número de ingressantes pelo vestibular no ano i 
T(i) = total de alunos no 1o semestre do ano i = M(i)+D(i)+M(i)*+D(i)* 
F(i-1) = número de formandos no ano i-1 = soma dos formandos no 1o e 2o semestres do ano i-1 
E(i-1) = número de alunos que, não tendo se matriculado por duas (ou três) vezes consecutivas, 
tiveram seu nome retirado da lista de alunos válidos da USP 
I(i)** = número de ingressantes pelo prova de transferência no ano i 
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Tabela 4. Evasão 
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...                
1986                
1987   23 12 11 - 3 3 3 4 4     
1988   28 6 14 - 7 9 2 8 10     
1989   30 13 11 2 5 3 2 6 4     
1990   3 4 1 1 1 2 1 1 3     
1991   31 11 - 1 11 6 8 6 9     
1992                

...                
2003                

 

Ainda, segundo Gozzi (2000), a taxa de evasão de alunos na Escola de 

Engenharia da UFRJ situava-se em cerca de 50%, enquanto no Curso de Engenharia 

Elétrica se aproximava de 30%. E a evasão ocorria principalmente na primeira 

metade do curso, ou ainda, nos dois primeiros anos. A partir do 3o. ano é que ocorria 

a retenção, que aqui se chama de represamento. 

Rodrigues; Creppe (1998) e Rodrigues; Franchin; Simone (2000), também 

escreveram sobre a evasão na Engenharia da Universidade Estadual Paulista (Unesp). 

Segundo estes últimos, 80% dos evadidos do curso de Engenharia Elétrica da Unesp 

de 1991 a 1995 decidiram pela saída do curso no 1o  e 2o anos. Segundo eles, quanto 

maior a relação candidato por vaga, menor é a evasão porque esses candidatos têm 

bem definido seu projeto de formação acadêmica. Observou-se que a grande maioria 

(90%) dos evadidos prestou vestibular em outra instituição e 78% destes foram 

reprovados. A incerteza de emprego, a previsão de baixos salários, a pequena 

perspectiva de realização profissional e o despreparo dos docentes são apontados 

como as principais causas. 

Analisando a Tabela 3, em 1985, para um total de 600 vagas oferecidas no 

vestibular, ingressaram 642 calouros. O número de formandos em 1989 foi 389, ou 

seja, 60,1% do total de ingressantes de 1985, o que indica que nem todos os 

ingressantes em 1985 se formaram no período ideal de duração do curso que é de 

cinco anos. Se for considerado apenas o total de vagas 600, esse porcentual é 64,8%. 
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Tabela 5. Formandos por ano e por habilitação/ênfase 

Curso   1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Coop.Co. M 125   20 30 3 22 12 1 1 17 19

 F 27   6 9 6 1   2 3
totais  152 0 0 0 0 26 39 3 28 13 1 1 19 22

Coop. P. M 80   22 13 18 13 13 1 
 F 21   1 9 3 2 3 3  

totais  101 0 0 0 0 1 31 16 20 16 16 1 0 0
Coop.Q. M 58   14 16 7 17 3   
 F 24   4 7 10 2 1  

totais  82 0 0 0 0 18 23 7 27 5 2 0 0 0
Civil M 1146 76 71 59 72 87 80 84 112 89 120 114 101 81

(180) F 284 17 11 16 14 24 12 28 32 30 27 28 26 19
totais  1430 93 82 75 86 111 92 112 144 119 147 142 127 100

Elétrica M 1696 101 109 125 127 134 126 129 128 135 139 151 136 156
(210) F 106 7 5 6 8 7 12 13 11 6 8 7 5 11

totais  1802 108 114 131 135 141 138 142 139 141 147 158 141 167
Materiais M 39    7 8 12 12

(20) F 13    1 2 3 7
totais  52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 19

Mecânica M 690 56 43 67 48 50 53 44 54 71 61 55 44 44
(70) F 32 1  1 2 5 2 1 5 2 2 5 6

totais  722 57 43 68 50 55 55 44 55 76 63 57 49 50
Mecatr. M 471   37 41 45 37 53 43 46 35 39 44 51

(60) F 26   1 2 7 2 1 2 3 2 3 2 1
totais  497 0 0 38 43 52 39 54 45 49 37 42 46 52

Metal. M 193 18 10 14 17 9 17 21 23 22 18 9 7 8
(20) F 15  3 1 1 3 1 2 1 2 1 

totais  208 18 13 15 17 10 20 22 25 23 20 10 7 8
Minas M 82 7 10 8 7 5 4 7 8 2 3 5 13 1

(20) F 15 2 1 1 1 2 1 3  1 1 2
totais  97 9 11 9 7 6 6 8 8 5 3 6 14 5

Naval M 365 27 36 24 28 24 36 35 15 34 25 26 21 34
(40) F 20 1 3 1 1 3 2 2   4 3

totais  385 28 39 25 29 27 36 37 15 36 25 26 25 37
Produção M 693 54 62 47 39 84 46 60 45 40 52 56 55 52

(70) F 139 8 8 10 4 11 13 16 18 8 13 13 7 10
totais  831 62 70 57 43 95 59 76 63 48 65 69 62 62

Química M 420 37 27 41 27 35 26 29 38 38 32 35 22 33
(60) F 19 12 19 10 20 22 13 24 24 24 21 16 10 23

totais  658 49 46 51 47 57 39 53 62 62 53 51 32 56
Total  7017 424 418 469 457 599 577 574 631 593 587 573 537 578
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2.7.3.2 Formandos de 1990 a 2002 

A Tabela 511 fornece o total de formandos de 1990 a 2002, por sexo, por ano 

e por habilitação/ênfase. 

Para um total de 660 vagas oferecidas no vestibular de 1988, foram 

matriculados 773 alunos (Tabela 3). Esses ingressantes de 1988 teoricamente seriam 

os formandos em 1992 que, conforme a Tabela 5, totalizaram 469, ou seja, 60,6%. Se 

forem consideradas as 660 vagas, os 469 formandos de 1992 representam 70% dos 

ingressantes de 1988. 

A partir dos dados da Tabela 3 e da Tabela 5, considerando-se apenas os 

cursos semestrais, pode-se estabelecer uma comparação do fluxo dos ingressantes no 

ano i-5 com os formandos no ano i (Tabela 6) e estimar um porcentual da 

evasão/retenção. 

Tabela 6. Ingressantes no ano i-5 e formandos no ano i (cursos semestrais) 

Ano i 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Ingressantes i-5 720 720 720 720 720 720 720 
Formandos i 548 576 559 568 571 518 556 

Evasão/retenção i 20,3% 12,4% 22,4% 21,1% 20,7% 28,1% 22,8% 
 

A Tabela 7 fornece um detalhamento do número de formandos em 2002 por 

habilitação/ênfase.  

Na Tabela 8, há também a informação do ano de ingresso dos formandos, 

possibilitando verificar que 289 ingressaram em 1998 e, portanto, se formaram no 

período ideal de cinco anos. Representam exatamente 50% dos formandos. De 

acordo com a Tabela 4 o total de ingressantes foi 750 e, portanto, numa análise 

simplista, o número de formandos correspondeu a 38,5% (289/750), ou seja, houve 

61,5% (461/750) de represamento ou evasão. 

Segundo Bringhenti (1995), o tempo de curso dos concludentes na década de 

1960 e 1970 foi de 5,17 anos, obtida por média ponderada com os alunos ouvidos por 

ele. Desses, 85% se formaram em cinco anos. Os que se formaram na década de 

                                                 
11 Elaborada pelo Secretário da Comissão de Graduação e responsável pela Seção de Apoio 
Educacional da Epusp, Alex Eduardo Guerlando. 
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1980 se formaram na média em 5,5 anos e desses 63% se formaram em cinco anos. 

Em 1993, a média foi próxima de 6 e 50% se formaram em cinco anos. 

Tabela 7. Formandos de 2002 e habilitações 

Curso F M Total de Formandos 
Engenharia de Computação Cooperativo 3 19 22 

Engenharia de Produção Cooperativo 0 0 0 
Engenharia Química Cooperativo 0 0 0 

Engenharia Civil 19 81 100 
Engenharia Elétrica 11 155 166 

Engenharia de Materiais 7 13 20 
Engenharia Mecânica 6 44 50 

Engenharia Mecânica – Automação e Sistemas 1 51 52 
Engenharia Metalúrgica 0 8 8 

Engenharia de Minas 2 3 5 
Engenharia Naval 3 34 37 

Engenharia de Produção 10 52 62 
Engenharia Química 23 33 56 

 

Tabela 8. Formandos de 2002 e seu ano de ingresso 

Ano de ingresso  
1985 1 
1987 2 
1988 0 
1989 2 
1990 3 
1991 3 
1992 5 
1993 7 
1994 19 
1995 22 
1996 59 
1997 160 
1998 289 
2000 5 
2002 1 

 

Segundo Augusto (2003) e Nakao (2004), a média de formatura dos alunos da 

Epusp nos últimos anos tem se mantido em torno de seis anos. 

Esses números mostram uma tendência de mais tempo na escola. Será que 

essa é uma conseqüência do fenômeno já identificado de prolongamento da 

adolescência? 
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Hoje é comum o jovem permanecer na casa dos pais até completar cerca de 

30 anos, o que era impensável na década de 1960 e 1970. Se assim for, a 

preocupação deve se focar em manter o prazo de cinco anos ou se for o caso alterar o 

prazo para 6 anos. Esta dificuldade em completar o curso em cinco anos seria um 

argumento a mais para que o curso de estendesse por seis anos sem alterar a carga 

didática conforme muitas vezes mencionado por alguns professores de universidades 

públicas. Nos programas de internacionalização do curso de Engenharia da Epusp, o 

prazo já é de seis anos. 

Os entrevistados por Bringhenti (1993) opinaram que o curso deve ser 

programado para cinco anos, inicialmente porque é possível e em seguida porque 

deve haver a educação continuada. Além disso, pode onerar o aluno (e a sua família) 

e a sociedade. Mas, 32% dos alunos opinaram que o curso deveria ser programado 

para seis anos e 52% para cinco anos. Esse porcentual coincide com os cerca de 50% 

de formados em cinco anos. 

Consultando-se outros dados na Seção de Apoio Educacional da Epusp, 

observou-se que a maioria se forma no segundo semestre. Por exemplo, de 1990 a 

2002, formaram-se no primeiro semestre apenas 9% dos formados em Engenharia 

Elétrica, 6% em Materiais, 11% em Mecânica, 6% em Mecatrônica, 13% em Naval, 

14% em Produção, 11% em Química. Já em Engenharia Civil, 24% formaram-se no 

final do primeiro semestre, em Metalúrgica, 19% e em Engenharia de Minas, 21%. 

Há uma diferença significativa. Será que a configuração da grade horária das 

habilitações pode estar influindo no porcentual dos retidos em cada ano e portanto no 

porcentual dos formandos no meio do ano?  

2.7.3.3 Médias dos alunos nas opções pelas grandes áreas e pelas 

habilitações/ênfases 

Surgem algumas dúvidas ao observar as tabelas (Epusp, 2003) com as médias 

ponderadas das notas das disciplinas cursadas pelos alunos que foram alocados nas 

opções de habilitações e ênfases. Essa opção é feita depois de cursarem o segundo 

ano de Engenharia da Escola Politécnica da USP. 
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A média dos alunos da habilitação Engenharia Civil é uma das menores: 4,68. 

Apenas as médias dos alunos de Engenharia de Minas e de Engenharia Metalúrgica 

são menores.  

O que isso significa? Será porque os alunos que chegaram para a Grande Área 

Civil quando da opção por uma grande área já tinham uma média menor e ao se fazer 

a média dos dois primeiros anos, que é o critério para esta nova média, a tendência se 

manteve? Ou a inexistência de opções dentro da grande área faz com que o aluno não 

potencializasse o seu ritmo de estudo e preparação para as provas? Ou é porque as 

disciplinas da Engenharia Civil têm avaliações mais rigorosas e, portanto, têm 

médias menores? Ou é porque há mais disciplinas na Grande Área Civil embora o 

número de créditos seja o mesmo? Uma disciplina de quatro créditos exige a mesma 

dedicação que duas disciplinas de dois créditos cada? 

Tabela 9. Média ponderada das notas das disciplinas cursadas nos dois primeiros anos da Epusp e total 
de alunos matriculados por habilitação/ênfase no final de 2002 

Em cada uma dessas questões existem variantes que justificariam algum 

estudo. Por exemplo, a média dos alunos da Civil é baixa comparada com a das 

demais áreas, mas entre os 160 alunos considerados há 11 que estão com a matrícula 

trancada. Não se pode esquecer que alguns dos alunos foram alocados na Grande 

Área Civil pelo sistema sem terem feito esta opção. Se forem considerados apenas os 

                                                 
12 Até 2002, não havia mais de uma habilitação na Engenharia Civil, portanto não foi preenchida a 
coluna 1ª. Opção.  

Grande área Habilitação ou Ênfase Médias 
dos alunos 

1a. opção12 Total de 
alunos 

3021 - Civil 3021-Civil 4,68  160
3043-Mecânica 6,71 87% 70
3071-Naval 5,47 37,5% 40
3082-Produção 7,18 100% 70

3043 - Mecânica 
 
 

3111-Mecatrônica 6,39 76% 60
3051-Minas 4,59 65% 20
3061-Metalúrgica 3,19 17% 12
3091-Química 6,23 100% 60

3091 - Química 
 
 
 3101-Materiais 5,40 100% 20

3121-Coop.Computação 7,13 95% 40
3031/150-Auto. Controle 7,09 91% 35
3031/160-Telecomunicações 6,29 35% 34
3031/170-Computação e Sist. Dig. 7,16 98% 40
3031/180-Sist. Eletrônicos 7,36 100% 40

3031 - Elétrica 
 
 
 

3031/190-Energia e Automação 5,79 65% 26
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100 primeiros optantes pela Engenharia Civil, a média é 5,76. Dos 75 primeiros 

optantes, a média é 6,03, dos 40 primeiros é 6,46. 

A existência da competição ainda dentro da Grande Área, no segundo ano, 

pode fazer com que os alunos continuem se dedicando ao estudo e à preparação para 

as provas mais do que se não houver a competição. Não é exatamente o que faz um 

atleta em sua preparação? Se não houver objetivos bem definidos a serem 

alcançados, o entusiasmo e a dedicação, para a grande maioria das pessoas, não serão 

despertados em sua plenitude. Não se fala aqui dos que possuem a motivação 

intrínseca ou o talento natural para se sair bem em provas como o primeiro 

classificado dentro da Engenharia Civil que tem média 8,21. Esta média é maior do 

que os primeiros colocados em Energia e Automação, Mecânica – Automação e 

Sistemas, Naval, Materiais, Minas e Metalúrgica. Também não precisam ter uma 

motivação extrínseca aqueles cuja média continua alta como os 75 primeiros. 

Mas o professor João Cyro André da Epusp diz que a competição é formação 

para a vida mas ao mesmo tempo questiona se este estímulo à competição no seio da 

Escola não provoca uma atitude mais individualista do aluno, ao contrário do que o 

perfil do engenheiro pede. 

A partir de 2003, a Grande Área Civil passou a ter duas opções de 

habilitação: Civil e Ambiental, assim o aluno passou a ter a sua opção atendida em 

função do seu desempenho acadêmico de modo que tem havido a competição como 

nas demais Grandes Áreas. 

A questão da dificuldade imposta nas avaliações poderia ser estudada 

separadamente, analisando-se a média de aprovações das disciplinas da Escola 

Politécnica partindo-se do pressuposto de que há uma correlação entre as notas e a 

dificuldade das avaliações. 

Segundo os alunos, a grade horária da Engenharia Civil tem muitas 

disciplinas inclusive no 5o. ano e algumas disciplinas de dois créditos que acabam 

exigindo como se fossem de quatro créditos aula, pois há muitos trabalhos 

extraclasse. 
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Esta questão entretanto está sendo discutida e trabalhada pela Comissão de 

Orientação Didática da Engenharia Civil em reuniões que se iniciaram no primeiro 

semestre de 2005. 

2.8 Ações sugeridas para solucionar os problemas  

De acordo com Williams (2002), pesquisando com as lideranças americanas 

sobre as duas mais significativas mudanças no campo da educação em engenharia, as 

respostas obtidas apontaram para o projeto de engenharia, a ênfase no ensino 

eficiente, a informática, o currículo generalista e o processo de avaliação. 

2.8.1 Formação generalista 

Uma das ações sugeridas por Bringhenti (1993) é manter a formação do 

engenheiro civil pleno em vez do engenheiro especializado. Isso certamente 

possibilita uma melhor adaptação do profissional às mudanças do mercado de 

trabalho além de não restringi-lo. É também o que ocorre em outros países. Pode-se 

até pensar em um balanceamento da formação generalista comum a todos os alunos 

com a formação específica em algum setor da engenharia civil (p. 120). Além disso, 

aquele que deseja uma especialização pode cursá-la na pós-graduação. Sugere-se 

uma ênfase maior do curso em produção e manutenção e também à função de 

administrador e empresário (p.120). 

2.8.2 Optativas 

Segundo Bringhenti (1993) o oferecimento de disciplinas optativas (pp. 21 e 

120) permitiria a formação complementar e suplementar e também o balanceamento 

entre as disciplinas oferecidas pelos Departamentos nas diversas funções, modos e 

áreas de atuação na Engenharia Civil. A formação específica seria conseguida pelo 

oferecimento de conjuntos dessas disciplinas (p. 120). Essa seria uma forma de 

atender aos interesses e aptidões dos alunos, motivando-os. No período de cinco anos 

para a formação do engenheiro, apesar do crescimento do conhecimento disponível a 

cada ano, o curso se manteria atualizado. Assim, devem-se formar engenheiros civis 

plenos capazes de resolver efetivamente, no todo, os problemas mais comuns e 

potencialmente os especiais. Ainda parte da formação deve ser específica, com 

alguma ênfase e um trabalho de conclusão de curso numa área ou num modo de 

atuação do engenheiro civil (pp. 19-30, 120). 
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2.8.3 Introdução de conceitos de engenharia desde o básico 

Para Gozzi (1999) e Rodrigues; Franchin; Simone, (2000) e principalmente 

Bringhenti (1993), a introdução de conceitos de engenharia e exemplos de aplicação 

dos conteúdos de formação básica desde o primeiro semestre letivo (pp. 40, 121-2) 

deve ser uma preocupação constante dos coordenadores das disciplinas dos dois 

primeiros anos. A indicação de exemplos de uso posterior dos conteúdos também 

favoreceria a motivação para o próprio curso. Sugeriu-se criar uma comissão de 

professores – engenheiros e especialistas das matérias básicas – de reconhecida 

competência e larga experiência para refinar e atualizar os conteúdos (pp. 41, 121). 

Sugere-se apresentar uma disciplina que dê uma visão panorâmica da Engenharia 

Civil e do Curso e que mostre as perspectivas da profissão explorando a história, 

filosofia e sociologia da engenharia (p. 122). 

Anteriormente, no Worcester Polytechnic Institute de Massachusetts (EUA), 

foi proposta a inclusão de disciplinas de humanidades/ciências na grade curricular de 

todos os períodos letivos (CHRISTIANSEN, 1992), certamente porque também 

acreditam que o grande desafio dos engenheiros no século XXI será dominar o 

impacto das novas tecnologias na sociedade, inclusive no viés da qualidade 

ambiental. 

Os professores do Instituto de Matemática e Estatística e do Instituto de 

Física da USP não têm conseguido articular as disciplinas da grade curricular e 

apresentar exemplos aplicáveis ao exercício da profissão de engenheiro conforme 

depoimento de alguns dos alunos do Ciclo Básico. Uma escolha adequada desses 

exemplos poderia até contribuir para aprofundar a reflexão dos ingressantes com o 

objetivo de fundamentar a escolha da habilitação. 

Assim, essa tarefa parece destinada aos professores da Epusp, nas disciplinas 

de responsabilidade dos seus departamentos. Houve tentativas tanto em PNV-2100 

como em algumas reuniões da Comissão do Ciclo Básico para promover essa 

articulação entre as disciplinas. 

Há relatos de dificuldades semelhantes em outras instituições de ensino de 

engenharia. Na UFRJ, conforme relatado por Amorim; Alho (2002), não havia um 

diagnóstico consolidado sobre as causas dos problemas de retenção e reprovação no 
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Ciclo Básico, pois os professores da Escola de Engenharia da UFRJ recebiam os 

alunos no quinto período (quinto semestre letivo). E lá se optou por oferecer também 

na disciplina Introdução à Engenharia o contato com os trabalhos de engenharia 

apesar de o cenário ser outro: a partir de 1994, a opção pela habilitação na UFRJ 

passou para o vestibular. 

Mas o que se quer enfatizar é exatamente a necessidade da participação dos 

professores da Engenharia no Ciclo Básico, independentemente da forma como a 

opção pela habilitação seja organizada. E se os professores participam do Ciclo 

Básico, seja coordenando disciplinas, seja lecionando, os problemas poderão ser mais 

bem diagnosticados. Ao se conhecer bem os problemas, as soluções poderão ser 

planejadas e testadas. 

2.8.4 Orientação e apoio ao aluno 

Bringhenti (1993) sugere ainda a criação de um sistema de orientação e apoio 

ao aluno (pp. 41, 121, 122) e diz que é uma ação inevitável principalmente com um 

primeiro semestre diferenciado até com uma atividade de integração calouro e 

veterano com a participação da direção da Escola (p. 41). Criar um professor ouvidor 

e um orientador por turma (pp. 41, 121). O oferecimento de bolsas de manutenção, 

de monitoria e de trabalho (pp. 42, 122) para alunos que necessitem ou desejem 

trabalhar deve ser divulgado de forma mais ampla. 

Gozzi (2000) sugere um orientador acadêmico para cada aluno ao longo de 

todo o curso, medida já adotada na Faculdade de Medicina Veterinária da USP. 

Sugere ainda que cada turma de ingressantes seja seguida por um mesmo conjunto de 

três professores e todo professor seja orientador acadêmico de alguns alunos. Fala 

ainda da necessidade de um serviço de assistência social e psicológica que já existe 

na USP. 

Rodrigues; Franchin; Simone (2000) afirmam que, dentro do espírito da 

universalidade, não há nada que impeça a existência da figura do docente que por 

suas habilidades consiga com franqueza, bom senso e cuidado aproximar-se do corpo 

discente e ajudar a resolver, sem paternalismos, os problemas que surgirem.  
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2.8.5 Disciplinas voltadas para a engenharia civil 

Para a Engenharia Civil, as recomendações de Bringhenti (1993) são as que 

se seguem. Inicialmente, dentro do enfoque mais apropriado (geral ou aplicado) as 

disciplinas devem ter seus conteúdos e o ensino focados na engenharia (p. 122); no 

ensino de Desenho, deve-se apresentar a teoria e os exercícios de forma integrada 

utilizando-se programas de computador (pp. 43, 122); na Mecânica Aplicada que 

tinha 12 créditos na antiga estrutura curricular, sugere-se o seu ensino no segundo e 

terceiro semestre em vez de no primeiro e segundo (pp. 43, 122); substituir a 

Química Tecnológica Geral por um ensino de Química dirigida à Engenharia Civil 

(pp. 43-4, 122); no ensino de Geologia, uma Geologia mais voltada para a 

Engenharia Civil (pp. 44, 122).  

No ensino de Física, no que for possível, incorporar os conteúdos nas 

disciplinas de engenharia afins (pp. 44, 122). Por exemplo, Mecânica dos fluidos em 

Hidráulica, Eletricidade em Eletrotécnica, Transferência de calor e massa em Física 

das construções. Além disso, os conteúdos de cultura geral (como a teoria da 

relatividade) deveriam ser apresentados como noção e de forma conceitual sem a 

cobrança de muitos cálculos (p. 123).  

No ensino da Matemática, diferentemente da Física, a recomendação não foi 

o ensino na forma aplicada ou incorporada às disciplinas da engenharia civil, mas 

sem a ênfase teórica como, por exemplo, pela demonstração de teoremas mantendo-

se a busca pelo pleno entendimento dos conceitos (pp. 45, 122).  

2.8.6 Controle pedagógico do Ciclo Básico 

Outra ação recomendada por Bringhenti (1993) foi subordinar à Escola 

Politécnica os programas de conteúdos das matérias básicas e o controle da ação 

pedagógica dos professores de outras unidades (pp. 46, 123). Aumentar a aplicação 

dos programas de computador ao curso e até mesmo formalizar o ensino e a 

aplicação de programas de computação pela introdução de uma disciplina específica 

(pp. 52, 123). 

Com relação principalmente às disciplinas dos dois primeiros anos, 

Bringhenti (1993) sugere a formação de um quadro permanente de professores (pp. 
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46, 123) que faria com que cada um tivesse um compromisso maior com a própria 

Escola evitando-se ainda os professores iniciantes. 

2.8.7 Criação da seção de estágios 

Foi apontada pelos alunos a necessidade de se criar uma Seção de Estágios 

(pp. 55, 124) para apoiar uma participação maior na prática profissional com um 

aumento do número de horas nos estágios e da ligação da escola com o mundo 

profissional (p. 124). 

2.8.8 Curso integral com mais aulas práticas e de estudo 

Bringhenti (1993) sugere ainda o curso em tempo integral organizado de 

forma que o aluno realizasse todas as atividades de aprendizagem na Escola. Além 

da teoria, o aluno receberia suficiente formação relativa à prática realizando projetos 

semelhantes aos do dia-a-dia profissional, bem como visitas e estágios dirigidos de 

curta duração. O curso seria implementado com um número maior de aulas práticas 

(laboratório, exercícios, projetos, visitas, etc.) e aulas de estudo (com 

acompanhamento de professores). Destaca-se que é fundamental o professor motivar 

seus alunos, mostrando a importância, o lado prático e a beleza da matéria lecionada. 

O professor deve aplicar métodos e recursos de ensino modernos, atrativos e 

eficientes estabelecendo um bom relacionamento com os alunos (p. 114). 

2.8.9 Análise de dados 

Ao reduzir os dados a indicadores de valor central e de grau de dispersão, 

procurou-se tirar o maior número de informações. 

Segundo Pereira (2001), dados qualitativos são formas de quantificação do 

evento qualitativo que normatiza e confere um caráter objetivo à sua observação. [...] 

“a imaterialidade da qualidade tende a falsamente sugerir sua imponderabilidade, ou 

seja, sua impossibilidade de ser medida” [...] “Tudo na natureza é passível de 

mensuração, basta identificar qual numerus é adequado a essa tarefa. Atribui-se a 

Galileu a afirmação de que se deve medir o mensurável e transformar em mensurável 

o que, à primeira vista, não for”.  

A análise de dados está amparada em representações visuais, embora haja 

também modos narrativos.  
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3 AÇÕES INCORPORADAS PARA SOLUCIONAR OS 

PROBLEMAS APONTADOS 

 

 

 

 

A USP organizou-se em Conselhos, Comissões e Coordenações que tentam 

promover a integração das disciplinas e o alcance da meta de qualidade desejada. Os 

resultados nem sempre são atingidos, como mostra a própria pesquisa realizada na 

Epusp no início da década de 1990. Deve ser lembrada a dificuldade dessas ações 

num ambiente como a USP, em que se valoriza muito a independência dos 

Departamentos responsáveis pelas disciplinas. 

No curso de Engenharia da Epusp, algumas das disciplinas da grade 

curricular são oferecidas por outras unidades de ensino da USP como Instituto de 

Física, Instituto de Química, Instituto de Geociências, Instituto de Matemática e 

Estatística e Faculdade de Direito. 

A implementação da estrutura curricular EC-2 foi o acontecimento que em 

1999 marcou a finalização da primeira etapa da modernização curricular conforme 

descrito no Capítulo 2. Neste capítulo analisa-se o seu impacto, mas principalmente 

as rotinas e os ambientes modificados desde 1993.  

Com o acompanhamento dos colegiados da Epusp, muitas estratégias têm 

sido adotadas levando-se em conta inclusive as diferenças apresentadas pelos alunos. 

São necessárias uma organização de trabalho e uma criação de dispositivos 

didáticos que respeitem a heterogeneidade observada nos alunos, pois há claramente 

diferenças entre eles. Não é possível compor um grupo de alunos que seja totalmente 

homogêneo, seja por idade seja por interesse. No contato com um grupo tão 

numeroso como o dos ingressantes na Epusp, descobrem-se alunos, oriundos das 

mais diversas regiões do país, de diferentes comunidades, de escolas variadas, com 
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formações, credos e valores diferentes. De uma maneira geral, os estudantes são 

ativos ou reflexivos, teóricos ou pragmáticos, em maior ou menor grau.  

Os cursos de atualização em processos de ensino e aprendizagem 

implementados pela Diretoria e ministrados pelo professor Marcos Tarciso Masetto 

da Faculdade de Educação da USP e o interesse dos professores em freqüentar outros 

cursos e participar de eventos especialmente voltados para a preparação didática de 

docentes alteraram significativamente a forma de uma parte dos professores enxergar 

o ensino de graduação na Epusp. Cerca de 30% dos docentes participaram de alguma 

reciclagem. 

O aumento da participação de alguns professores da Epusp em congressos de 

ensino de engenharia ilustra o interesse nesse campo de pesquisa. Mas, depois de se 

descrever muitas das ações implementadas nos últimos doze anos neste Capítulo 3, 

confirma-se a validade de algumas dessas ações no Capítulo 4. 

3.1 Na gestão do processo de ensino e aprendizagem 

A Epusp é uma Instituição Pública de Ensino Superior e, com a 

institucionalização do ENC para o qual foram anunciadas grandes modificações, o 

desempenho dos seus alunos também era exposto pela mídia, merecendo com isso 

uma preocupação genuína. Apesar da preocupação de muitos dos seus professores 

com a qualidade do ensino de graduação, isso nem sempre mereceu a atenção de 

parte da sua comunidade. A universidade pública sempre destaca a importância da 

graduação, mas dificilmente a prioriza e a contempla com os recursos necessários 

para o seu desenvolvimento tanto quanto faz com a pesquisa.  

De 1993 até hoje, percebeu-se um maior engajamento da Epusp no processo 

da busca de um melhor processo de ensino e aprendizagem estabelecendo até linhas 

de pesquisa em ensino de engenharia nos seus programas de pós-graduação.  

Conforme já foi dito, a Escola Politécnica da USP classifica os seus alunos 

em função das suas notas no vestibular e das suas médias finais nas disciplinas do 

primeiro ano para distribuí-los dentro das Grandes Áreas da Engenharia. Essa 

classificação é necessária porque a demanda por algumas das habilitações é sempre 

maior do que o número de vagas existentes. Para que essa classificação seja a mais 

justa possível, procura-se otimizar o processo de ensino e aprendizagem com uma 
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organização de trabalho e uma criação de dispositivos didáticos que também 

respeitem a heterogeneidade observada nos alunos. Esses dispositivos didáticos 

devem produzir uma situação de aprendizagem mais ampla contemplando as 

diferenças na direção do perfil do engenheiro que a Escola e a sociedade desejam 

formar, conforme relatado por Nakao (2002). 

Fica sempre colocada a questão – sem resposta – daqueles que não 

conseguem a modalidade de engenharia desejada. 

A Comissão do Ciclo Básico da Escola Politécnica sucedeu a Comissão do 

Biênio e coordena o primeiro período em que os alunos estudam na Epusp. São os 

750 ingressantes que cursam a Escola em dois semestres, no primeiro ano, e mais 

750 alunos das Grandes Áreas, que só definem as habilitações no final do segundo 

ano, também dividido em dois semestres. 

Essa coordenação, responsável pela qualidade dos cursos oferecidos nesses 

dois primeiros anos, organiza o calendário de aulas e provas, mantém a infra-

estrutura (limpeza e reparo das salas de aulas, das salas de computadores, dos 

ambientes de estudos), recupera espaços, apóia os professores e alunos nas atividades 

do dia-a-dia, participa da conscientização e formação dos alunos como cidadãos e 

implementa os mecanismos de controle e avaliação da Epusp no que lhe compete. 

3.1.1 Divisão dos alunos em turmas nos dois primeiros anos 

Os 750 ingressantes na Escola Politécnica eram divididos em 12 turmas pelo 

procedimento descrito a seguir, que foi seguido até 2004. 

Inicialmente havia a formação de 35 blocos com 21 ou 22 alunos. Esses 

blocos eram formados aleatoriamente e portanto, em tese, tinham alunos de todos os 

diferentes perfis que representavam os alunos ingressantes da Epusp. Cada três 

desses blocos constituíam a turma de cerca de 63 alunos. 

Nas disciplinas conhecidas como Cálculo, Física, Álgebra Linear, Cálculo 

Numérico, Química, Ciências dos Materiais, Mecânica, os 750 alunos eram divididos 

em 12 turmas. 
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Nas disciplinas em que havia laboratório, como Física e Química, a turma era 

chamada de teórica vinculada e agregava as três turmas de laboratório, que eram 

cada um dos três blocos.  

As turmas de PCC-2100 Desenho tinham por base 21 alunos, que resultavam 

dos blocos. 

As 22 turmas de PNV-2100 Introdução à Engenharia eram formadas com 

base nos blocos. Mas nessas havia uma particularidade cuja razão será entendida 

mais adiante. Na formação das turmas havia uma preocupação em que elas não 

mantivessem os mesmos blocos que constituíam as turmas das demais disciplinas. 

Assim, cada bloco de 21 alunos era dividido em três subblocos de sete alunos. Cada 

turma de PNV-2100 era constituída por cinco subblocos. 

Alguns dos blocos ficavam com mais ou menos alunos, ou porque nem todos 

os alunos se matriculavam ou porque havia mudança de alunos entre os blocos. 

Os alunos do segundo ano ideal e dos demais anos que tinham alguma 

dependência e portanto precisavam repetir disciplinas, quando se matriculavam, eram 

acoplados às turmas em que se abriam vagas ou formavam-se turmas especiais. 

Para as disciplinas do segundo ano ideal, os alunos (750 alunos ingressantes 

no ano anterior que estariam no segundo ano e os de outros anos que tinham 

dependências das disciplinas do segundo ano) eram divididos em turmas de no 

máximo 80 alunos. Desses, cerca de 63 alunos por turma eram os que estariam 

teoricamente no segundo ano.  

3.1.2 Avaliações das disciplinas, das turmas e dos professores 

O processo de ensino e aprendizagem tem se modificado muito nos últimos 

anos. Na Epusp, os aperfeiçoamentos didáticos contemplaram muitos dos cursos, 

conforme Nakao e Lindenberg Neto (2000) descrevem.  

Para acompanhar e avaliar esse aperfeiçoamento, o trabalho dos docentes é 

alvo de uma avaliação organizada pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade 

de São Paulo. Essa avaliação é realizada pela Internet e não tem tido a adesão dos 

alunos da Epusp. 
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Por tradição, alguns dos Departamentos responsáveis pelas disciplinas, como 

o de Engenharia de Estruturas e Fundações, têm mantido uma avaliação pelo 

preenchimento de questionários elaborados para avaliar a recepção do conteúdo 

programático, o material de apoio disponível, a forma do desenvolvimento do curso13 

e a didática do docente.  

Como de 1999 a 2001 não se observou a adesão dos alunos à avaliação da 

Pró-Reitoria de Graduação da USP, em 2002, decidiu-se, para esta pesquisa, realizar 

uma avaliação independente. 

Em alguns anos, observou-se uma participação ativa dos representantes 

discentes. O Grêmio Politécnico, vez por outra, dependendo muito da gestão que a 

lidera, organizava algumas assembléias de classes para a emissão das opiniões 

coletivas sobre os cursos e os professores. O Grêmio Politécnico é a entidade 

estudantil que atua principalmente entre os alunos do Ciclo Básico, pois quando, a 

partir do segundo ano e terceiro ano, os alunos são acoplados a uma Grande Área, os 

Centros Acadêmicos de cada habilitação são os que ficam mais próximos a eles. 

Para o desenvolvimento de uma disciplina, devido ao grande número de 

alunos e portanto das turmas, as equipes de professores são formadas por 12 ou até 

22 pessoas e portanto não são uniformes. Em cada equipe de professores há o 

trabalho dos coordenadores que são designados pelos Departamentos responsáveis 

pelas disciplinas. 

Como já foi dito, dependendo da demanda dos cursos, das notas no exame 

vestibular e nas disciplinas, o aluno pode ter a sua pretensão de cursar uma 

habilitação ou uma ênfase dentro da Engenharia atendida ou não. Lembrando que a 

avaliação do desempenho acadêmico nos dois primeiros anos da Epusp se faz 

basicamente por provas com questões analítico-expositivas, a importância dada à 

nota faz com que os professores procurem lhe dar a dimensão exata.  

Assim, mesmo tendo-se o cuidado de não se preocupar apenas com os 

resultados, é inevitável o foco mais pragmático dado pelos alunos que se preocupam 

mais com a nota do que com o aprendizado. 
                                                 
13 Neste texto, deve-se entender a palavra curso como o desenvolvimento de uma única disciplina ou 
de um conjunto de disciplinas. 
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Mas como não supervalorizar as notas se existe até a semana de provas, 

prevista no calendário do Ciclo Básico? 

Como as provas adquirem uma grande importância para os alunos, procura-se 

manter certa uniformidade na preparação para elas. Procura-se homogeneizar as 

aulas expositivas dos professores. Apesar da heterogeneidade e das diferentes 

necessidades de cada aluno, há a busca por uma homogeneização nas ações dos 

professores. Isto decorre, repetindo o que foi dito, em função da necessidade da 

classificação a que são submetidos todos os alunos para a escolha das Grandes Áreas 

e habilitações. 

Deve-se ter muita atenção ao se ponderar essa ambigüidade entre 

“homogeneizar aulas e turmas” (para que a competição que se estabelece para a 

escolha da habilitação seja a mais justa possível) e “respeitar individualidades” (para 

que o aprendizado seja otimizado). Até um procedimento administrativo (como a 

divisão dos alunos em turmas) deve ser definido tendo-se tal preocupação. A razão 

(já citada) em se montar os grupos de alunos (que vão originar as turmas que 

compõem as diversas classes dos ingressantes) da forma mais diversificada possível 

é devido ao fato de em uma das disciplinas do primeiro ano, PNV-2100 Introdução à 

Engenharia, haver uma competição entre as turmas que interfere na nota final da 

disciplina. Se uma turma fosse formada pelos alunos mais bem classificados no 

vestibular, ela poderia ter uma vantagem inicial.  

Assim, além de todas as outras razões pedagógicas, acrescenta-se esse motivo 

para que as turmas sejam convenientemente balanceadas.  

Motivados pelos Seminários de Valorização do Ensino de Graduação 

realizados pela Epusp e pela USP e pelos conhecimentos adquiridos em suas 

pesquisas, muitos professores da Epusp também têm modificado a forma de 

apresentar e avaliar o conteúdo programático. Todas as estratégias, umas mais, outras 

menos, procuram atender às diferenças observadas entre os alunos.  

Os processos de ensino e aprendizagem são permanentemente questionados 

quanto à eficácia e eficiência pelos professores e pelos colegiados, mesmo que em 

discussões informais. O registro dos acertos e erros de um período letivo permite um 

diagnóstico quanto à convergência no sentido da melhoria. Mas como efetuar esses 
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registros? Como quantificar as atividades extra-aulas dos alunos? Como verificar se 

as exigências quanto ao conteúdo e à avaliação de uma disciplina não estão sendo 

muito diferentes das demais? Os Regimentos das Instituições Públicas de Ensino 

Superior prevêem um acompanhamento constante pelos órgãos colegiados, mas 

como torná-los uma rotina?  

Pela análise e cruzamento desses dados pode-se prever a existência de muitos 

outros problemas e se houver uma intervenção adequada e antecipada evitam-se 

novas reclamações.  

Em alguns cursos da Epusp, optou-se por adotar documentos gerenciais que 

permitam uma análise do conjunto de alunos e do processo de ensino e aprendizagem 

e ajudem na adoção de medidas futuras. Além de ouvir as opiniões coletivas sobre 

esses cursos, dos professores e dos alunos, procurou-se acompanhar o 

desenvolvimento do curso e corrigir o que fosse necessário por meio de 

coordenações que estabeleciam rotinas como Conselhos de Classe, reuniões de 

Planejamento e de Avaliação, entre outras. É o que ocorre nos cursos cooperativos. 

3.1.2.1 Documentos gerenciais utilizados no Ciclo Básico 

Para ouvir os alunos, conforme já foi descrito no Capítulo 1, elaborou-se um 

questionário denominado Questionário de Avaliação de Disciplina para avaliar a 

recepção do conteúdo programático, o material de apoio disponível, a forma do 

desenvolvimento do curso e a didática (que tem sido denominada, em educação, de 

manejo da sala de aula) do docente. Os dados eram reservados (sigilosos) e 

encaminhados aos coordenadores das disciplinas. Os coordenadores utilizavam esse 

instrumento para avaliar o próprio trabalho e o do grupo de professores. Cada 

professor tinha conhecimento do resultado por intermédio do coordenador. Havia 

uma avaliação no meio do semestre letivo, logo após a primeira semana de provas, 

para que, havendo necessidade de alguma correção de rumo, ela fosse feita ainda 

durante o período letivo.  

Para ouvir os professores, conforme descrito no Capítulo 1, elaborou-se um 

questionário denominado Questionário de Avaliação da Turma para que cada 

docente avaliasse a sua turma. Os coordenadores das disciplinas já executavam esta 

tarefa por meio de relatos nas reuniões da CCB, mas com a idéia de sistematizar o 
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processo optou-se pela adoção de um questionário formal. Essa avaliação permitia 

diagnosticar com mais segurança os eventuais problemas, pois permitia também 

cruzar as informações dadas pelos alunos.  

Para avaliar a carga de trabalho prevista para as atividades extraclasse como 

um todo, adotou-se um documento denominado Planejamento Aula-a-Aula de 

Disciplina (Figura 1) que era o planejamento do curso, de acordo com a ementa em 

vigor, preenchido pelos coordenadores das disciplinas. Com isso, podiam-se verificar 

as horas de estudo necessárias fora da sala de aula para viabilizar o semestre como 

um todo, e não apenas com o foco em cada disciplina, como geralmente ocorre 

quando não há esse tipo de planejamento. Esse documento é o sugerido por 

Cugnasca (2000). 

PLANEJAMENTO AULA-A-AULA DE DISCIPLINA 
 

Disciplina _____ – __________________________________________ 
 

Período letivo: ___________________________ 
Professor responsável: _____________________ 
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10       
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26       
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28       
29       
30       

 Total de horas      
  

  
Figura 1. Planejamento aula-a-aula 

Para retratar o resultado do semestre, do ponto de vista da avaliação utilizada 

na USP, foi organizado a estatística final denominada Estatística da Disciplina, que 

permitia comparar os resultados das disciplinas do conjunto (Figura 2). 
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Quando isso não era feito, recorria-se ao sistema Júpiter que não permitia a 

consulta ao número de alunos desaparecidos e desistentes, fornecia apenas a 

totalização depois da segunda Avaliação conhecida como Recuperação. O Núcleo de 

Apoio ao Ensino da Graduação (NAEG) apoiou o esforço feito e muitos dos seus 

dados14 são utilizados até hoje. 

 

 
Figura 2. Estatística da disciplina 

A adoção dessa medida deveria se manter até a implementação dos 

indicadores do rendimento escolar propostos no Capítulo 5. 

3.1.2.2 A representação discente no Ciclo Básico 

Com um universo de 750 ingressantes e, portanto com mais de 1500 alunos 

no Biênio, a representação discente assume um papel fundamental nesse processo de 

melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem. Nem sempre têm sido indicados os 

representantes discentes e, para preencher de certa maneira esta lacuna, criou-se a 

figura do contato. Cada turma indicava um aluno que passava a ser o contato, com a 

intermediação do professor de PQI-2110 Química Tecnológica Geral, no primeiro 

semestre, e de PMT-2100 Ciências dos Materiais, no segundo semestre. Para as 

classes do segundo ano, o contato era escolhido entre os alunos de cada Grande 

Área. Esse contato transmitia ao representante discente na Comissão do Ciclo Básico 

todas as críticas e sugestões da turma, e também se responsabilizava pela aplicação 

                                                 
14 www.usp.br/naeg 

ESTATÍSTICA DA DISCIPLINA  
 
A estatística se refere às notas do semestre, antes das provas de recuperação.  
 
Item  Informação Valor 

1   Sigla da disciplina    
2   Número de alunos matriculados   
3   Número de alunos desaparecidos (aqueles que não realizaram nen huma atividade passível 

de atribuição de nota)  
  

4   Número de alunos desistentes (aqueles que deixaram de realizar alguma atividade passível
de atribuição de nota e foram reprovados)  

  
5   Número de alunos reprovados (desconsiderados os desistentes)    
6   Númer o de alunos aprovados    

 
OBS. Os alunos em recuperação devem ser considerados entre os reprovados.  



 

 

106

do Questionário de Avaliação de Disciplina, com a ajuda da Secretaria. O contato 

também transmitia todas as discussões da CCB para a classe. 

Essa sistemática se manteve durante o ano de 2003. A partir de 2004, o 

contato foi substituído pelo representante de classe e a comunicação com os alunos 

passou a ser gerenciada pela atuação do atual presidente da Comissão do Ciclo 

Básico, professor André Gonçalves Antunha, com a participação do Programa de 

Orientação Acadêmica conforme será detalhado mais adiante. 

3.2 Nas avaliações do aprendizado dos alunos  

3.2.1 Provas analítico-expositivas 

Uma das formas mais utilizadas para se avaliar o aprendizado é pela 

aplicação de uma prova analítico-expositiva com questões fechadas. Costuma-se 

atribuir a cada questão um valor predeterminado em função da dificuldade de uma  

questão relativamente às outras da prova. Mas esse grau de dificuldade pode variar 

devido à preparação a que cada aluno tenha se submetido. Além do próprio estudo 

individual do aluno, tal preparação depende das condições que lhe tenham sido 

oferecidas e não descarta a possibilidade de que a Escola não tenha sido competente 

na transmissão de um conhecimento ou na formação do raciocínio para o 

entendimento de determinados fenômenos. Assim, importa avaliar também o que o 

grupo e cada aluno aprendeu. 

O ideal é que se ao corrigir uma prova leve-se em conta também o 

desempenho da classe. Se por um lado o aprendizado do conjunto não foi o esperado, 

mostrando que os objetivos para o conjunto talvez não tenham sido 

convenientemente colocados, por outro lado, o aprendizado de apenas alguns 

elementos do conjunto não estando de acordo com o obtido pela maioria do conjunto, 

os objetivos impostos ao conjunto têm maior probabilidade de estar corretos. 

Nas disciplinas PEF-2308 e PEF-2309, Fundamentos de Mecânica das 

Estruturas, oferecidas aos alunos da Grande Área Elétrica, nos primeiros semestres 

de 2002 e 2003, cada questão da prova foi analisada em razão da sua capacidade 

discriminatória em relação ao assunto do programa e ao aprendizado pelos alunos, 

analisando-se o desempenho dos grupos de melhor aproveitamento. A idéia era poder 

corrigir o valor atribuído a cada questão em decorrência dessa análise, podendo-se 
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até anular uma questão que apontasse uma deficiência de aprendizagem desde que 

isso fosse imputado a uma falha do curso. 

Nessas disciplinas, oferecidas isoladamente num período letivo e portanto sob 

a responsabilidade de um único professor, durante a realização da prova os alunos 

puderam também eliminar suas dúvidas com o professor, que respondeu às perguntas 

não demasiadamente específicas as quais permitiam o aprendizado. Esse 

procedimento foi adotado tendo em vista o objetivo maior a ser alcançado, o 

aprendizado. Procurou-se aplicar esse procedimento num período em que a disciplina 

era oferecida isoladamente (por um único docente) com o intuito de evitar 

comparações entre os docentes. Objetiva-se utilizar a avaliação a serviço da 

aprendizagem conforme Perrenoud (1999) que ainda diz que a avaliação é uma 

engrenagem no funcionamento didático servindo para controlar o trabalho dos alunos 

e para gerir os fluxos. 

3.2.2 Projetos em grupo 

Em muitas das disciplinas da Escola Politécnica tem sido adotada a estratégia 

de se solicitar dos alunos a execução de um projeto a ser desenvolvido durante o 

período letivo. Essas experiências pessoais de alguns professores podem ser 

universalizadas.  

A intenção da proposição destes trabalhos é um aumento na motivação com o 

curso, da complementação do aprendizado, do despertar da paixão pelo saber, que 

podem ser mais desenvolvidos no período em que cada professor permanece em 

contato com o aluno. O professor pode dar uma contribuição mais ampla do que a 

obtida apenas pelo contato nas aulas teóricas ou de exercícios. 

Na avaliação da disciplina PEF-2200 Introdução à Mecânica das Estruturas, 

de acordo com a ementa, além das três provas analítico-expositivas houve uma 

quarta nota chamada nota do projeto, que compõe a média atribuída ao semestre por 

meio de uma ponderação.  

Nas disciplinas PEF-2308 e PEF-2309 Fundamentos de Mecânica das 

Estruturas, para a terceira nota constante na ementa foi proposto um trabalho em que 

os alunos puderam contextualizar o que aprenderam nas aulas. Os conceitos teóricos 
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aprendidos nas aulas expositivas e de exercícios foram aplicados num trabalho em 

que se poderiam aplicar competências adquiridas fora dos currículos escolares. 

Conforme relatado por Nakao (2000) e Barreiro; Nakao; Nascimento (2003), 

as orientações dadas para esse trabalho sugeriam os objetivos a seguir: 

1. Cada equipe deveria ser constituída por até três alunos.  

2. O estudo básico com um cronograma era apresentado ao professor para 

aprovação e acompanhamento, de acordo com o planejamento. 

3. Os objetivos dessa atividade eram o desenvolvimento de: habilidade de 

trabalho em equipe e de se comunicar, comprometimento com a qualidade do 

que faz, domínio da língua inglesa e das ferramentas básicas de informática, 

capacidade de planejamento e de consulta à Biblioteca, responsabilidade e 

interdisciplinaridade.  

4. O projeto era apresentado à classe em data definida. Com isso ampliava-se 

o conhecimento, pois a pesquisa realizada por um grupo era compartilhada 

por toda a turma. 

Auxiliado por um conjunto de no mínimo três alunos, o professor atribuía a 

nota considerando a apresentação, os conceitos de Resistência dos Materiais e os 

programas de computador, o desafio, a criatividade e o tempo de dedicação.  

Os alunos responderam à altura ao desafio proposto e apresentaram muitos 

trabalhos em que eram visíveis a dedicação, o esforço e o compromisso com a 

qualidade.  

Nesse projeto evidenciava-se a relação entre os modelos estudados em sala de 

aula e as estruturas do cotidiano. Era possível ao aluno o desenvolvimento de um 

olhar crítico com relação às estruturas e ampliava-se a motivação que permite 

aprender os conceitos de Resistência dos Materiais. 

Ao fazer parte da avaliação, o projeto era realizado com desenvoltura. 

Notava-se que alguns alunos, mesmo já tendo sido aprovados apenas com as notas 

das provas, ainda assim apresentavam um trabalho completo e de muita dedicação. 
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Conclui-se que se a avaliação é flexível e justa nunca será um empecilho ou o 

indutor único para o aprendizado. A satisfação com o trabalho bem-feito e a paixão 

pelo conhecimento permitirão atingir o mesmo objetivo do professor.  

Anteriormente, isto se aplicou em outras disciplinas como, por exemplo, em 

PEF-215 Resistência dos Materiais, em 1998 e 1999. Nesta disciplina, para alunos do 

segundo ano de Engenharia de Computação e Produção, ministrada em 1999, e, 

portanto, para participantes da EC1 (antes da Nova Estrutura Curricular), foi 

proposta, como terceira nota, uma argüição oral contendo quatro questões sobre os 

assuntos abordados no curso. Eram questões que focalizavam os conceitos básicos, 

resolvidas pelos alunos nas duas primeiras horas-aula. Na terceira hora-aula, a 

resolução era apresentada oralmente ao professor, que atribuía a nota sem considerar 

erros de conta ou de distração. Avaliava-se sobretudo o aprendizado adquirido 

durante o curso. Essa estratégia também era utilizada em outras disciplinas. Mas, 

nesse tipo de avaliação, está presente a componente empatia que eventualmente pode 

ampliar eventuais distorções do processo. A partir de 2000, optou-se pelo projeto em 

vez da argüição oral, em razão dos objetivos de desenvolvimento de atitudes e de 

habilidades que ele propicia.  

Dessa forma, nessas e em outras disciplinas de Teoria das Estruturas da 

Epusp, utilizam-se as provas tradicionais e projetos para avaliar o aprendizado dos 

alunos. 

3.3 No desenvolvimento das disciplinas (de teoria das estruturas) 

3.3.1 Apresentação dos conteúdos respeitando as diferenças individuais  

Um desafio para os professores de Engenharia é trabalhar com alunos que não 

possuam os requisitos necessários para o entendimento dos conceitos fundamentais.  

Os meios educacionais são definidos em razão dos objetivos a serem 

atingidos, mas a realidade da sala de aula, muitas vezes, nos mostra que há uma série 

de requisitos que consideramos cumpridos que, na verdade, o estudante não possui.  

Uma disciplina como Resistência dos Materiais, básica para o engenheiro, 

exige que se tenham alguns requisitos como visão espacial, capacidade de abstração 

e absorção, traquejo algébrico e intuição. Alguns desses requisitos são próprios de 
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alguns alunos e outros precisam ser adquiridos. Ao se utilizar uma metodologia como 

a aula expositiva, que é predominante na maioria das escolas, não se respeita a 

existência de diferenças entre os alunos ao tratá-los como possuidores desses 

requisitos. Algumas estratégias podem ser estabelecidas para corrigir este tratamento. 

Uma delas é modificar o material de apoio utilizando, principalmente, imagens e 

modelos. Levando em conta também as dificuldades (a exemplo da maioria das 

escolas) em tornar disponíveis computadores e projetores específicos, desenvolveu-

se uma série de transparências com imagens retiradas de livros-texto para auxiliar na 

compreensão dos principais conceitos e fundamentos.  

Ao participar dos primeiros cursos de Teoria das Estruturas, o aluno já 

cumpriu algumas etapas anteriores trazendo até muitos conhecimentos de Mecânica. 

No ensino médio e também nos primeiros períodos letivos do curso de Engenharia, 

estudou Estática e teoricamente já enxerga as estruturas e os esforços aplicados em 

três dimensões. 

Assim, mesmo tendo registrado que a disciplina Resistência dos Materiais é 

uma das que mais reprovam, muitos professores se surpreendem com todas as 

dificuldades que alguns alunos apresentam, seja para traçar barras retas ou poligonais 

e os esforços nas direções corretas, seja para calcular as reações nos apoios nas 

estruturas espaciais, seja para traçar diagramas de estado, seja para enxergar os 

esforços solicitantes e as tensões, seja para entender os conceitos. 

Mas, por que ocorrem essas dificuldades? Certamente, uma das respostas é 

porque alguns alunos não possuem os requisitos já citados. 

3.3.1.1 Correção dos pontos falhos do aluno 

A correção dos pontos falhos que impedem que o aluno tenha um bom 

desempenho pode ser realizada em duas etapas. 

Uma primeira, comum a todos os alunos, por meio da apresentação de figuras 

ou desenhos em que se mostram as situações que se descrevem oralmente. Esse 

nivelamento inicial auxilia o aluno que não sabe e é revisão para o aluno que sabe. 

Lindenberg Neto; Arévalo (1998) comprovaram a eficácia do bom uso de 

transparências, para a motivação e para auxiliar a compreensão dos conceitos. 
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Numa apresentação rápida não é necessário se preocupar com o abuso do 

óbvio, lembrando que, se apresentada como revisão, aqueles que já sabem também se 

motivarão ao confirmarem seu conhecimento. 

A segunda etapa deve ser realizada na forma de oficinas de trabalho, que são 

sessões tutoriais para aqueles que voluntariamente quiserem participar, num horário 

extra, como reforço. Seria uma sessão de exercícios de traçados de estruturas 

espaciais chamando a atenção principalmente para as três direções em que tudo deve 

ser desenhado. A maior dificuldade que se observa nesses alunos é a visualização dos 

três planos de referência e a identificação do semiplano correspondente aos esforços 

solicitantes, principalmente, o lado tracionado nos momentos fletores. O uso da 

calculadora também deve ser estimulado, pois alguns alunos somente a utilizam nas 

provas e ao não praticarem não adquirem a desenvoltura e a confiança desejáveis. 

A dificuldade em enxergar em três dimensões talvez seja fruto da eliminação 

do ensino de Desenho Geométrico, Geometria Descritiva e Perspectiva do ensino 

médio. As aulas de Desenho dos cursos de engenharia podem não desenvolver 

plenamente a noção do espaço, sobretudo porque atualmente muitos dos alunos estão 

bem mais preocupados com o aprendizado do manejo do software do que 

propriamente com o desenho do objeto. 

3.3.1.1.1 O conjunto de transparências  

As imagens selecionadas devem conter desde esquemas simplificados até 

estruturas reais sofisticadas. É importante conduzir o aluno à mudança do seu 

comportamento diante de qualquer estrutura, deixando de apenas olhar para passar a 

enxergar porque ela se sustenta.  

As imagens devem ter figuras esquemáticas contendo hipóteses 

simplificadoras ou mostrando o sistema de transferência das cargas, modelos difíceis 

de se desenhar com realismo no quadro-negro da sala de aula, até a realidade de 

acidentes ou problemas em estruturas devido à atuação e à falta de previsão dos reais 

esforços solicitantes e tensões respectivas, apresentadas pelas fotografias. A 

combinação de estruturas reais com os modelos teóricos associados numa mesma 

transparência produz resultados bastante interessantes.  
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Ao apresentar em transparências as figuras inseridas em muitos livros de 

Estática e de Fundamentos de Resistência dos Materiais: Hibbeler (1998), Soutas-

little e Inman (1999), Salvadori (1990, 1990a), Pfeil (1983) e Ricardo (1977), o 

professor consegue explicar o funcionamento de estruturas reais.  

As figuras elaboradas por profissionais têm mais nitidez e reproduzem melhor 

o real do que esquemas feitos no quadro negro. Há livros esgotados ou estrangeiros, 

disponíveis na maioria das bibliotecas, que permitem mais esse uso didático. 

3.3.1.1.2 Outros materiais 

Para desenvolver os requisitos há ainda outras estratégias e materiais. Podem-

se citar os modelos físicos qualitativos construídos de acordo com Santos (1983) ou 

os descritos por Ioshimoto (1999). O ganho que se tem no entendimento é visível. A 

abstração deve ser sempre estimulada, mas, muitas vezes, com a ajuda de modelos 

físicos pode-se reforçar uma concepção imaginada e sedimentar um conceito 

percebido.  

Para desenvolver a intuição, com relação às deformadas, pode-se ainda 

utilizar o programa de computador Dr. Beam, conforme aplicação descrita por 

Nakao; Torres; Lindenberg Neto (1999).  

O aluno deve saber que o professor não estará o tempo todo ao seu lado para 

lhe dizer o que está certo ou errado. As suas provas de avaliação, na vida 

profissional, serão diárias. Assim, o aluno deve ser estimulado a desenvolver 

mecanismos de controle da qualidade do seu trabalho. Existem muitos controles que 

desenvolvemos individualmente de acordo com a nossa formação cognitiva. Mas, é 

também fundamental a intuição. 

3.3.1.2 Justificativa para a utilização desses materiais de apoio 

A utilização desses materiais de apoio (transparências, programas de 

computador, modelos físicos) consegue respeitar a existência de diferenças entre os 

alunos suprindo as eventuais falhas em seu desenvolvimento cognitivo. Tem-se a 

certeza de que se está auxiliando no desenvolvimento dos requisitos necessários à 

compreensão dos conceitos mais sofisticados e à prática da Engenharia. 
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A vivência pedagógica tem mostrado que é melhor manter os alunos mesmo 

com grandes deficiências em classes comuns em vez de colocá-los em classes 

diferenciadas. A melhor estratégia para facilitar a aprendizagem é fornecer um apoio 

integrado aos alunos que têm mais dificuldades. O mesmo raciocínio vale para os 

alunos mais bem-dotados. Novos desafios devem ser apresentados a cada dia, pois de 

outra forma o aluno mais talentoso perde o interesse e a motivação pelo aprendizado.  

Além desse apoio devem-se oferecer condições de manifestação de dúvidas 

ou de certezas de forma natural e sem constrangimentos. Para isso os dispositivos 

didáticos planejados são perguntas em sala de aula, oficinas de trabalho, plantão de 

dúvidas, tarefas autocorretivas, trabalhos em grupo. 

3.3.2 Perguntas em sala de aula 

Em algumas disciplinas como PEF-2200, PEF-2308 e PEF-2309, no 

desenrolar das aulas, mesmo que expositivas, são feitas perguntas aos alunos de uma 

forma direcionada ou de uma forma geral, dependendo da situação. Procura-se criar 

um clima que permita que o erro e o acerto sejam aceitos com a sua devida 

importância.  

Dependendo da turma e da habilidade do professor, esse dispositivo didático 

cria um ambiente propício até para o aprofundamento de temas.  

Alguns professores que conseguem conhecer os alunos memorizando seus 

nomes, que estimulam a participação pelo oferecimento de pequenos presentes como 

bombons ou que fazem perguntas inteligentes e desafiadoras estabelecem uma 

ligação com a classe, o que auxilia no desenvolvimento de todo o curso.  

As perguntas e as respostas sempre auxiliam o professor no diagnóstico do 

estado de recepção e de entendimento por parte da classe. É desenvolvida desta 

forma tanto a habilidade de comunicação como a confiança nos próprios 

conhecimentos e a criatividade dos alunos. 

3.3.3 Oficinas de trabalho 

Nas mesmas disciplinas, nas semanas que antecedem as provas, aproveitando 

a motivação dos alunos para o estudo, são realizadas oficinas de trabalho opcionais 

em que o aluno é convidado a tentar resolver exercícios com a supervisão do 
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professor. O professor procura orientar a busca da solução. Não a apresenta num 

primeiro momento, obrigando o aluno a encontrá-la com o seu próprio esforço. 

Nessas sessões tutoriais são propostas questões de provas anteriores. Apesar de elas 

estarem resolvidas e oferecidas pela Internet, a freqüência a estas oficinas sempre foi 

muita alta. 

3.3.4 Plantão de dúvidas 

No planejamento de algumas das disciplinas (por exemplo, PEF-2200, PEF-

2308 e PEF-2309), cuja versão inicial é distribuída na forma impressa na primeira 

semana de aulas, constam os dias de atendimento especialmente reservados pelo 

professor para os seus alunos. É uma forma de se valorizar os alunos de graduação.  

Em algumas disciplinas dos dois primeiros anos da Escola, há monitores que 

ficam à disposição dos alunos diariamente em horários predeterminados. Esses 

plantões de dúvidas ocorrem em salas especialmente reservadas para isso (junto ao 

espaço de estudos do Conjunto do Biênio) e o horário é entre 11h e 13h, exatamente 

o intervalo em que não há aulas programadas. Há monitores em Mecânica A e B, 

Álgebra Linear I e II, Cálculo I e II e Física III e IV. Em outras, as dúvidas são 

tiradas pela Internet.  

3.3.5 Desenvolvimento de novos meios de comunicação  

Hoje, as instituições e as pessoas têm o acesso facilitado à multimídia. Deve-

se incluí-la como um poderoso auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. 

Holzer e Andruet (2000) destacam a sua importância. 

Mas, infelizmente a construção de um sistema de aprendizagem eletrônico 

demanda um investimento de tempo e de conhecimentos e equipamentos que nem 

sempre todos os professores e escolas dispõem. 

3.3.5.1 Animações e uso da Internet 

Para facilitar o entendimento dos conceitos fundamentais de Mecânica das 

Estruturas foram criadas muitas animações conforme relatado por Ventri; Lindenberg 

Neto (2002).  

Algumas das animações estão nas páginas das disciplinas como PEF-2200 

Introdução à Mecânica das Estruturas, PEF-2201 Resistência dos Materiais e Estática 
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das Construções I, PEF-2303 Estruturas de Concreto I e PEF-2304 Estruturas de 

Concreto II e foram construídas dentro de projetos de pesquisa com o auxílio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). 

Nas disciplinas PEF-2308 e PEF-2309, conforme relato de Nakao (2001), os 

próprios alunos produziram muitas animações juntamente com os professores para o 

entendimento dos conceitos e aquisição do vocabulário próprio da disciplina. 

Algumas dessas animações estão disponíveis nas páginas das disciplinas e em CD-

ROM. 

Além das atividades que a têm como suporte, a Internet permite 

principalmente uma comunicação rápida entre professores e alunos por intermédio 

dos avisos e orientações dadas por e-mail. Ao se criar uma infra-estrutura (e-mail 

para cada membro da comunidade politécnica, redes, bibliotecas interligadas, salas 

de computadores) foi possível ampliar-se essa forma de comunicação dentro da 

Epusp. 

A própria Intranet – rede interna de acesso exclusivo dos funcionários 

docentes e não-docentes e dos alunos – permite que a comunicação se estabeleça de 

forma simples dependendo apenas da predisposição para a consulta.  

Os materiais disponíveis na disciplina PEF-2200 estão sendo constantemente 

adaptados para se integrarem de uma forma mais racional e adequada nesse meio.  

Em outras disciplinas, a Internet é também utilizada para complementar as 

aulas, disponibilizando leituras extras, programas de cálculo, sugerindo links e 

permitindo tirar dúvidas. 

3.3.5.2 Cursos a distância 

Algumas disciplinas quando do seu reoferecimento podem ser cursadas a 

distância, isto é, sem aulas presenciais. Na USP, a nota mínima para aprovação é 5,0 

e a freqüência mínima é de 70%. Nessas disciplinas organizadas para não serem 

oferecidas de forma convencional, todo aluno reprovado por nota (e não por faltas) 

poderá, a seu critério, matricular-se e fazer o curso pela Internet, porém submetendo-

se a provas presenciais em datas preestabelecidas. As provas são realizadas 

juntamente com os alunos que fizeram os cursos regulares, em salas de aula comuns. 



 

 

116

Utilizando-se a plataforma WebCT, as disciplinas MAP-2121 Cálculo Numérico e 

MAT-2455 Cálculo Diferencial e Integral III foram reoferecidas no primeiro 

semestre de 2002, a distância. 

O rumo desses cursos ainda não é definitivo, mas as discussões em torno 

deles já são uma realidade e a Escola Politécnica desenvolveu uma ferramenta: COL 

– cursos on line. Litwin (2001) organiza a discussão em torno das competências 

necessárias para que os alunos tenham sucesso nesses cursos. 

3.3.5.3 Programas de computador  

Alguns programas de computador são utilizados como elementos auxiliares 

para otimizar o aprendizado. Nos computadores da Sala para o Aluno (uso dos 

alunos de graduação) da Engenharia Civil, está disponível o programa Dr. Beam da 

Visual Mechanics para um estudo complementar.  

Nas páginas das disciplinas  PEF-2303 Estruturas de Concreto I e PEF-2304 

Estruturas de Concreto II podem-se acessar vários programas de computador para 

cálculo, muitas animações e textos para o entendimento dos conteúdos, e três vídeos 

com revisões dos conceitos. O programa Ftool também está disponível na sua versão 

mais atualizada e permite a obtenção dos gráficos dos esforços solicitantes em 

estruturas planas. 

Os alunos que têm mais facilidade em PEF-2308 Fundamentos de Mecânica 

das Estruturas interessam-se em calcular estruturas imaginadas por eles e utilizam 

programas como o Ftool para conferência e reflexão. O fato de estarem à disposição 

dos alunos permite ao professor sugerir o uso desses programas de computador. 

3.3.5.4  Laboratórios didáticos 

Existem muitos laboratórios didáticos na Epusp, mas três atendem a todos os 

alunos: o de Química Tecnológica Geral ligado à disciplina PQI-2110, o de Ciências 

dos Materiais para Engenharia ligado à disciplina PMT-2100 e o de Resistência dos 

Materiais ligado às disciplinas PEF-2200, PEF-2201, PEF-2202, PEF-2301, PEF-

2306, PEF-2307, PEF-2308, PEF-2309, PEF-2307 da Escola Politécnica e PEF-601, 

PEF-604 da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. 

Comenta-se aqui sobre o Laboratório Didático de Resistência dos Materiais. 
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Para superar as já citadas dificuldades de alguns alunos em abstrair e 

imaginar, por exemplo, os planos de ação dos esforços e o funcionamento das 

estruturas criaram-se modelos em silicone, acrílico e madeira. Alguns desses 

modelos já foram descritos por Nakao; Lindenberg Neto (2000).  

Inicialmente, o Laboratório Didático tem funcionado como um laboratório de 

demonstrações, pois as suas instalações ainda não são suficientes para  abrigar todos 

os alunos da graduação da Escola Politécnica da USP. 

Uma experiência utilizando-se a ponte de Wheatstone foi incorporada à 

disciplina PEF-2308, levando-se em conta principalmente o fato de que eram alunos 

de Engenharia Elétrica. Nakao; Coelho (2000) relatam essa experiência realizada em 

sala de aula utilizando-se extensômetros para se medir a pressão interna de uma lata 

de Coca-Cola. O resultado alcançado foi um aumento na motivação pelo 

aprendizado. Em função desses fatos como também cumprindo um antigo projeto e 

grande aspiração de alguns dos seus professores, o Departamento de Engenharia de 

Estruturas e Fundações priorizou a criação do Laboratório Didático de Resistência 

dos Materiais, que hoje prepara alguns experimentos para serem apresentados aos 

alunos de graduação, além de preparar modelos e apresentações de apoio.  

Nesse laboratório, são também ensaiadas as peças construídas pelos alunos de 

Arquitetura da FAU na disciplina PEF-604 Estabilidade das Construções e há um 

experimento de traçado de linhas de influência que todos os alunos da Engenharia 

Civil fazem na disciplina PEF-2200. 

3.3.5.5 Visita a obras de interesse  

A confiança para o exercício da profissão é construída pelo conhecimento 

adquirido na Escola, pela prática nos estágios e pelo próprio exercício da profissão. 

Escolhida uma especialidade, os conhecimentos se acumulam com o tempo e as 

situações anteriormente vividas vão permitir que as decisões sejam as acertadas. O 

estudo e a curiosidade são os aliados nesta busca pela segurança para o exercício da 

profissão que depende desta preparação.  

Em diversas disciplinas, são programadas visitas para que esse contato com a 

prática se faça também independentemente dos estágios. Com a queixa registrada por 
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Bringhenti (1995) de que o curso era muito teórico, vários responsáveis pelas 

disciplinas incluíram nas atividades também visitas a obras de interesse. 

Podem ser citadas PEF-2200 e PEF-2309 em que os alunos são convidados a 

visitar o Museu de Arte de São Paulo (Masp), o centro de São Paulo e a Pinacoteca 

do Estado. 

No Masp, apresentam-se os diversos elementos estruturais e as soluções de 

engenharia que foram adotadas para os problemas. Os alunos se encantam com os 

tirantes que sustentam a laje de 70 metros, com os pêndulos sobre os quais se apóiam 

as vigas de cerca de 3 metros de altura, com os apoios utilizados quando da 

protensão das vigas, com as escadas em balanço. 

No centro de São Paulo, visita-se a estrutura do viaduto Santa Efigênia que é 

composto por arcos triarticulados e as articulações são vistas e comparadas com o 

modelo teórico estudado em sala de aula. Além disso, a Catedral da Sé é visitada 

inclusive em seu subsolo. O Edifício Martinelli é também apresentado. 

Na Pinacoteca do Estado, várias das soluções para os problemas estruturais 

podem ser vistas porque a alvenaria, as vergas e as contravergas estão expostas. 

As visitas são programadas em dias em que não há aulas e se fazem por 

adesão não havendo obrigatoriedade por se tratar de uma atividade extracurricular, 

entretanto, tem sido um sucesso em termos de entusiasmo dos participantes. Mas, 

registra-se um número pequeno de interessados mostrando que a motivação para o 

aprendizado depende ainda de uma mudança de cultura. 

3.4 No desenvolvimento de competências 

Numa Escola como a Epusp não se podem aceitar práticas pedagógicas 

autoritárias e conservadoras ou confundir a utilização de ferramentas de informática 

com atualidade e modernidade. 

É um erro professores e alunos alinharem-se no comodismo de ações sem 

reflexões e estabelecendo um pacto da mediocridade: não exigir muito por oferecer 

pouco. É um erro preferir a passividade à crítica reflexiva e à necessidade viva de 

freqüentes correções. É fundamental ter um projeto pedagógico claro para modificar, 
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seja no ritmo ou na forma, o curso planejado e aplicado há décadas, se isso se 

mostrar necessário.  

O objetivo da aprendizagem só é atingido se houver a consciência da 

interação e da multiplicidade de quem ensina e de quem aprende e é essa consciência 

que permite o pleno desenvolvimento de competências.  

A qualidade que a sociedade busca hoje exige, cada vez mais, diálogo, 

planejamento e projeto participativos. Toffler (1995) descreve três ondas nas quais se 

assentou a sociedade. A primeira, denominada revolução agrícola. A segunda, 

industrial e tecnológica e, finalmente, a terceira: de busca de uma melhor qualidade 

de vida. Para tanto, diz que a sociedade passa a ser constituída de pessoas “que 

aceitem responsabilidade, que compreendam como seu trabalho se combina com o 

dos outros, que possam manejar tarefas cada vez maiores, que se adaptem 

rapidamente a circunstâncias modificadas e que estejam sensivelmente afinadas com 

as pessoas em volta deles”. 

Assim, é fundamental desenvolver nos alunos das escolas de Engenharia uma 

proatividade que lhes permita participar de todo o processo de formação da 

sociedade da qual fazem parte, liderando e sendo liderados com aquelas 

competências também apontadas como necessárias no projeto “O engenheiro dos 

novos tempos” da parceria Epusp/Fiesp, citado no Capítulo 2. 

Nos projetos propostos nas disciplinas PEF-2308 e PEF-2309, os conceitos 

teóricos aprendidos nas aulas expositivas e de exercícios devem ser aplicados pelos 

alunos em cada período letivo. Nesse trabalho devem ser utilizados os 

conhecimentos que cada aluno já tem ou deseja ter, ou seja, se um grupo de alunos 

quer aprender ou já domina alguma linguagem de computação e deseja programar 

com ela, vai utilizar os conceitos de Resistência dos Materiais como cenário, 

conforme já foi dito.  

Dependendo da ênfase ou da habilitação dentro da Engenharia, o estudo de 

Resistência dos Materiais não desperta muito interesse pela sua natureza, mas, ao se 

ligar o trabalho num tema da área ou do interesse do aluno, aumenta-se a motivação 

para a pesquisa e o conhecimento. O respeito à individualidade é também mantido 

quando os temas escolhidos pelos alunos são apresentados ao professor e analisados 
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conjuntamente. Foram sugeridas montagens de apresentações de um tópico de 

Resistência dos Materiais utilizando-se recursos de multimídia, elaboração de 

material de consulta para o estudo e de programas de computador que auxiliassem o 

aprendizado da disciplina ou que facilitassem os cálculos.  

Na disciplina PEF-2200, o projeto proposto conforme descrito por 

Lindenberg Neto et al. (2001) incluía fotografias de estruturas tiradas pelos próprios 

alunos. Essas fotografias incluíam desde objetos do cotidiano como guarda-chuvas 

até pontes, com a interpretação do sistema de transferência das cargas e do 

aparecimento das eventuais reações.  

Essa atividade desenvolve a habilidade do trabalho em equipe, de 

comunicação e de responsabilidade social.  

Para desenvolver valores e atitudes, em cada disciplina procurou-se 

incorporar alguma atividade nova e adequada por iniciativa de seus responsáveis. 

A experiência mais ampla, que atingiu todos os alunos da Epusp, foi a 

realizada com a disciplina PNV-2100 Introdução à Engenharia.  

3.4.1 Atividades em PNV-2100 

Como foi citado anteriormente, a avaliação é realizada com a intensa 

participação dos alunos e os temas escolhidos para o projeto têm sido provocativos e 

formativos do cidadão. Em 2003, após três anos de sucessivos aperfeiçoamentos, o 

algoritmo que deu a nota final incorporou uma boa parte dos objetivos da disciplina e 

propiciou que o aluno chegasse a um entendimento do que é a Engenharia, sobretudo 

no que se referia a identificar necessidades que implicassem ações da Engenharia, 

enunciar problemas, formular alternativas de solução e escolher uma solução.  

A disciplina deve, ainda, permitir que o aluno desenvolva certas habilidades e 

atitudes como: habilidade de trabalhar em equipe; capacidade de planejar, programar 

e controlar; capacidade de se comunicar escrita e oralmente; habilidade de criar 

alternativas e critérios para decisão; atitude de preocupação com aspectos 

econômicos, sociais e ambientais; capacidade de avaliação e posicionamento ético 

nesse processo. 
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Conforme relatado por Barreiro; Nakao; Nascimento (2003), na disciplina 

PNV-2100, o professor Célio Taniguchi, docente responsável, liderou um grupo de 

coordenação que incluía os professores Hernani Luiz Brinati, Mardel Bongiovanni de 

Conti, Bernardo Luis Rodrigues de Andrade e outros que participaram da 

implementação de uma série de atividades que visam formar um engenheiro mais 

adequado às novas realidades e exigências da sociedade. Para apoiar o trabalho dos 

professores e na busca da qualidade total preconizada para o ambiente dos 

engenheiros, nesta disciplina em que há um número maior de professores e 

novidades com relação à forma de ensinar, aprender ou avaliar, elaborou-se o 

Manual do professor: introdução à Engenharia (2003) e um Manual do aluno: 

introdução à Engenharia (2003). 

O Manual do professor foi concebido para orientar e homogeneizar o trabalho 

dos 22 docentes envolvidos e nele, à página 9, está descrita a missão proposta: 

“construir [...] um processo de aprendizagem mais condizente com o mundo atual e 

as exigências de uma Universidade contemporânea” (p. 9). 

Exatamente como em todos os cursos de Engenharia do mundo, nos dois 

primeiros anos da Epusp são oferecidas aos alunos disciplinas “básicas” de Física e 

de Matemática, ministradas por docentes do Instituto de Física e do Instituto de 

Matemática e Estatística. Assim, procurou-se fazer com que os futuros engenheiros, 

desde o primeiro contato com a Escola, vivenciassem um trabalho de engenheiro, 

sentindo-se membros de uma equipe, composta por professores e alunos que buscam 

informações e produzem conhecimento, e levantassem, em parceria com colegas e 

professores, soluções conceituais para alguns aspectos de um tema relevante para a 

sociedade. 

Mudou-se assim o paradigma do processo de ensino e aprendizagem, que 

passou a ser mais aprender do que ensinar.  

O Manual do professor, à página 9, ainda apontava o que era ensinar e 

aprender, destacando que ensinar era instruir, comunicar conhecimentos e 

experiências ou habilidades, e para tanto as atividades se centralizavam no professor, 

e ele era o centro do processo. Na mesma linha, o manual dizia que aprender era 

buscar informações, rever a própria experiência, adquirir habilidades, adaptar-se às 
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mudanças, descobrir significados nos seres, nos fatos, modificar atitudes e 

comportamentos. As atividades eram centradas no aluno e em suas capacidades, 

possibilidades, necessidades, oportunidades e condições para que aprenda. Assim, 

questionava-se o que era importante ensinar e como fazê-lo.  

Dever-se-ia perguntar o que o aluno precisava aprender para se formar como 

um profissional competente e cidadão, como ele aprenderia melhor, que técnicas 

favoreceriam sua aprendizagem e ainda que tipo de avaliação poderia incentivá-lo a 

aprender. 

Conforme observado por Nakao; Lindenberg Neto (2000), as técnicas de 

avaliação deveriam ser um instrumento de retroalimentação para o aluno e para o 

professor, possibilitando informações sobre o sucesso quanto à aprendizagem. 

Deveriam permitir ao aluno e ao professor obter informações que, com novos dados, 

permitissem a correção e a progressão. Deveriam permitir diálogo com o professor e 

com os colegas, reencaminhando para a aprendizagem, ao se obter e registrar as 

informações. As técnicas poderiam ser variadas, de acordo com os objetivos, mas 

deveriam sempre favorecer a motivação.  

Conforme já foi relatado, nos dois primeiros anos, para os alunos da Escola 

Politécnica, as avaliações da aprendizagem das disciplinas adquirem um valor maior 

e podem marcar para sempre a vida deles se não estiverem preparados para os 

critérios que permitem a sua classificação para a escolha do curso.  

3.4.1.1 A formação do cidadão 

O entendimento pleno da metodologia de Engenharia é fundamental para o 

sucesso dos alunos ingressantes nos cursos de Engenharia como acadêmicos e 

cidadãos. O conhecimento das metas a serem alcançadas pode fazer a diferença na 

motivação e no investimento a ser feito na sua formação de futuro profissional. 

Assim, ter consciência do trabalho do engenheiro e da sua inserção na sociedade fará 

com que cada um dos alunos se dedique mais ao seu curso.  

Este sempre foi um dos objetivos fundamentais da disciplina PNV-2100 

Introdução à Engenharia oferecida no primeiro período letivo a todos os ingressantes 

da Epusp.  
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A percepção das diversas etapas da metodologia de projetos de engenharia foi 

desenvolvida em duas fases.  

Inicialmente, nas duas primeiras semanas, apresentou-se um histórico da 

engenharia e um panorama das Grandes Áreas em que o curso de Engenharia se 

organizou na Escola Politécnica. Por uma atividade realizada pelos próprios alunos 

concluiu-se que a engenharia mesmo numa habilitação ou ênfase não vai atuar num 

único empreendimento. Em cada atividade, num formato misto de aula expositiva, 

pesquisa e de trabalho em equipe, os alunos aprenderam fazendo.  

Na terceira semana, os alunos identificaram as insatisfações com relação a um 

produto e a um serviço. Diagnosticaram os problemas em aparelho telefônico celular, 

em óculos, em restaurante, em sala de espera de médico. Propuseram alternativas de 

solução para o problema definido, escolheram e especificaram uma delas. Assim, 

desenvolveram um projeto simples e foram expostos à metodologia que se aplica em 

Engenharia.  

Na continuidade, em duas etapas do projeto temático, até o final do primeiro 

semestre, esses mesmos alunos participaram de um projeto real e apesar de suas 

limitações por estarem no primeiro ano do curso de Engenharia, puderam praticar a 

metodologia e interagir com a sociedade para a qual se preparam para prestar 

serviços. 

A exemplo de novas experiências como a relatada por Green et al. (2001), 

esta é de grande valia para os estudantes porque adquirem experiência prática por 

meio de algo útil e visível à sociedade. 

Os principais objetivos estabelecidos na disciplina PNV-2100 são 

compreender certas ações em Engenharia e desenvolver certas habilidades e atitudes 

a exemplo do que defende Faste (2001). Ao listá-los tem-se: identificar necessidades 

ou vontades, enunciar problemas, formular alternativas de solução, escolher uma 

solução, habilidade de trabalhar em equipe, capacidade de planejar, programar e 

controlar, capacidade de se comunicar escrita e oralmente, habilidade de criar 

alternativas e critérios para decisão, atitude de preocupação quanto a aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. 
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Os temas do trabalho em equipe mostram sua relação com os objetivos da 

disciplina. Foram definidos como temas, “Lixo urbano” em 1999 e 2000, “Energia” 

em 2001 e 2002 , “Água” em 2003 e 2004, “Resíduos sólidos” em 2005.  

As atividades foram divididas em cinco etapas: definição do problema; 

formação de alternativas de solução; avaliação do trabalho executado; 

estabelecimento de critérios, escolha e especificação de soluções, competição 

intergrupos. 

Os aspectos de participação e de competição no desenvolvimento do projeto 

foram valorizados antecipando os cenários da vida real.  

Os cerca de trinta e dois alunos de cada turma foram divididos em oito grupos 

de cerca de quatro alunos cada. Para cada dois grupos atribuiu-se o trabalho num 

mesmo aspecto. Inicialmente identificaram as necessidades e definiram um 

problema. Os ambientes onde cada tema seria tratado foram escolhidos pela 

coordenação da disciplina. 

Em 1999 e 2000, os alunos entenderam que a principal insatisfação era a 

grande quantidade de lixo disposta no meio ambiente e o problema definido foi como 

diminuí-lo. Trabalhou-se em formas para atingir essa meta: reciclando, reutilizando, 

revalorizando e reduzindo. Os quatro aspectos foram abordados por cada par de 

grupos em edifícios residenciais, edifícios escolares, hospitais, clubes esportivos e 

shopping centers. 

Em 2001 e 2002, para a questão da racionalização do uso da energia elétrica, 

os alunos definiram como meta a redução do consumo de energia elétrica. 

Trabalharam na questão da iluminação, do conforto ambiental, da conservação de 

alimentos e da cocção. Os ambientes escolhidos repetiam os de 2000. Cada um 

desses aspectos foram tratados por dois grupos batizados de grupo e grupo-espelho. 

Em 2003 e 2004, para a questão da racionalização do uso da água foi definida 

como meta a redução do consumo de água. 

Houve ainda durante o semestre letivo de desenvolvimento da disciplina uma 

visita obrigatória a um empreendimento de engenharia onde se tentava completar as 

informações obtidas acerca da Metodologia de Engenharia.  
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3.4.1.2 A experiência da avaliação na disciplina PNV-2100 

Uma avaliação inovadora ocorreu na disciplina PNV-2100 Introdução à 

Engenharia conforme Barreiro; Nakao; Nascimento (2003). A avaliação levava a 

uma nota final em que havia fatores que dependiam da avaliação feita pelos colegas 

da própria turma, pelas turmas parceiras e pelo professor. 

O processo de avaliação deixava de ser de exclusiva responsabilidade do 

professor que atribuía uma nota ao aluno em função de provas ou projetos. Essa nota 

que era conseguida pelo aluno geralmente traduzia os acertos e erros observados e 

poderia não representar o que o aluno aprendeu. 

Como ressaltado pelos coordenadores da disciplina no manual, página 12, o 

processo de avaliação precisava ser pensado, planejado e realizado de forma 

integrada à aprendizagem, acompanhando o processo de modo contínuo, tanto nos 

momentos de sucesso como naqueles em que não se conseguia aprender, assumindo 

o erro como oportunidade de crescer e aprender.  

Às vezes, erroneamente, a avaliação é encarada como oportunidade de 

punição, ou indicação de uma menor capacidade de quem é examinado.  

Além disso, se a avaliação for definida como uma fotografia do conhecimento 

em relação a um problema, então a imagem pode não ser perfeita e não traduzir a 

realidade do objeto fotografado por alguma deficiência ou imprecisão do 

equipamento. 

O acompanhamento deve assumir a característica de uma retroinformação do 

professor, dos colegas, do próprio aprendiz e de outros elementos que possam estar 

participando do processo. Nesse caso, as informações do acompanhamento 

cumprirão o papel de ajudar o aluno a aprender, e a motivá-lo para aprender cada vez 

mais.  

Nas empresas, para diagnosticar os acertos e erros ou para traçar uma 

adequada avaliação de um de seus membros, utiliza-se uma técnica conhecida como 

360 graus, em que se ouve a sua chefia, o seu subordinado, o seu par e a si próprio. E 

é surpreendente como muitas vezes cada um se vê diferente do que vêem os demais.  
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Se os processos avaliativos forem contínuos e naturais, pode-se superar o 

clima de tensão e até de medo que normalmente se estabelece. A grande maioria das 

pessoas é frágil às críticas quanto ao desempenho mas, se o processo de avaliação 

está integrado ao processo de aprendizagem, o ambiente de retroalimentação é 

coerente e permite subsidiar tanto o aluno como o professor em seus desempenhos, e 

o programa ou plano de curso em sua adequação.  

No Manual do aluno, para 2003, há uma exposição detalhada de que fazem 

parte da composição da nota os chamados fatores de turma, de grupo, de participação 

e o prêmio.  

3.4.1.2.1 Fator de turma, fator de grupo, fator de participação e prêmio 

A nota final (NF) da disciplina PNV-2100 era calculada pela fórmula: NF = 

10 x (ft x fg + p) x fp, onde ft era o fator de turma, fg era o fator de grupo, p era o 

prêmio e fp era o fator de participação. 

Havia três competições previstas: duas entre grupos “espelhos” da mesma 

turma e uma entre as turmas “parceiras”. 

No final do semestre, após a turma completar o seu projeto temático, este 

deveria ser exposto às suas duas turmas parceiras que eram aquelas que 

desenvolviam o projeto paralelamente e cujo horário de aula era o mesmo. Em cada 

turma, os alunos avaliavam os projetos das outras duas turmas parceiras, pelas 

respectivas apresentações em determinado dia. No final dessa exposição era atribuído 

ao fator fta o valor 1,0 para a turma que foi melhor na opinião dos alunos e 0,9 para a 

outra. O professor também julgava os trabalhos e atribuía, analogamente, seu valor 

para o fator ftd. A participação do docente visava corrigir alguma distorção. O fator 

em cada turma parceira era (fta + ftd)/2 e o fator de turma final era a média aritmética 

dos dois fatores obtidos em cada uma das turmas parceiras.  

Numa turma, em cada uma das duas etapas do projeto temático, o professor 

formava oito grupos de cerca de quatro alunos cada. Esses oito grupos trabalhavam 

apenas em quatro aspectos do tema relativos àquela etapa e cada aspecto era tratado 

por dois grupos chamados de espelhos, que no final da etapa competiam entre si. O 

grupo que se saísse melhor, na opinião dos outros alunos da turma, recebia 1,0 e o 

outro, 0,9. No final do semestre cada aluno teve duas pontuações de grupo 
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correspondentes a cada uma das etapas do projeto. O fator de grupo correspondente a 

cada aluno era a média aritmética dos dois fatores de grupo que ele obtinha ao 

pertencer a cada um dos dois diferentes grupos em cada etapa. Cada aluno poderia 

ter, como fator de grupo, 1,0 se pertenceu a grupos ganhadores nas duas etapas, 0,95 

se pertenceu a um vencedor e a um perdedor, 0,9 se pertenceu a dois grupos que 

perderam as competições.   

A simulação tentava passar aos alunos a idéia da turma como sendo um 

grande escritório de engenharia que concorria com outros escritórios (turmas 

parceiras). Portanto, apesar da competição interna à turma (que em algumas situações 

ocorre nas empresas entre os grupos), o conjunto como turma deveria ser preservado 

e no final do semestre havia uma oportunidade de os alunos de cada turma atribuírem 

um prêmio àqueles mais empenhados. A pontuação do prêmio (p) era decidida pela 

turma que atribuía 0,1 a um máximo de cinco alunos da turma, 0,07 a um máximo de 

sete alunos e 0,03 a um máximo de nove alunos. Como os alunos da turma deveriam 

decidir o prêmio, em algumas situações não se chegava a um consenso e, então, 

nenhum prêmio era atribuído. Nos anos em que essa experiência foi realizada essa 

dificuldade foi sentida em algumas turmas, demonstrando claramente a necessidade 

desse exercício para desenvolver a habilidade de negociar. 

O fator de participação fp era a participação do professor  na avaliação. 

Considerava-se a fórmula fp = ((fpp1+ fpp2) / 2 ) * fpv * fpf . Depois de o professor 

atribuir um valor até 1,0 ao grupo, os membros do grupo se atribuíam fpp1 e fpp2 em 

cada etapa do projeto temático, tal que a média das pontuações em um grupo fosse 

igual à pontuação dada pelo professor. Poderia ocorrer que num grupo de quatro 

alunos a pontuação dada pelo professor fosse 0,8 e o valor atribuído fosse 1,0 para 

três dos alunos e 0,2 para o quarto membro do grupo. 

Após a visita, o professor atribuía fpv, que era a participação dos alunos na 

visita. Poderia ser 1,0 (adequada) ou 0,9 (imperfeita) ou 0,0 (ausência) e 

correspondia a uma avaliação que o docente fazia sobre o interesse demonstrado pelo 

aluno na visita efetuada. O terceiro componente, fpf, correspondia à avaliação global 

que o docente fazia do trabalho final da turma e era aplicado igualmente a todos os 

alunos. Seria 1,0 se o relatório final da turma fosse satisfatório, refletindo o trabalho 
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desenvolvido no semestre, 0,9 se o relatório final da turma fosse fraco, refletindo 

pouco empenho em  integrar e consolidar o trabalho desenvolvido. E seria zero se a 

turma não entregasse o relatório final. 

Finalmente, o professor sempre poderia questionar as avaliações feitas pelos 

alunos, e vice-versa, procurando deixar aberto o diálogo. 

3.4.1.3 Habilidades desenvolvidas 

Na escolha da alternativa de solução, a decisão foi ponderada seguindo os 

preceitos da escolha de uma solução por uma matriz de decisão. 

Após as orientações inicialmente dadas em sala de aula, por meio de reuniões 

com os grupos, os alunos levantaram os dados, nos locais determinados e nas 

bibliografias sugeridas.  

Durante as reuniões, a liberdade de expressão e de idéias era estimulada para 

que aprendessem a planejar, a organizar e a dividir as tarefas. E, no final das 

reuniões, os alunos eram orientados a aproveitar o tempo buscando informações pela 

Internet ou na biblioteca. 

Os dados também foram obtidos nas visitas aos ambientes definidos pelas 

entrevistas com os engenheiros responsáveis pela manutenção e com os usuários.  

Além do exame e registro dos problemas em cada ambiente, pesquisaram 

soluções com a ajuda dos professores e dos profissionais liberais da região. Fizeram-

se consultas às empresas do setor responsável. 

Nesse trabalho, estimulou-se também o estabelecimento de uma rede de 

relacionamentos com os profissionais da área. A idéia era que todo aluno procurasse 

estabelecer contatos com o maior número de empresas e engenheiros para orientá-lo 

e ajudá-lo. Não se pode negar que alguns dos convites de empregos e estágios podem 

iniciar-se após esse conhecimento mútuo inicial.  

O conjunto de requisitos para a empregabilidade obrigatoriamente tem dois 

elementos fundamentais: competências e rede de relacionamentos e tudo isso deve 

ser permanentemente ampliado, desenvolvido e aperfeiçoado. 
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A competição entre os grupos visou estimular o compromisso com a 

qualidade do que se faz e desenvolver o aspecto da comunicação, pois é dela que, 

muitas vezes, depende o sucesso de uma idéia.  

Nas apresentações no dia da competição, nos relatórios escritos e no fator 

atribuído pelo professor ao trabalho final da turma, a boa qualidade da comunicação 

foi sempre incentivada.  

3.4.1.4 Dificuldades sentidas pelos alunos 

Em algumas situações, os alunos de Engenharia pareciam não saber 

identificar qual era o problema. Se o professor enunciava o problema então muitos 

conseguiam resolvê-lo. Esta parecia ser uma dificuldade da grande maioria.  

Outras dificuldades percebidas foram “superar a inércia” e a administração de 

“situações não previstas”. Alguns dos alunos inicialmente ficavam à espera dos 

trabalhos dos colegas. Alguns grupos ficavam desanimados com a falta de resposta 

dos consultados ou com a inexistência de dados precisos com relação às dúvidas 

surgidas. 

Para exemplificar, algumas situações podem ser citadas: o desânimo que se 

abateu sobre um grupo de alunos porque não conseguiram os dados exatos sobre o 

volume de lixo produzido. Ou ainda, quando um engenheiro da manutenção elétrica 

não podia atendê-los no horário combinado ou porque os problemas de Engenharia 

nem sempre tinham contornos bem definidos como os de Matemática e Física. 

Percebeu-se que desanimavam porque nem todos os livros da bibliografia estavam 

disponíveis nas Bibliotecas ou porque o ambiente designado para o estudo era muito 

longe.  

Ora ficavam eufóricos, ora desanimavam, querendo realizar atividades como 

a colocação de vasilhames para recolhimento seletivo de lixo ou as campanhas de 

conscientização, esquecendo-se de planejar, especificar e raciocinar como futuros 

engenheiros. 

Esses contatos com as dificuldades certamente são importantes para o 

amadurecimento do futuro engenheiro. 
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Diante desses fatos e as conseqüentes orientações dadas pelos professores que 

funcionavam como coordenadores de projeto, o aprendizado decorrente foi muito 

proveitoso. Até mesmo, o conhecimento dos potenciais e das dificuldades de cada 

aluno permitiria à Escola corrigir e preparar melhor o futuro engenheiro, se houvesse 

tal interesse e se estabelecesse essa prioridade.  

Para orientar os alunos, os professores pessoalmente ou através da Internet, 

com troca de e-mails, mostravam que o mundo real exigiria muito mais deles no 

futuro e que todas essas dificuldades iniciais eram naturais e deveriam ser vencidas 

com perseverança e otimismo. Procurou-se transformar cada dificuldade em um novo 

desafio.  

Ao longo de cada semestre, em função dos acontecimentos e do 

desenvolvimento do projeto, a situação também se alterou. A mudança mais 

significativa ocorreu em 2001. Durante a realização do projeto, foi estabelecida, pelo 

Governo Federal, a meta da redução de 20% do consumo de energia elétrica. Isso foi 

logo após alguns meses do início dos trabalhos. E o assunto passou a ocupar toda a 

mídia. Diante disso, muitos dos alunos, sentindo-se úteis, procuraram disseminar os 

conhecimentos adquiridos, orientando familiares e amigos.  

Provavelmente também por causa da visibilidade do tema, algumas das 

Empresas consultadas em ambientes potenciais para estudo como hotéis e shopping 

centers, ficando preocupadas com a repercussão dos trabalhos dos alunos, evitaram 

dar as autorizações para os estudos.  

A idéia da procura de parcerias com as Empresas visou desenvolver nos 

alunos a necessidade eterna da busca de novos mercados, de novos desafios, de 

novos trabalhos. Quando o tema foi apresentado aos alunos já se trabalhou com essa 

visão. 

Alguns relatórios de Engenharia executados por profissionais experientes 

foram apresentados e discutidos. As orientações para apresentações eficazes foram 

dadas.  

A efetiva participação dos membros de cada grupo ficou exposta pela auto-

avaliação e também foi convertida naquele fator numérico devolvido ao professor. A 

atribuição dos fatores de participação evidenciou os que verdadeiramente 
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trabalharam. Mas a decisão em relação à avaliação de cada elemento do grupo nem 

sempre foi consensual. 

A ética e o respeito pelo trabalho de todos foram enfatizados de forma 

natural, tanto nas competições como nas atribuições dos fatores de participação pelos 

alunos. 

Mas, nas avaliações realizadas quando do julgamento dos trabalhos dos 

grupos e das turmas, muitos dos alunos apontaram a falta de ética de alguns colegas. 

3.4.2 Tomadas de decisão, a ética e a responsabilidade 

Os estudantes de engenharia devem desde cedo ser alertados sobre o fato de 

que uma das suas atribuições profissionais será o recebimento de projetos ou a 

participação em reuniões técnicas para a tomada de decisões. E, para isso, uma 

habilidade que deve ser incorporada é o entendimento do que o outro fez. Numa 

classe, às vezes, o professor ouve do aluno que é mais fácil resolver um problema de 

um determinado jeito, e o aluno se recusa a aceitar uma outra forma de resolver. Por 

que isso? Normalmente as pessoas acreditam que a forma como elas próprias 

resolvem os problemas é a forma mais fácil. E se esquecem de que o professor deseja 

ampliar o horizonte do aluno ao propor a resolução de diferentes formas. O que seria 

de um médico que somente realizasse parto natural, e não conhecesse o parto 

induzido ou a técnica cesariana?  

Para desenvolver essa habilidade de entender e aceitar o que foi executado, 

uma das estratégias que se adotou foi a participação na correção da prova analítico-

expositiva (NAKAO, 2000). Inicialmente, a estratégia foi adotada em PEF-215 (em 

1999) e depois em PEF-2308 e PEF-2309 (a partir de 2001). Descrita por Barreiro; 

Nakao; Nascimento (2003), no ano de 2003, foi também aplicada em PEF-2200.  

Para que houvesse a retroalimentação sobre o desempenho de cada aluno e da 

classe, a correção das provas foi feita, preliminarmente, pelo próprio grupo de 

alunos. No final, o professor validou ou modificou o valor que cada aluno corretor 

atribuiu, confirmando ou corrigindo a nota inicialmente dada. A ação de um  

professor era exatamente similar à ação de um auditor numa Empresa. 
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Elaborou-se um gabarito com o critério de atribuição de notas e, após a 

exposição do professor quanto à resolução de cada problema, as provas eram 

distribuídas, cuidando-se para que um aluno não ficasse de posse de sua própria 

prova. Assim, cada aluno corrigia a prova de um colega e tinha a sua corrigida por 

outro, consultando-se o professor em caso de dúvidas e decidindo com o seu critério 

quando isso era necessário.  

A estratégia, dessa forma, possibilitava a aprendizagem, visto que o aluno-

corretor somente conseguia entender a resolução apresentada por um colega se 

acompanhasse a linha de raciocínio escrita e registrada. Havendo algum erro inicial 

que se propagou, o corretor precisava acompanhar a resolução em seqüência, 

conferindo se, com base naquele ponto, a solução estava correta. Com isso, todos os 

alunos tinham a oportunidade de verificar os erros cometidos pelos colegas e também 

os próprios, e podiam fixar como não repeti-los.  

Além disso, como o gabarito geralmente estabelecia notas “cheias” (inteiras) 

para cada questão ou item de questão, muitas vezes o aluno precisava decidir como 

atribuir a fração da nota. Após uma orientação dada pelo professor quanto à decisão 

dessa atribuição com justiça, evitando igualar o totalmente certo com o parcialmente 

correto, os próprios alunos propunham frações de notas que eram verificadas e 

uniformizadas pelo professor, no final do processo. Segundo muitos dos alunos essa 

era a tarefa mais difícil. A habilidade de decidir precisava ser exercitada até se tornar 

natural.  

Aproveitava-se também o momento da correção para o aprendizado, pois os 

alunos-corretores expunham sobre as resoluções feitas pelos colegas e os seus acertos 

e erros, com a curiosidade e a naturalidade dos jovens. Uma vez que o desempenho 

individual na prova ficava exposto, observava-se a necessidade de muitos alunos se 

justificarem ou explicarem seus erros, caracterizando no mínimo o seu brio.  

Assim como em um espelho, a estratégia permitiu que todos se 

conscientizassem dos seus pontos fortes e fracos, pois  tiveram a oportunidade de 

discutir e expor vários aspectos de cada questão. 

Desenvolveram a habilidade do trabalho em equipe, além dos valores da 

responsabilidade, da ética e da lealdade para com o professor e para com os colegas. 
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Muitos irão liderar os colegas e outros serão liderados por eles, e a avaliação é um 

procedimento que deverá ser natural para todos. 

A ética foi exercitada, considerando que cada aluno poderia até adulterar a 

prova de um colega atribuindo-lhe um valor maior ou menor do que o justo. 

Lembramos que muitas provas foram feitas a lápis, com a permissão do professor, 

que mesmo antevendo a possibilidade de uma fraude sempre confiou nos alunos. Um 

comportamento é ético quando, diante da oportunidade de transgredi-lo, ainda assim 

é mantida a atitude adequada. Isso foi dito aos alunos, que sempre procuraram fazer 

o que era correto não porque estavam sendo vigiados, mas porque era o que deveria 

ser feito. 

As provas foram recorrigidas pelo professor e a quase totalidade das notas 

atribuídas pelos alunos foi mantida. Quando havia algum julgamento de valor, na 

maioria das vezes, os alunos eram mais rigorosos do que o próprio professor. Com 

essa estratégia, sobretudo, o aprendizado foi priorizado, inclusive durante a correção.  

3.4.3 O Setor de Estágios e o Empreendedorismo 

Uma das claras necessidades apontadas pelos alunos da Epusp em 1993 foi a 

existência de um setor específico de estágios.  

Até 1998, havia um apêndice do Setor de Apoio à Assistência Acadêmica da 

Escola que cuidava burocraticamente do estabelecimento de Convênios entre a USP 

e as empresas para que fosse possível um aluno da Epusp fazer um estágio. O Setor 

estava centrado apenas no esforço de dois auxiliares administrativos. 

Mas, na época, já havia um Setor de Estágios com dois analistas acadêmicos 

atendendo os alunos dos cursos cooperativos da Epusp que se iniciaram em 1989 em 

Cubatão. Quando os cursos cooperativos foram transferidos para São Paulo em 1995, 

criaram-se as condições para que esse atendimento fosse unificado. 

A questão da melhoria da qualidade dos serviços necessariamente passa pela 

questão do empreendedorismo. O empreendedorismo no sentido mais amplo, em que 

cada um assume a gestão da sua carreira e se for possível daqueles que ele puder 

liderar.  
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As mudanças numa universidade pública demandam um esforço maior 

porque os progressos no atendimento ao público, na agilidade dos procedimentos, e 

no trabalho em equipe demoram em ser notados. Na maioria das vezes, as mudanças 

são entendidas pelos funcionários públicos apenas como aumento de serviço. Alguns 

se opõem a elas porque não concordam com nada que possa alterar a distribuição de 

poder estabelecida. Outros se opõem porque não têm como atender aos requisitos que 

a modernidade traz junto com as propostas das melhorias.  

Muitos funcionários acreditam equivocadamente que treinamentos permitirão 

que progridam na carreira, esquecendo-se de que muitos não se transformarão se não 

houver potencial. Assim, principalmente no serviço público, em um clima de 

operação padrão, muitas vezes, boas idéias e atitudes saneadoras acabam sendo 

abandonadas ou não implementadas por falta de competência. E, para mudar, são 

necessárias coragem e determinação. É necessário colocar no devido lugar o 

ceticismo, os ciúmes, os julgamentos levianos, os pedidos queixosos e as 

interpretações distorcidas.  

Estabelecendo um senso de urgência, foi criado o Setor de Estágios e 

Empregabilidade, em 1999. Pode-se ler em Nakao (2000a) as novas rotinas 

estabelecidas, os fluxos implantados, os problemas levantados e corrigidos, as 

inovações com a informatização das consultas de estágios e o estabelecimento da 

comunicação pela rede entre as empresas e os alunos. Mas a relevância do trabalho 

desenvolvido reflete-se nos diversos contatos efetuados por alunos de outras escolas 

e até pela entrevista solicitada e dada à Rádio Eldorado AM sobre o serviço de apoio 

aos estágios.  

Com cerca de 4500 alunos de graduação, a Epusp precisa atualizar seus 

métodos na cultura corporativa como propõe o Projeto Poli 2015 e não há 

necessidade de se esperar a chegada do ano 2015 para tanto. 

3.4.3.1 Mitos e verdades  

Para o desenvolvimento das competências num grupo numeroso como o da 

Epusp, a eliminação de mitos e a divulgação das verdades e das referências são 

fundamentais. A existência de mitos disseminados entre os alunos na conversa do dia 

a dia leva-os a tomarem decisões equivocadas. Para evitar e corrigir conceitos não 



 

 

135

verdadeiros em relação aos estágios foram elaborados alguns boletins que foram 

batizados de Integração – Empresa e Escola. 

No de 2001, por exemplo, escreveu-se no editorial que o aluno iniciava bem 

sua carreira ao estar na Epusp. Procurava-se informar que todos faziam parte de uma 

comunidade em que se trocam experiências e oportunidades de trabalho, criando uma 

cooperação proativa para que todos os seus desafios sejam vencidos com qualidade e 

ética. Chamava-se a atenção para a formação de uma base sólida e consistente com o 

aprendizado adquirido com os professores e com o estudo e dedicação, base que 

permitirá, a qualquer tempo, que se adquiram novos conhecimentos e se adaptem às 

mudanças e evoluções que o progresso naturalmente impõe. 

Mas ao mesmo tempo alertava-se para o fato de que o que se aprende na 

Escola pode ser muito bem complementado na Empresa pelos estágios. A prática é 

importante, como já enfatizava o professor Antonio de Paula Souza, fundador da 

Epusp.  

Assim, informava-se que para que a carreira continue bem, a empregabilidade 

devia ser aumentada com o desenvolvimento de características e habilidades que as 

Empresas desejam que o engenheiro tenha. 

Colocava-se à disposição dos alunos o Setor de Estágios e Empregabilidade e 

informava-se que todas as ofertas de estágios que as 1500 empresas conveniadas 

ofereciam para a Escola eram divulgadas pelos murais e também pela página 

www.estagios.ep.usp.br. Na página eram colocadas orientações de especialistas para 

a elaboração de currículo e para atitudes adequadas em entrevistas. 

Naquele número, houve também uma matéria com o engenheiro Edison Vaz 

Musa que presidiu a Rhodia no Brasil, e com a psicóloga Sofia Esteves, da 

Companhia de Talentos, empresa paulista que recruta e seleciona estudantes para 

algumas grandes empresas. 

Expunha-se ainda a visão de professores da Escola Politécnica sobre a 

carreira de engenheiro, expressa por meio de um artigo. 

Procurava-se estabelecer um elo de confiança entre os professores e os alunos 

ao se comprometer: “Saiba, caro aluno, que os professores e os funcionários da 
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Escola Politécnica estão empenhados no seu sucesso pois o seu sucesso também será 

o sucesso da Escola Politécnica”. 

A aproximação do meio acadêmico com a realidade empresarial objetiva a 

formação de um profissional proativo, inovador e hábil na prática dos seus 

conhecimentos.  

A evolução econômica de algumas regiões específicas, a disseminação de 

redes eletrônicas, os avanços da Ciência e o aumento da expectativa de vida do ser 

humano estão provocando uma revisão de conceitos, valores e costumes. Essas 

transformações que abrem o século XXI alteraram o futuro do trabalho e do 

emprego. Os setores de produção não têm mais fronteiras, as tarefas não são mais 

delimitadas e restritas. Se a cada dia surgem novas profissões então o que ensinar? O 

que aprender? Os conhecimentos (Química, Psicologia, Resistência dos Materiais, 

Marketing), as habilidades (trabalho em equipe, comunicação oral e escrita) e as 

atitudes (consciência ambiental, responsabilidade social e política, ética profissional) 

são inicialmente desenvolvidos na Escola, mas somente a sua prática nas Empresas é 

que dará a sua verdadeira dimensão. Além disso, como o futuro profissional 

identificará onde atuar? 

A formação de um profissional não depende apenas dos professores. Leite; 

Braga (1998) caracterizam as aprendizagens incluindo inicialmente o seguimento de 

um modelo linear de currículo, assumido nos diferentes cursos e carreiras. Depois, 

aprendem-se os princípios, as leis e as teorias com o objetivo de se fazer a sua 

aplicação à realidade. Assim, os currículos privilegiam as disciplinas básicas nos 

primeiros anos, depois, as profissionalizantes e, por último, os estágios. 

Acontece que muitos professores mesmo diante dessa racionalidade 

cognitivo-instrumental ou técnica, sentindo-se responsáveis e talvez se percebendo 

como a principal fonte de conhecimentos nesse processo, têm dificuldade em aceitar 

que o aluno divida a sua dedicação ao aprendizado entre a Escola e a Empresa.  

O modelo de formação do cidadão centrado nos filhos cuidados pela mãe em 

casa, e com o pai, provedor, trazendo as informações do mundo exterior, deixou de 

prevalecer há muito. E, da mesma forma, esperar que o aluno aprenda somente pela 

orientação do professor é um erro.  
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Portanto, aprende-se na sala de aula, mas também se aprende pela Internet, 

nos laboratórios, nas bibliotecas e nas empresas. 

3.4.3.2 A dificuldade de fazer um estágio na Escola Politécnica 

De acordo com Santos (1985), alguns dos aspectos fundamentais para a 

evolução da Epusp foram as ênfases na prática sistemática de laboratórios e 

gabinetes, as viagens de estudo, os prêmios de viagem ao exterior para 

aperfeiçoamento, o fomento aos estágios remunerados e os assistentes-alunos.  

Assim, desde a sua criação, quando tinha um duplo caráter, de escola técnica 

profissional de grau médio e de grau superior, a Escola Politécnica valoriza o 

aprender fazendo além da sólida formação técnica e científica. 

Existem diversos tipos de estágios realizados pelos alunos. Existem aqueles 

que têm uma efetiva supervisão dos coordenadores de estágios pelo fato de serem 

curriculares e há também aqueles que o aluno realiza até para a sua sobrevivência e 

manutenção.  

Pelo fato de a Epusp ser em tempo integral além de exigir uma dedicação 

muito grande para o estudo, o seu aluno só consegue realizar o estágio 

simultaneamente com a parte acadêmica com algum sacrifício.  

Hoje, na Escola Politécnica, de um total de 750 vagas oferecidas a cada 

vestibular anual, existem 90 vagas na modalidade quadrimestral que são as que 

constituem os cursos cooperativos.  

Segundo as diferenças descritas por Nakao (2000), os alunos dos cursos 

cooperativos têm uma motivação maior para o estudo do que os alunos dos cursos 

semestrais. Além disso, as disciplinas pessoal e profissional também são 

desenvolvidas num nível diferente. O comportamento interpessoal é de equipe no 

curso quadrimestral e mais individualista no semestral.  

Mas, por quê? 

A resposta está no fato de os alunos estagiarem. O contato com a rotina de 

trabalho das empresas permite o amadurecimento do aluno.  
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Nos cursos quadrimestrais há espaço para o estágio sem conflito com a parte 

acadêmica, pois ele é programado. O estágio é sempre um posto de trabalho 

preenchido por um aluno durante um quadrimestre e por um colega no outro 

quadrimestre porque os módulos acadêmicos e de estágios se alternam.  

O fato de saber que será sucedido por um colega ou que, ainda, poderá 

retornar para o mesmo estágio depois desse colega o torna mais responsável. 

Aprendem também a hierarquia e a cultura de cada empresa, aprendem a ter as 

atitudes adequadas e a ser disciplinados ao programarem suas próprias tarefas.  

Nos cursos semestrais, o estágio é feito simultaneamente com a parte 

acadêmica e a programação é feita pelo próprio aluno que, muitas vezes, sacrifica 

parte das aulas. Se esse fato, por um lado, tem o poder de desenvolver a capacidade 

de adaptação, de superar limites e de priorizar as tarefas mais importantes, por outro, 

estimula o aluno a não cumprir uma parte da sua obrigação para com a Escola, que é 

assistir às aulas. E cada aula perdida faz com que o aluno fique mais passivo nas 

aulas subseqüentes porque, ao perder a seqüência, o aluno precisa de mais tempo 

para atingir o ritmo dos que participam de todas as aulas. 

Entretanto, a perfeita interação entre os estágios e a parte acadêmica nos 

cursos cooperativos pode motivar a Escola a transformar algumas vagas dos cursos 

semestrais em vagas de cursos quadrimestrais conforme já sugerido por Bringhenti 

(1993). 

Este processo, que se iniciou em 2000 quando a Engenharia Química 

converteu todas as suas sessenta vagas do seu curso tradicional em vagas do curso 

cooperativo, pode ajudar a revigorar o curso de Engenharia Civil.  

Diante das transformações do mercado de trabalho e da antecipação da 

entrada no setor produtivo desejada pelo aluno de hoje, percebe-se um movimento 

dos professores em transformar pelo menos parte das vagas da Escola Politécnica em 

vagas de cursos cooperativos. 

3.4.3.3 Eventos em que a Epusp interage com as empresas 

Atualmente é possível dizer que, na Epusp, o ensino e a aprendizagem se 

desenvolvem utilizando não apenas as salas de aula, os laboratórios e as bibliotecas, 
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mas também as salas de estudo, as salas de computadores ligados à Internet, as 

empresas juniores, os escritórios pilotos, as empresas. 

Só a leitura dessa listagem identifica claramente a mudança ocorrida na 

Escola Politécnica nos últimos anos.  

Mas as ações junto às Empresas, criando postos de trabalho, divulgando o 

perfil dos formandos, divulgando as habilidades e perfis dos graduandos e corrigindo 

eventuais preconceitos sobre os alunos da Escola gerados pela falta de comunicação, 

continuam sendo necessárias.  

É no Setor de Estágios e Empregabilidade que estão alocadas as pessoas que, 

ou pelo contato em sala de aula como docente ou como analistas acadêmicos, 

conhecem o perfil dos alunos e que também têm a sensibilidade de acompanhar as 

mudanças. As necessidades do mercado são captadas pelos eventos realizados pelas 

Empresas e pela Escola. 

Há eventos promovidos pelas Empresas e pela própria Escola que valem a 

pena ser destacados. 

Além das tradicionais palestras junto às Escolas, as Empresas, quando 

assessoradas por empresas de recrutamento e seleção, costumam organizar reuniões 

para divulgar os resultados de seus programas de estágios e trainees. Por exemplo, 

nos realizados pela Companhia de Talentos – uma empresa de consultoria na área de 

recrutamento e seleção – , sempre há a divulgação dos dados levantados com relação 

ao perfil dos alunos e candidatos acoplados às vagas ofertadas.  

Algumas vezes, não há o cuidado necessário para a análise dos dados brutos – 

fundamental nos processos estatísticos. Mas esses eventos permitem um encontro 

com os profissionais de recursos humanos e dão aos professores da Epusp a 

oportunidade de explicar ou até de receber informações sobre determinados 

comportamentos dos seus alunos. 

Em maio de 2001, o evento “Educação – Task Force”, realizado em São 

Paulo, na Câmara Americana do Comércio, teve a presença de empresas como 

Natura, Siemens, American Express, Deutsche Bank e instituições de ensino como a 
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Fundação Getúlio Vargas, Pontifícia Universidade Católica (PUC), Mackenzie, USP 

e outras.  

Nessa ocasião uma das empresas se manifestou dizendo que estava disposta a 

procurar seus estagiários em escolas que tivessem pessoas de classes sociais mais 

baixas, descartando escolas como a Epusp. Segundo seus representantes, isso porque 

percebia-se que havia pouco comprometimento dos alunos de classes mais 

privilegiadas com a Empresa ao longo do tempo.  

Foi necessário argumentar com muita convicção que experiências infelizes 

não deveriam fazer a Empresa abrir mão da qualidade e de um futuro engajamento 

que certamente independiam da classe social. Além do que, não admitir que mesmo 

numa escola de primeira linha como a Epusp existem pessoas de classes sociais mais 

baixas é desconhecer as estatísticas dos ingressantes e não enxergar o esforço que 

alguns alunos faziam para se manter estudando em período integral e, às vezes, 

trabalhando até de madrugada, em serviços ou em estágios de horários flexíveis. Este 

episódio é relatado para chamar a atenção da necessidade de sempre intervir nos 

eventos em que podem ser configuradas situações não verdadeiras.  

No mesmo evento, observou-se também uma nítida impressão de escolas de 

menor expressão no intuito de desqualificar as melhores escolas. Houve um 

questionamento, por exemplo, dirigido à Fundação Getúlio Vargas, no qual um 

coordenador de estágios de uma escola queria dados sobre o total de alunos que 

ficavam sem emprego ao se formar, esquecendo-se que, em função das expectativas 

e da opção seletiva, um dado como esse não tem valor se o contexto não for 

considerado. 

Algumas empresas promovem, em seus ambientes corporativos, semanas 

especiais para estagiários procurando valorizar aqueles que no futuro estarão se 

engajando nelas. 

Em 2001, por exemplo, a empresa Natura promoveu um evento em que como 

coordenador do Setor de Estágios e Empregabilidade da Epusp este autor foi 

convidado para fazer uma palestra sobre o que representava o estágio para a Escola, 

ao mesmo tempo em que o diretor de Operações da empresa falava sobre o que a 

empresa esperava dos estagiários. 
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De uma maneira geral, as Instituições de Ensino Superior por meio de suas 

assessorias de Marketing têm divulgado suas competências por meio de folders, 

periódicos e também acabam organizando palestras e eventos culturais de extensão. 

A Epusp não possui uma assessoria de marketing mas, num esforço da 

Diretoria, realizou seminários de valorização do ensino da graduação – nos quais 

alguns empresários e diretores de empresas externaram suas opiniões sobre o perfil 

desejado do formando –, seminários de divulgação de suas pesquisas – em que os 

Departamentos puderam expor para a sociedade os trabalhos em andamento –, 

workshops organizados pela Poli Jr.15 para divulgação das empresas e suas vagas – 

processos seletivos para encaminhamento de alunos para programas de estudos e 

estágios no exterior, além de palestras com profissionais para motivar os alunos com 

relação ao empreendedorismo. 

O evento mais recente foi o Encontro em Campos de Jordão que lançou as 

bases para o Projeto Poli 2015. 

A Escola Politécnica organiza também a Feira Brasileira de Ciências e 

Engenharia (Febrace). A Febrace é uma feira anual de Ciências e Engenharia que 

envolve projetos de alunos (de 8ª série do Ensino Fundamental e de Ensino Médio e 

Técnico) das escolas públicas e particulares de todo o Brasil, em diversas categorias 

estabelecidas a partir das Ciências (Exatas e da Terra, Biológicas, da Saúde, 

Agrárias, Sociais e Humanas) e Engenharia e suas Aplicações. 

Cada vez mais se observa que os programas de ensino procuram refletir as 

prioridades nacionais e problemas da própria comunidade. A escolha dos temas na 

disciplina PNV-2100 é um exemplo marcante. Em 2001 e 2002, quando o tema do 

projeto do curso foi a racionalização do uso da energia elétrica, um dos ambientes 

estudados foi o Bloco K da Reitoria, um edifício de mais de 30000 metros quadrados 

situado na Cidade Universitária, Campus da Capital. Em 2003 e 2004, quando o tema 

foi a racionalização do uso da água, um dos ambientes escolhidos foi o Prédio da 

Engenharia Civil, um edifício com cerca de 20000 metros quadrados. 

Essa mudança é percebida também com os bolsistas dos programas de 

iniciação científica. Muitos estão integrados em projetos de pesquisa desenvolvidos 
                                                 
15 Empresa júnior dos alunos. 
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nos laboratórios da Escola para as Empresas, integrando a formação científica com o 

preparo para a prestação de serviços. 

Além disso, atualmente, muitos professores já organizam programas de 

ensino e sistemas de avaliação das disciplinas de modo que garantia a aquisição de 

competências profissionais e valores sociais e não unicamente de informações.  

Os alunos por meio dos seus escritórios pilotos têm participado de mutirões e 

outros programas que têm lhes dado uma formação complementar à formação obtida 

com os professores em sala de aula.  

Essa experimentação é imprescindível, pois segundo Piaget (1998) “uma 

experiência que não seja realizada pela própria pessoa, com plena liberdade de 

iniciativa, deixa de ser, por definição, uma experiência, transformando-se em simples 

adestramento, destituído do valor formador por falta da compreensão suficiente dos 

pormenores das etapas sucessivas”.  

Todos esses programas obrigatoriamente passam por uma aproximação com 

as Empresas. 

Atualmente existem na Epusp duas iniciativas que também vão ao encontro 

dessa experimentação a que o aluno deve se submeter embora inicialmente tenham 

objetivos distintos. É o Projeto Poli-Cidadã (Figura 3) e o Centro Minerva de 

Empreendedorismo (Figura 4). 

A Comissão de Projetos de Graduação com Responsabilidade Social procura 

integrar a sociedade à universidade. Como a partir da implementação da EC-2 o 

aluno de graduação da Epusp necessita fazer um projeto de conclusão de curso a 

intenção foi ampliar o foco da responsabilidade social. Assim, há exemplos de 

trabalhos como o desenvolvimento de uma maca especial para o Hospital do Câncer 

da cidade de Barretos.  



 

 

143

 
Figura 3. Página do Projeto Poli-Cidadã 

O Centro Minerva de Empreendedorismo por intermédio do Programa 

Minerva de Empreendedorismo procura desenvolver a capacidade de empreender dos 

alunos e professores da Escola e de todos os que se interessarem. 

O emprego como se conhece hoje não será o destino da grande maioria dos 

estudantes. Assim, é fundamental que se preparem para este novo cenário. A Epusp 

com a liderança do professor José Antonio Lerosa de Siqueira e mirando nos 

exemplos de escolas como Olin College (descrito no Capítulo 4) criadas 

especialmente para a preparação dentro desses novos paradigmas da relação com o 

trabalho e a gestão da carreira tem organizado eventos de grande repercussão. As 

maratonas de empreendedorismo, por exemplo, são treinamentos para o 

desenvolvimento de competências necessárias para empreender. No Capítulo 4, 

pode-se observar que esse tipo de treinamento tem sido apontado como primordial 

pelos alunos. 
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Figura 4. Página do Centro Minerva de Empreendedorismo 

3.5 Na adequação dos ambientes 

Conforme foi dito no Capítulo 2, a existência de bons planos diretores é o que 

permite a correta adequação dos ambientes pois em instituições como a Universidade 

de São Paulo geralmente os recursos financeiros não estão disponíveis na totalidade 

necessária e, assim, as intervenções serão sempre por etapas e de forma parcial. 

Na Escola Politécnica da USP não é uma tradição nem a confecção desses 

planos nem a existência de uma equipe permanente de estudos (com arquitetos e 

projetistas), apesar dos seus 140 000 metros quadrados de área construída.  

Mas, a partir de 1994, na gestão do professor Célio Taniguchi na direção da 

Epusp, uma série de contingências favoreceu a implementação de uma série de 

medidas na busca da melhor qualidade para os ambientes. 

No Plano de Obras da USP, foi possível concluir-se as novas instalações da 

Diretoria, o anfiteatro Francisco Romeu Landi, a Biblioteca Central, todos no 

Edifício Engenheiro Mário Covas, que haviam sido parcialmente construídas no 

Programa USP/BID até 1993.  

Transferiram-se o Almoxarifado Central, a Seção de Veículos, a Seção de 

Vigilância, a Diretoria de Serviços Gerais, a Gráfica e as Oficinas de Manutenção 
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Predial para o Barracão liberado pela Faculdade de Odontologia da USP, que dentro 

do Programa USP/BID recebeu novas instalações. 

No Projeto de Infra-estrutura da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo – Fapesp as bibliotecas dos conjuntos da Engenharia Elétrica, da 

Engenharias Mecânica, Naval e Mecatrônica, das Engenharias de Minas, de Petróleo, 

de Materiais e Metalúrgica, da Engenharia Química e da Engenharia de Produção 

foram reformadas, ampliadas ou revitalizadas.  

Ainda na mesma gestão do professor Célio Taniguchi, utilizando-se os 

recursos do Programa de Manutenção de Edifícios constante no orçamento da 

Escola, ampliaram-se as capacidades dos transformadores de eletricidade dos 

conjuntos das Engenharias Mecânica e Naval, de Minas, de Materiais e Metalúrgica. 

3.5.1 Readaptação de usos e espaços 

Para destacar a importância da correta readaptação de usos e espaços pode-se 

iniciar comentando, por exemplo, as modificações feitas nas instalações da Diretoria 

que foram inicialmente construídas com corredores estreitos sem aparente função 

que constavam do projeto ou por equívocos do arquiteto ou por imposição de 

programas sem sentido. Essas modificações realizadas em 1994 no prédio que havia 

sido construído antes de 1993 permitiram a mudança da Diretoria do Conjunto da 

Engenharia de Minas para o Edifício Engenheiro Mário Covas. Permitiu-se assim a 

ampliação das instalações do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo 

que passaram a utilizar o espaço ocupado até então pela Diretoria da Epusp. 

O projeto do Anfiteatro Francisco Romeu Landi previa apenas 120 lugares e 

não atendia ao espaço que a própria Congregação da Escola exigia para os seus 

membros. Embora faltassem os acabamentos do prédio, as instalações, os 

equipamentos e o mobiliário foi possível, por intermédio de intensas gestões junto à 

atual Coesf, modificar e ampliar o espaço para os atuais 180 lugares. Com a 

inauguração do anfiteatro, o Prédio da Engenharia Civil passou a ter um espaço 

pulmão no Auditório 136, onde eram realizadas as sessões da Congregação. 

Em 1994, a antiga Diretora da Biblioteca da Epusp não aceitava as instalações 

junto ao Edifício Engenheiro Mário Covas para a colocação do acervo da Biblioteca 

Central que funcionava no Conjunto do Biênio. De fato, o galpão anexo onde seria 



 

 

146

colocado o acervo tinha alguns problemas de vazamentos devido à cobertura que 

apresentava deformações exageradas em situações de muito vento ou chuva. Após 

muitas reuniões de convencimento e modificações no projeto, abandonou-se a 

utilização do galpão que, num estudo preliminar elaborado à época, ficou destinado a 

eventos temporários (exposições, feiras) e deveria abrigar o Setor de Serviços da 

Escola (bancos, correio, lojas). A mudança da Biblioteca (do Conjunto do Biênio 

para o Edifício Engenheiro Mário Covas) permitiu a troca de uma área anteriormente 

ocupada pela Biblioteca por uma área ocupada pelo Centro de Computação 

Eletrônica da USP (CCE) no conjunto do Biênio.  

Nota-se que houve uma reorganização dos espaços em função das vocações 

de cada um deles.  

Essa troca permitiu a instalação da Sala Pró-Aluno da Epusp da Pró-Reitoria 

de Graduação da Universidade de São Paulo, inaugurada em 1999 no Conjunto do 

Biênio, e também a mudança do espaço ocupado pelo Grêmio Politécnico 

(anteriormente incrustado na parte central do conjunto de salas de aula) para um 

espaço mais condizente com as suas atividades incluindo uma área com acesso 

externo e independente. Hoje, o Grêmio Politécnico possui uma área junto a um 

bosque que, quando receber equipamentos adequados (como bancos e mesas de 

concreto, sanitários, posto de informações e vigilância, etc.) e for convenientemente 

ocupado, certamente permitirá um grande ganho na qualidade ambiental. 

Essa mudança eliminou alguns dos conflitos existentes pela múltipla 

ocupação do Conjunto do Biênio, com interesses e horários de funcionamento muito 

diferentes pois abrigava a Seção de Manutenção do CCE, a Biblioteca Central, os 

Laboratórios Didáticos da Física, a Livraria da Editora da Universidade de São Paulo 

(Edusp), o Arquivo da Seção de Expediente, o Grêmio Politécnico, a Associação 

Atlética além da Secretaria do Biênio e o conjunto de 17 salas de aula e 6 anfiteatros. 

Até mesmo antes da reestruturação curricular ocorrida em 1999, o Instituto de 

Física e a Escola Politécnica decidiram que os Laboratórios Didáticos seriam 

transferidos para o Instituto para otimizar recursos. A Escola Politécnica tem apoiado 

fortemente essas atividades inclusive destinando para o Instituto de Física da USP 
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recursos financeiros a ela reservados no Programa de Reequipamento de 

Laboratórios Didáticos como ocorreu em 2002. 

Ainda no Conjunto do Biênio, a partir de 2002, foram criados vários 

ambientes de estudo, cuja falta e carência já eram detectadas. Embora as reformas 

das Bibliotecas tivessem contemplado a construção de várias salas de estudo, o 

número de alunos existentes na graduação da Epusp exigia a criação de outras áreas. 

Na busca de soluções que não demandassem muitas obras e recursos, uma vez que o 

Brasil é um país tropical, aproveitaram-se os saguões e as praças cobertas para a 

transformação em espaços de estudo, com a ajuda de uma iluminação adequada e um 

conjunto de mesas para estudo em grupo (Figura 5). A Secretaria e a Sala dos 

Professores foram colocadas junto ao saguão que foi transformado em ambiente de 

estudo e foram criadas salas para o plantão de dúvidas. Foram também criadas salas 

para o estudo de línguas, pois com o estabelecimento dos convênios de diploma 

duplo com as escolas da França, essa preparação passou a ser fundamental. 

Modificaram-se os acessos criando-se condições para aqueles com dificuldades de 

locomoção.  

O Almoxarifado Central, a Seção de Vigilância e a Diretoria de Serviços 

Gerais da Epusp ocupavam um espaço no Conjunto das Engenharias Mecânica, 

Naval e Mecatrônica. Ao serem transferidos para o Barracão 9, liberaram uma área 

importante para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. A 

Seção de Veículos e a Gráfica ocupavam um espaço no Edifício Mário Covas que foi 

reservado para a Seção de Estágios e Empregabilidade e parte da Biblioteca Central. 

As Oficinas de Manutenção Predial funcionavam no Barracão junto ao Edifício Paula 

Souza da Engenharia Civil e as serras elétricas, tupias e demais equipamentos 

geravam ruídos que perturbavam principalmente as atividades didáticas. A 

demolição desse Barracão foi a vitória do não-conformismo com o provisório mal 

planejado. 
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Figura 5. Flagrante do ambiente de estudo no pavimento superior do conjunto do Biênio, dia 20 de 

maio de 2005 com temperatura de inverno. 

Ainda, no Prédio da Engenharia Civil, com a saída da antiga lanchonete havia 

uma oportunidade única para obter um serviço de melhor qualidade e que atendesse a 

comunidade politécnica. Antes do início do processo que licitou a área para a 

construção do novo restaurante, o professor João Cyro André sugeriu à Caec que 

fosse aprovada uma diminuição de área para o restaurante em função da carência de 

espaços dentro do Projeto Poli Civil XXI. Após a licitação que permitiu a exploração 

do serviço, acompanhando o projeto e a obra, foi possível pela exposição das 

motivações para o proprietário do novo restaurante solicitar a execução da obra 

dentro do que a comunidade gostaria. Embora não se tivesse feito uma pesquisa 

sobre a satisfação com essa obra não se pode negar o impacto dela na melhoria da 

vida acadêmica na Poli. 

Pode-se observar claramente que a reorganização dos espaços só trouxe 

benefícios embora, de início, tivesse gerado um desconforto naqueles que estavam 

acostumados com os seus espaços. 

3.5.2 Qualidade ambiental 

A existência de uma equipe permanente de técnicos competentes 

comprometidos com a qualidade ambiental pode direcionar o que deve ser feito e 

orientar na contratação ou elaboração de projetos que dêem a harmonia para o 

alcance dessa qualidade. 
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Atualmente não há essa equipe permanente na Epusp, mas em 2000 havia no 

seu quadro de funcionários o arquiteto Dylson Iacoponi. A Caec pôde então designá-

lo para auxiliar no projeto da reorganização do pavimento superior do Prédio da 

Engenharia Civil dentro do Projeto Poli Civil XXI. Esse projeto, cujo estudo básico 

está exposto na entrada do Edifício Paula Souza, seguiu a agenda 21 que foi proposta 

a partir da Conferência Rio-92 e as soluções propostas procuraram seguir os 

conceitos de construção sustentável. As salas de aula foram projetadas sem ar 

condicionado, utilizando-se ventilação cruzada e isolamento térmico com um filme 

aluminizado colocado acima do forro de isopor. As luminárias foram escolhidas em 

função da economia de eletricidade e eficácia das lâmpadas. 

O anfiteatro A2 do Cirquinho no Conjunto do Biênio foi inaugurado em 

junho de 2003 e possui um sistema de resfriamento evaporativo que está em uso por 

empréstimo, sem custos, por deferência da empresa Ecoclima de propriedade de um 

engenheiro politécnico. Esse sistema foi estudado em trabalho orientado pelo 

professor Alberto Hernandez Neto e atende ao que se espera em termos de qualidade 

ambiental, pois consome pouca energia elétrica e utiliza apenas água sem gases 

poluentes atingindo os níveis de conforto esperados. 

Os conjuntos de edificações que compõem os 140 000 metros quadrados de 

área construída da Epusp possuem jardins externos e internos extensos que 

demandam uma manutenção constante. Essa manutenção nem sempre é realizada de 

forma adequada com a assistência profissional de um engenheiro agrônomo ou de 

um arquiteto paisagista para que a harmonia ambiental seja obtida. 

No jardim anexo às instalações da Engenharia de Produção junto ao conjunto 

do Biênio a manutenção é regularmente realizada por uma empresa especializada. 

Nos demais conjuntos as intervenções são feitas esporadicamente. 

Para o Edifício Paula Souza da Engenharia Civil foi contratado um projeto 

paisagístico de autoria da arquiteta Mari Yamada que ainda não foi implementado 

em razão da existência de outras prioridades. 
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4 SATISFAÇÃO COM O CURSO DE ENGENHARIA DA 

ESCOLA POLITÉCNICA DA USP 

 

 

 

 

Conforme já foi comentado, entende-se a satisfação com o curso de 

Engenharia da Escola Politécnica da USP no sentido mais amplo da expressão. Pode-

se dizer que existe satisfação com o curso quando há sintonia entre o que a escola, o 

professor, o aluno e a sociedade esperam que o engenheiro da Escola Politécnica faça 

e principalmente quando o aluno consegue realizar o que dele se espera. Portanto, 

para se medir essa satisfação é fundamental verificar se as expectativas dos alunos 

estão sendo atendidas, focando-se precisamente nos objetivos estabelecidos nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

Assim, para medir a satisfação com o curso de engenharia da Escola 

Politécnica da USP mediu-se a satisfação dos alunos do Ciclo Básico, dos alunos da 

Engenharia Civil e dos formandos de períodos específicos conforme se verá adiante. 

Dos formandos foram também mapeadas as competências existentes naquele 

momento para fornecer elementos para orientação de carreira. Além disso, mediu-se 

a satisfação de alunos em algumas disciplinas específicas com o objetivo de se 

verificar a extensão de algumas das conclusões. 

4.1 Satisfação do Ciclo Básico 

Para pesquisar o grau de satisfação do aluno com o Ciclo Básico, colheram-se 

as opiniões dos alunos com relação aos professores e ao desenvolvimento das 

disciplinas conforme foi dito anteriormente. Consideraram-se neste estudo os 

questionários aplicados no segundo semestre de 2002 e no primeiro semestre de 

2003.  

Em especial, registraram-se as dificuldades sentidas na disciplina MAP-2121 

Cálculo Numérico num questionário aplicado em 2002, em uma iniciativa dos 
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próprios alunos. A pesquisa foi em função da necessidade de um levantamento de 

alguns dos aspectos relacionados ao desenvolvimento dessa disciplina. Havia 

dúvidas com relação ao número de reclamações, aos autores dessas reclamações e à 

forma como alguns alunos realizavam os exercícios práticos (EPs). 

Analisaram-se também as opiniões dos alunos com relação ao 

desenvolvimento de competências e com relação à aquisição de habilidades na 

disciplina PNV-2100 Introdução à Engenharia. 

No segundo semestre tanto de 2003 como 2004 elaboraram-se pesquisas 

sobre as expectativas e as realidades encontradas na Escola Politécnica pelos 

ingressantes. 

No primeiro e no segundo semestre de 2004 ouviram-se novamente os alunos 

com relação aos professores e ao desenvolvimento das disciplinas. 

4.1.1 Segundo semestre de 2002 

As tabelas a seguir foram obtidas a partir das respostas aos questionários 

distribuídos aos alunos. Será observada a falta de alguns dados referentes aos 

questionários que não foram recolhidos nas turmas respectivas ou que se 

extraviaram. Os dados com relação a número de matriculados, número de aprovados 

e nota média da turma foram obtidos no Sistema Júpiter com o auxílio do NAEG. 

Também será observada a falta de alguns desses dados, inexistentes no sistema. 

Representam fotografias de diversos momentos no desenvolvimento do semestre e 

auxiliam na compreensão de determinados movimentos dos alunos. Elas foram 

colocadas à disposição dos coordenadores das disciplinas para eventuais correções 

que se mostraram necessárias. 

A partir das análises dos dados de tabelas como essas, obtiveram-se 

observações e conclusões que auxiliaram os coordenadores das disciplinas na gestão 

de suas equipes. As colunas correspondentes às turmas cujas respostas aparecem em 

branco estão associadas a questionários não obtidos. Seguem algumas das análises. 

A Tabela 10, por exemplo, se refere a uma disciplina do primeiro semestre 

que é reoferecida no segundo e é aqui apresentada para que as perguntas constantes 

do questionário sejam lembradas. 
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4.1.1.1 FGE-2295 Física para Engenharia III – reoferecimento 

Um indicador de rendimento escolar é o número de aprovações relativamente 

ao número de matriculados. E nesse caso observa-se que ele é baixo. Dos 149 

matriculados, 56% foram aprovados, 34% foram reprovados por nota e 10% por nota 

e por freqüência. As possíveis razões que contribuíram para esse resultado não foram 

investigadas. 

Tabela 10 - FGE 2295 

 

4.1.1.2 PMT-2100 Introdução à Ciência dos Materiais para Engenharia 

Dos 815 matriculados, 91,2% foram aprovados, 4,9% foram reprovados por 

nota e 3,9% foram reprovados por nota e por freqüência. A nota média foi 5,9. 

De acordo com as respostas dos alunos (Tabela 11), com relação ao conceito 

geral da disciplina houve uma discrepância grande entre as turmas. E isso estava 

também ligado à divulgação do programa, da organização da disciplina pelo 

professor e da forma como o aluno percebeu ou não o encadeamento com as demais 

disciplinas. Observou-se que não há correlação entre o porcentual de aprovados e o 

conceito da disciplina. Embora as turmas 7, 8 e 11 tivessem tido as piores avaliações 

FGE -  Física para Engenharia III
I – DISCIPLINA T01
1 -  A que porcentagem das aulas você assistiu? (0= 0% a  10 = 100%)
2 – Além das aulas, quantas horas semanais, em média, dedicou à disciplina?
3 – Você foi informado do programa da disciplina? (0 = não a 10 = sim) 
4 – Ficou claro quais são os objetivos da disciplina? (0 = não  a 10 = sim)
5 – Os  objetivos estabelecidos foram atingidos? (0 = não e 10 = sim)
6 – Existe encadeamento lógico com outras disciplinas? (0 – não e 10 = sim)
7 – Os conhecimentos anteriores são suficientes para acompanhar a  disciplina?
8 – Ficou convencido de que a matéria ensinada é útil? (0 = não e 10 = sim)
9 – A freqüência às aulas foi importante para seu aprendizado? (0 = não e 10 = sim)
10 – Na sua opinião, o programa da disciplina foi: (0 = muito curto a 10 = muito extenso)
11 – Houve continuidade e organização na disciplina? (0 = não e 10 = sim)
12 – O seu conceito geral sobre a disciplina é: (0 = péssimo a 10 = excelente)
II – DOCENTE 
13 – Há respeito mútuo entre professores e aluno? (0 = não a 10 = sim)
14 – O professor fala à classe com clareza, volume de voz adequado e vocabulário acessível ? (0 = não a 10 = sim) 
15 – O professor é assíduo e pontual nas aulas? (0 = não a 10 = sim)
16 – O professor  prepara as aulas? (0 = não a 10 = sim)
17 – O professor demonstra facilidade de comunicação? (0 = não a 10 = sim)
18 – O professor responde às perguntas de forma clara e completa? (0 = não a 10 = sim)
19 – O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? (0 = não a 10 = sim)
20 – Fora da sala de aula, o professor é acessível? (0 = não a 10 = sim)
21 – De modo geral, na sua opinião o professor foi: (0 = péssimo a 10 = excelente)
III – OUTROS ASPECTOS
22 – A qualidade da documentação – escrita, digital, etc. - é :  (0 = péssimo a 10 = excelente)
23 – O tempo despendido com exercícios, trabalhos práticos e laboratório foi:  (0 = insuficiente a  10 = excessivo) 
24 – Os exerc, trab práticos e lab foram relevantes e úteis para compreensão da matéria? (0 = não a 10 = sim)
25 – O nível das provas, comparado com o nível da matéria dada, foi (0 = muito baixo a 10 = muito alto)
26 – O critério de avaliação do seu aprendizado foi: (0 = muito indulgente a 10 = muito rigoroso)
27 – O resultado da avaliação foi liberado no prazo estipulado (2 semanas)? (0 = não ou 10 = sim)
Porcentagem de aprovados (149 matriculados) 56%
Nota média da turma 4.3
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tanto para a disciplina como para o professor, a nota média da turma e o porcentual 

de aprovados não foram muito diferentes das demais turmas. 

Tabela 11. PMT 2100 

 

4.1.1.3 MAT-2458 Álgebra Linear para Engenharia II 

Dos 958 matriculados, 73,3% foram aprovados, 22,4% foram reprovados por 

nota e 4,3% foram reprovados por nota e por freqüência com 5,2 de nota média. 

Tabela 12. MAT 2458 

MAT 2458 - Álgebra Linear para Engenharia II
I – DISCIPLINA T01  T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 Média
1 -  A que percentagem das aulas você assistiu?         (0= 0% a  10 = 100%) 9.9 9.7 9.3 9.4 8.2 9.4 8.0 9.1 9.4 9.4 8.5 9.1
2 – Além das aulas, quantas horas semanais, em média, dedicou à disciplina? 1.6 2.4 2.0 2.1 2.1 2.0 2.1 1.9 2.5 2.6 2.5 2.2

3 – Você foi informado do programa da disciplina?    (0 = não a 10 = sim)                                                                     5.1 8.3 7.6 6.6 4.5 6.0 3.6 7.0 7.5 5.1 7.4 6.2
4 – Ficou claro quais são os objetivos da disciplina? (0 = não  a 10 = sim) 4.4 8.1 6.1 6.8 5.4 6.7 4.4 4.8 4.9 4.7 7.1 5.8
5 – Os  objetivos estabelecidos foram atingidos?    (0 = não e 10 = sim) 4.8 8.9 6.8 6.7 5.3 6.5 3.5 6.6 5.8 5.9 6.8 6.1
6 – Existe encadeamento lógico com outras disciplinas?   (0 – não e 10 = sim) 7.0 9.3 7.6 7.2 8.3 7.3 6.6 7.4 6.4 7.8 7.8 7.5
7 – Os conhecimentos anteriores são suficientes para acompanhar a      (0 = não e 10 = sim) 6.5 8.2 6.5 7.8 5.9 6.8 6.8 7.6 7.8 7.2 8.0 7.2

8 – Ficou convencido de que a matéria ensinada é útil? (0 = não e 10 = sim) 3.7 8.8 6.6 7.1 6.8 8.1 5.2 6.8 5.3 6.3 4.5 6.3
9 – A freqüência às aulas foi importante para seu aprendizado?   (0 = não e 10 = sim) 6.6 9.5 7.4 8.2 5.3 5.4 3.0 7.5 8.0 8.7 8.1 7.1

10 – Na sua opinião, o programa da disciplina foi: (0 = muito curto a 10 = muito extenso) 6.9 7.1 6.1 6.9 5.5 7.5 6.6 7.2 7.2 6.6 7.5 6.8
11 – Houve continuidade e organização na disciplina? (0 = não e 10 = sim) 7.2 9.6 8.4 8.4 7.1 8.0 4.4 8.2 9.3 8.4 9.4 8.0
12 – O seu conceito geral sobre a disciplina é: (0 = péssimo a 10 = excelente) 5.0 8.8 6.9 6.6 5.8 5.9 4.3 6.5 6.8 6.5 5.6 6.3
II – DOCENTE 
13 – Há respeito mútuo entre professores e aluno? (0 = não a 10 = sim) 8.3 9.3 8.9 6.0 8.6 8.5 6.4 9.1 7.8 9.7 9.8 8.4

14 – O professor fala à classe com clareza, volume de voz adequado e vocabulário acessível ? (0 = não a 10 = sim) 7.6 9.9 8.9 8.1 7.6 4.2 4.2 8.5 9.4 8.8 8.6 7.8

15 – O professor é assíduo e pontual nas aulas? (0 = não a 10 = sim) 9.0 9.6 9.8 8.9 7.3 9.6 8.5 7.4 9.7 9.5 9.8 9.0

16 – O professor  prepara as aulas? (0 = não a 10 = sim) 9.0 9.9 9.6 9.1 6.4 7.4 5.6 8.6 9.8 9.4 9.8 8.6

17 – O professor demonstra facilidade de comunicação? (0 = não a 10 = sim) 6.9 9.9 8.4 8.1 6.3 4.6 3.9 8.2 8.9 7.9 9.1 7.5

18 – O professor responde às perguntas de forma clara e completa? (0 = não a 10 = sim) 6.6 9.8 8.8 6.5 5.7 5.0 3.7 8.8 9.0 7.9 9.1 7.4

19 – O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? (0 = não a 10 = sim) 7.6 9.7 8.2 6.7 6.7 7.7 4.5 8.6 9.1 8.7 9.2 7.9

20 – Fora da sala de aula, o professor é acessível? (0 = não a 10 = sim) 8.3 9.7 7.6 8.1 6.3 6.4 6.2 7.3 6.5 9.6 8.4 7.7

21 – De modo geral, na sua opinião o professor foi: (0 = péssimo a 10 = excelente) 6.5 9.9 8.3 6.5 5.2 5.7 3.5 8.2 8.2 8.2 9.1 7.2
III – OUTROS ASPECTOS

22 – A qualidade da documentação – escrita, digital, etc. - é : (0 = péssimo a 10 = excelente) 5.7 6.4 6.7 6.2 5.3 5.5 5.3 5.8 6.8 6.7 7.6 6.2

23 – O tempo despendido com exercícios, trabalhos práticos e laboratório foi: (0 = insuficiente a  10 = excessivo) 3.6 5.5 4.9 4.8 3.6 3.9 2.8 4.2 5.4 5.3 6.7 4.6

24 – Os exercícios, trabalhos práticos e laboratórios foram relevantes e úteis para compreensão da matéria? 6.2 7.3 7.3 7.6 5.3 6.0 5.3 6.6 7.3 7.3 7.5 6.7

25 – O nível das provas, comparado com o nível da matéria dada, foi  (0 = muito baixo a 10 = muito alto) 8.1 7.5 7.5 7.7 7.6 7.3 8.0 8.3 8.5 8.4 8.4 7.9

26 – O critério de avaliação do seu aprendizado foi: (0 = muito indulgente a 10 = muito rigoroso) 7.1 7.7 7.2 6.8 6.7 7.0 6.9 6.7 8.0 7.3 8.3 7.2

27 – O resultado da avaliação foi liberado no prazo estipulado (2 semanas)? (0 = não ou 10 = sim) 9.2 9.9 9.6 9.7 9.9 7.5 9.8 3.1 9.8 10.0 9.9 8.9

Porcentagem de aprovados 71% 78% 78% 82% 70% 77% 70% 76% 82% 66% 81% 70% 46% 73%
Nota média da turma 5.1 5.5 5.5 5.4 5.0 5.3 5.2 5.4 5.5 4.8 5.3 4.9 4.0 5.2  

Pelas respostas constantes na Tabela 12, notou-se uma variação muito grande 

entre as turmas com relação ao conceito do professor. Os conceitos da disciplina 

PMT 2100 -  Introdução à Ciência dos Materiais para Engenharia
I – DISCIPLINA T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 Média

1 -  A que porcentagem das aulas você assistiu? (0= 0% a  10 = 100%) 9.5 9.8 8.5 8.5 9.5 9.2 9.8 8.9 8.2
2 – Além das aulas, quantas horas semanais, em média, dedicou à disciplina? 1.8 2.1 2.1 2.1 1.8 1.3 0.5 2.3 1.6
3 – Você foi informado do programa da disciplina? (0 = não a 10 = sim) 7.2 7.2 4.1 4.1 7.2 8.7 5.0 7.9 5.7
4 – Ficou claro quais são os objetivos da disciplina? (0 = não  a 10 = sim) 8.6 7.9 4.9 4.9 8.6 8.3 5.8 7.6 6.3
5 – Os  objetivos estabelecidos foram atingidos? (0 = não e 10 = sim) 7.0 5.8 2.1 2.1 7.0 7.1 2.5 5.8 4.4
6 – Existe encadeamento lógico com outras disciplinas? (0 – não e 10 = sim) 7.2 7.0 4.8 4.8 7.2 6.7 1.8 6.1 5.0
7 – Os conhecimentos anteriores são suficientes para acompanhar a disciplina? 7.2 6.6 5.1 5.1 7.2 8.7 3.8 6.6 5.6
8 – Ficou convencido de que a matéria ensinada é útil? (0 = não e 10 = sim) 9.6 8.0 5.9 6.1 9.6 7.7 3.3 6.3 6.3
9 – A freqüência às aulas foi importante para seu aprendizado? (0 = não e 10 = sim) 8.3 8.0 2.3 2.3 8.3 7.4 0.8 5.1 4.7
10 – Na sua opinião, o programa da disciplina foi: (0 = muito curto a 10 = muito extenso) 6.3 8.4 5.9 5.9 6.3 6.7 9.0 7.3 6.2
11 – Houve continuidade e organização na disciplina? (0 = não e 10 = sim) 9.2 6.8 2.9 2.9 9.2 9.1 3.5 7.2 5.6
12 – O seu conceito geral sobre a disciplina é: (0 = péssimo a 10 = excelente) 7.1 6.2 3.1 3.1 7.1 6.9 4.5 5.4 4.8
II – DOCENTE 
13 – Há respeito mútuo entre professores e aluno? (0 = não a 10 = sim) 8.2 9.7 9.1 7.8 9.6 9.7 5.8 9.6 7.7
14 – O professor fala à classe com clareza, volume de voz adequado e vocabulário acessível ? (0 = não a 10 = sim) 6.0 9.4 8.1 2.5 8.5 9.5 6.5 8.8 6.6

15 – O professor é assíduo e pontual nas aulas? (0 = não a 10 = sim) 8.8 9.1 9.5 8.0 10.0 9.8 10.0 9.9 8.4
16 – O professor  prepara as aulas? (0 = não a 10 = sim) 8.5 9.5 6.3 1.6 9.8 9.7 4.3 9.4 6.6
17 – O professor demonstra facilidade de comunicação? (0 = não a 10 = sim) 6.8 9.3 7.9 2.3 9.3 9.3 5.8 9.2 6.6
18 – O professor responde às perguntas de forma clara e completa? (0 = não a 10 = sim) 7.3 9.6 6.4 1.3 8.2 9.2 3.3 8.9 6.0
19 – O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? (0 = não a 10 = sim) 8.1 9.1 7.6 2.5 7.3 9.3 2.5 8.7 6.1
20 – Fora da sala de aula, o professor é acessível? (0 = não a 10 = sim) 7.0 7.9 4.6 4.3 7.8 6.3 3.8 7.6 5.5
21 – De modo geral, na sua opinião o professor foi: (0 = péssimo a 10 = excelente) 7.0 9.1 6.5 1.8 8.2 8.9 4.0 7.8 5.9
III – OUTROS ASPECTOS 
22 – A qualidade da documentação – escrita, digital, etc. - é :  (0 = péssimo a 10 = excelente) 5.4 5.5 3.5 3.5 5.4 6.0 6.5 4.6 4.5
23 – O tempo despendido com exercícios, trabalhos práticos e laboratório foi:  (0 = insuficiente a  10 = excessivo) 5.7 5.8 3.9 3.9 5.7 6.4 9.0 4.6 5.0

24 – Os exerc, trab práticos e lab foram relevantes e úteis para compreensão da matéria? (0 = não a 10 = sim) 7.2 7.2 5.9 5.9 7.2 7.1 3.0 5.7 5.5
25 – O nível das provas, comparado com o nível da matéria dada, foi (0 = muito baixo a 10 = muito alto) 7.3 8.4 8.0 8.0 7.3 8.4 9.3 8.5 7.2
26 – O critério de avaliação do seu aprendizado foi: (0 = muito indulgente a 10 = muito rigoroso) 6.4 7.8 6.5 6.5 6.4 7.6 7.8 7.2 6.2
27 – O resultado da avaliação foi liberado no prazo estipulado (2 semanas)? (0 = não ou 10 = sim) 9.9 9.9 9.6 9.6 9.9 9.2 10.0 9.1 8.6
Porcentagem de aprovados 86% 94% 91% 91% 86% 97% 95% 92% 94% 93% 87% 87% 91%
Nota média da turma 5.8 6.2 5.9 6.0 5.7 6.3 6.1 5.9 5.9 5.9 5.7 5.7 5.9
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variaram menos. O tempo despendido com exercícios também foi reduzido na 

opinião de grande parte dos alunos. 

O nível das provas comparado como das aulas foi alto e o professor da turma 

10 não divulgou o resultado da avaliação em duas semanas. 

Na turma 13, formada por aqueles que já foram reprovados pelo menos uma 

vez e que cursaram novamente a disciplina, o número de aprovados foi o menor de 

todas as turmas. Pelo questionário não foi possível detectar quais os problemas que 

poderiam ter levado a isso. Assim, uma hipótese considerada foi de que os que 

responderam ao questionário foram os aprovados, pois apesar do menor número de 

aprovados não houve o registro de queixas. 

4.1.1.4 MAP-2121 Cálculo Numérico 

Dos 1141 alunos matriculados, 47,4% foram aprovados, 28,8% foram 

reprovados por nota e 23,8% foram reprovados por nota e por freqüência. Estes 

últimos totalizaram 271 alunos e são mais bem classificados como desistentes. A 

nota média foi 3,9.  

Na opinião dos alunos, o nível das provas foi alto se comparado com o das 

aulas, e os alunos da turma 1 não se convenceram de que a matéria é útil. 

De acordo com as respostas organizadas na Tabela 13, a turma 10 foi a que 

atribuiu o pior conceito para a disciplina e para o professor. A nota média dessa 

turma foi baixa, porém foi ela que teve um dos maiores porcentuais de aprovação. 

O total de aprovados foi reduzido comparado com esse indicador nas demais 

disciplinas. Isto mostra claramente que houve um problema na disciplina. Será que 

os alunos não se dedicaram, ou seja, não se empenharam em aprender ou o curso foi 

oferecido num nível acima da compreensão dos estudantes? Ou será que a avaliação 

não mediu o aprendizado oferecido ou ainda não houve o aprendizado? 

O que se pode perceber é que na turma 14, o número de aprovados foi menor 

ainda. Essa turma foi formada por aqueles que já se matricularam e cursaram a 

disciplina anteriormente e de novo as respostas parecem indicar que os que 

responderam ao questionário foram os aprovados. Pela análise desse indicador de 
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rendimento escolar e do questionário não foi possível identificar o problema que leva 

a esse grande porcentual de reprovados. 

Tabela 13. MAP 2121 

 
 

O problema foi abordado também pelos alunos e é importante verificar quais 

os comentários feitos por eles no item 4.1.5. 

4.1.1.5 PME-2100 Mecânica I 

Tabela 14. PME 2100 

 
 

MAP 2121 - Cálculo Numérico 
I – DISCIPLINA T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 Média
1 -  A que porcentagem das aulas você assistiu? (0= 0% a  10 = 100%) 9.5 9.7 8.9 8.9 9.6 9.5 9.6 9.1 9.6 9.8 8.5 9.3
2 – Além das aulas, quantas horas semanais, em média, dedicou à disciplina? 2.5 2.1 2.1 2.1 2.6 2.5 2.1 2.5 2.9 2.9 1.8 2.4
3 – Você foi informado do programa da disciplina? (0 = não a 10 = sim) 5.5 6.5 5.6 5.6 7.5 8.2 7.9 5.9 7.7 7.9 9.4 7.1
4 – Ficou claro quais são os objetivos da disciplina? (0 = não  a 10 = sim) 4.5 8.0 5.8 5.8 7.1 7.4 8.7 6.3 8.1 7.1 8.9 7.1
5 – Os  objetivos estabelecidos foram atingidos? (0 = não e 10 = sim) 4.6 7.4 6.2 6.2 5.5 8.0 8.9 5.2 7.8 6.8 7.9 6.8
6 – Existe encadeamento lógico com outras disciplinas? (0 – não e 10 = sim) 6.8 6.3 7.5 7.5 8.3 7.6 8.3 6.3 7.7 5.3 6.6 7.1
7 – Os conhecimentos anteriores são suficientes para acompanhar a  (0 = não e 10 = 5.5 6.9 5.7 5.7 4.8 7.3 7.7 6.7 6.9 6.6 7.3 6.5
8 – Ficou convencido de que a matéria ensinada é útil? (0 = não e 10 = sim) 4.9 8.5 7.4 7.4 8.3 7.1 9.1 6.2 8.4 7.0 7.3 7.4
9 – A freqüência às aulas foi importante para seu aprendizado? (0 = não e 10 = sim) 6.9 9.0 6.5 6.5 8.1 8.9 9.5 6.0 7.8 7.6 8.5 7.7
10 – Na sua opinião, o programa da disciplina foi: (0 = muito curto a 10 = muito ext 5.5 7.4 7.8 7.8 6.3 7.4 6.4 6.3 6.8 7.3 7.3 6.9
11 – Houve continuidade e organização na disciplina? (0 = não e 10 = sim) 7.6 8.6 6.5 6.5 8.0 8.6 8.8 5.1 8.6 8.3 8.6 7.7
12 – O seu conceito geral sobre a disciplina é: (0 = péssimo a 10 = excelente) 5.9 7.3 5.6 5.6 6.4 7.1 7.6 4.4 7.4 6.0 5.9 6.3
II – DOCENTE 
13 – Há respeito mútuo entre professores e aluno? (0 = não a 10 = sim) 8.9 8.6 9.5 9.5 6.1 9.5 8.3 2.8 9.7 6.1 9.3 8.0
14 – O professor fala à classe com clareza, volume de voz adequado e vocabulário acessível ? 7.4 9.5 7.3 7.3 6.8 9.3 9.4 3.6 9.5 7.9 9.8

8.0
15 – O professor é assíduo e pontual nas aulas? (0 = não a 10 = sim) 8.4 9.3 7.4 7.4 6.6 8.1 4.5 5.4 8.8 6.7 10.0 7.5
16 – O professor  prepara as aulas? (0 = não a 10 = sim) 9.2 9.8 5.6 5.6 8.7 9.8 8.0 4.3 9.8 8.2 9.1 8.0
17 – O professor demonstra facilidade de comunicação? (0 = não a 10 = sim) 6.9 9.2 6.1 6.1 8.0 9.5 9.3 4.7 9.8 8.6 9.5 8.0
18 – O professor responde às perguntas de forma clara e completa? (0 = não a 10 = sim) 7.3 9.4 6.0 6.0 7.5 9.2 8.8 4.1 9.7 8.4 9.8 7.8
19 – O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? (0 = não a 10 = sim) 8.1 9.7 7.9 7.9 7.9 8.5 8.5 5.7 8.2 8.0 9.7 8.2
20 – Fora da sala de aula, o professor é acessível? (0 = não a 10 = sim) 6.8 7.3 7.2 7.2 4.7 7.1 6.3 4.4 6.5 4.1 9.1 6.4
21 – De modo geral, na sua opinião o professor foi: (0 = péssimo a 10 = 7.7 9.0 6.3 6.3 6.3 8.8 7.8 3.9 8.6 6.7 9.2 7.3
III – OUTROS ASPECTOS 
22 – A qualidade da documentação – escrita, digital, etc. - é :  (0 = péssimo a 10 = exc 5.6 5.4 5.6 5.6 5.1 6.4 5.6 3.4 5.9 5.7 6.6 5.5
23 – O tempo despendido com exercícios, trabalhos práticos e laboratório foi: 4.8 5.6 4.2 4.2 4.0 4.8 5.0 3.9 6.2 4.8 5.7 4.8
24 – Os exercícios, trabalhos práticos e laboratórios foram relevantes e úteis para 6.7 7.6 7.3 7.3 6.8 7.1 8.5 5.5 7.4 7.5 7.8 7.2
25 – O nível das provas, comparado com o nível da matéria dada, foi 7.5 8.4 8.8 8.8 8.2 8.0 7.1 8.1 8.5 7.3 8.6 8.1
26 – O critério de avaliação do seu aprendizado foi: (0 = muito indulgente a 10 7.9 8.3 7.7 7.7 8.0 8.1 7.6 7.7 8.1 7.9 8.5 8.0
27 – O resultado da avaliação foi liberado no prazo estipulado (2 semanas)? (0 = não ou 6.4 8.5 4.4 4.4 7.7 8.8 5.6 6.8 6.7 0.4 4.7 5.8
Porcentagem de aprovados 40% 58% 48% 48% 46% 53% 49% 53% 49% 51% 59% 40% 44% 29% 47%
Nota média da turma 3.4 4.6 3.8 4.1 3.8 4.4 4.1 4.6 4.0 3.9 4.5 3.9 3.4 2.6 3.9

 PME 2100 - Mecânica I 
I – DISCIPLINA T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 Média
1 -  A que porcentagem das aulas você assistiu? (0= 0% a  10 = 100%) 9.3 9.5 9.5 8.8 9.7 9.6 9.7 9.2 8.7 9.1 9.4 9.3
2 – Além das aulas, quantas horas semanais, em média, dedicou à disciplina? 2.4 1.8 1.9 1.9 1.8 1.9 1.6 2.6 1.4 2.0 2.9 2.0
3 – Você foi informado do programa da disciplina? (0 = não a 10 = sim) 9.3 8.2 8.2 7.9 9.7 7.1 7.9 8.7 8.6 8.5 8.2 8.4
4 – Ficou claro quais são os objetivos da disciplina? (0 = não  a 10 = sim) 8.3 7.7 8.4 8.5 9.9 7.0 8.1 9.4 7.1 6.6 7.5 8.0
5 – Os  objetivos estabelecidos foram atingidos? (0 = não e 10 = sim) 8.5 8.2 8.7 8.8 9.9 6.3 7.5 8.9 6.2 6.1 5.7 7.7
6 – Existe encadeamento lógico com outras disciplinas? (0 – não e 10 = sim) 9.0 8.6 8.4 8.2 9.5 8.6 8.5 7.8 8.7 6.8 7.8 8.4
7 – Os conhecimentos anteriores são suficientes para acompanhar a 8.6 9.9 8.3 8.9 9.5 6.9 8.9 8.8 7.8 6.6 8.0 8.4
8 – Ficou convencido de que a matéria ensinada é útil? (0 = não e 10 = sim) 8.8 7.9 9.4 8.1 9.8 8.5 9.2 9.3 8.7 7.9 7.2 8.6
9 – A freqüência às aulas foi importante para seu aprendizado? (0 = não e 10 = sim) 8.8 8.4 9.4 6.7 9.9 8.1 7.6 9.4 6.1 6.6 5.2 

7.8
10 – Na sua opinião, o programa da disciplina foi: (0 = muito curto a 10 = muito
extenso) 7.2 6.3 5.7 6.6 5.9 6.5 6.9 6.8 6.7 6.2 6.4 

6.5
11 – Houve continuidade e organização na disciplina? (0 = não e 10 = sim) 9.3 8.8 8.6 9.1 9.8 9.1 8.6 9.6 8.5 9.2 6.2 8.8
12 – O seu conceito geral sobre a disciplina é: (0 = péssimo a 10 = excelente) 7.2 7.1 7.8 8.4 9.0 7.1 6.8 8.7 7.0 7.0 5.7 7.4
II – DOCENTE 
13 – Há respeito mútuo entre professores e aluno? (0 = não a 10 = sim) 9.5 7.9 9.7 8.4 10.0 6.3 8.5 9.9 8.4 8.9 7.5 8.6
14 – O professor fala à classe com clareza, volume de voz adequado e vocabulário 9.9 8.1 9.6 9.4 10.0 3.7 7.0 9.9 7.8 8.2 6.4 8.2
15 – O professor é assíduo e pontual nas aulas? (0 = não a 10 = sim) 9.8 9.3 9.5 8.7 9.7 10.0 9.4 9.9 9.5 9.4 7.2 9.3
16 – O professor  prepara as aulas? (0 = não a 10 = sim) 9.8 9.2 9.8 8.7 10.0 9.7 8.9 9.9 9.1 9.1 5.5 9.1
17 – O professor demonstra facilidade de comunicação? (0 = não a 10 = sim) 8.8 8.2 9.7 9.0 10.0 6.0 6.9 9.6 7.7 8.8 5.3 8.2
18 – O professor responde às perguntas de forma clara e completa? (0 = não a 10 = sim) 8.8 7.3 9.4 8.4 9.9 7.7 7.3 9.6 6.3 8.6 4.9 

8.0
19 – O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? (0 = não a 10 = sim) 9.1 7.5 8.5 8.7 9.9 9.7 7.8 9.9 7.7 8.6 4.1 

8.3
20 – Fora da sala de aula, o professor é acessível? (0 = não a 10 = sim) 8.6 6.3 8.2 7.3 9.1 5.4 7.0 8.1 7.4 6.3 4.9 7.2
21 – De modo geral, na sua opinião o professor foi: (0 = péssimo a 10 = excelente) 8.5 7.3 9.0 8.0 9.9 7.5 6.6 9.6 6.7 7.9 4.7 

7.8
III – OUTROS ASPECTOS
22 – A qualidade da documentação – escrita, digital, etc. - é : (0 = péssimo a 10 = 
excelente) 6.8 5.7 6.2 5.6 7.8 6.0 6.7 6.9 6.4 7.2 4.2 

6.3
23 – O tempo despendido com exerc, trab práticos e lab foi:  (0 = ins a  10 = excessivo) 5.3 5.0 5.7 4.5 6.3 5.1 4.5 5.7 3.5 3.9 4.8 

4.9
24 – Os exerc, trab práticos e lab foram relevantes e úteis para compreensão da matéria? 
(0 = não a 10 = 

8.0 7.0 7.6 7.4 8.4 6.8 7.7 8.7 5.6 6.5 5.3 
7.2

25 – O nível das provas, comparado com o nível da matéria dada, foi (0 = muito baixo a 
10 = muito alto)

7.0 7.1 6.1 6.6 6.5 6.9 7.2 7.0 7.3 7.4 6.5 
6.9

26 – O critério de avaliação do seu aprendizado foi: (0 = muito indulgente a 10 = muito 
rigoroso) 7.2 6.9 6.3 6.7 6.8 6.7 7.5 6.8 6.3 7.2 6.4 

6.8
27 – O resultado da avaliação foi liberado no prazo estipulado (2 semanas)? (0 = não ou 
10 = sim)

6.7 9.3 8.0 9.1 6.8 8.5 9.0 9.0 8.6 9.7 9.2 
8.5

Porcentagem de aprovados
Nota média da turma 
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Analisando a Tabela 14 pode-se observar que o professor da turma 7 teve um 

problema localizado com relação à clareza ou volume de voz. Na turma 12, o 

professor teve as menores notas e isso se refletiu também na avaliação da qualidade 

do material pois a nota destoa de todas as das demais turmas.  

A equipe foi homogênea e agradou aos alunos. Destacaram-se as boas notas 

dadas pelos alunos aos professores das turmas 4, 6 e 9. O tempo despendido a 

exercícios foi adequado. 

4.1.1.6 MAT-2454 Cálculo Diferencial e Integral para Engenharia II 

Tabela 15. MAT 2454 

 MAT 2454  - Cálculo Diferencial e Integral para Engenharia II 
I – DISCIPLINA T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 Média
1 -  A que percentagem das aulas você assistiu?         (0= 0% a  10 = 100%) 9.5 9.2 9.7 9.9 9.6 9.6 9.7 9.3 8.0 8.9 9.3
2 – Além das aulas, quantas horas semanais, em média, dedicou à disciplina? 1.9 1.8 2.3 1.4 2.0 2.3 1.8 2.5 2.4 2.3 2.1
3 – Você foi informado do programa da disciplina?    (0 = não a 10 = sim)                                                                     7.5 6.3 8.0 8.3 7.4 7.8 8.4 7.8 6.8 5.0 7.3
4 – Ficou claro quais são os objetivos da disciplina? (0 = não  a 10 = sim) 7.5 6.9 8.9 10.0 8.2 8.4 7.9 8.0 6.2 5.7 7.8
5 – Os  objetivos estabelecidos foram atingidos?    (0 = não e 10 = sim) 8.3 7.0 8.6 9.9 8.7 8.1 8.5 8.2 5.1 5.6 7.8
6 – Existe encadeamento lógico com outras disciplinas?   (0 – não e 10 = sim) 8.6 9.0 9.2 9.9 9.0 9.7 8.2 9.0 7.7 5.9 8.6
7 – Os conhecimentos anteriores são suficientes para acompanhar a      (0 = não e 10 = sim) 9.4 8.8 9.0 9.4 9.1 9.2 9.0 9.5 8.9 9.3 9.2
8 – Ficou convencido de que a matéria ensinada é útil? (0 = não e 10 = sim) 7.8 8.9 9.3 10.0 8.9 9.3 8.6 8.8 7.8 7.4 8.7
9 – A freqüência às aulas foi importante para seu aprendizado?   (0 = não e 10 = sim) 9.7 5.7 9.0 10.0 8.9 9.6 9.3 8.8 5.3 4.3 8.1
10 – Na sua opinião, o programa da disciplina foi: (0 = muito curto a 10 = muito extenso) 6.1 6.4 6.7 6.7 5.8 6.2 6.7 7.2 6.4 6.5 6.5
11 – Houve continuidade e organização na disciplina? (0 = não e 10 = sim) 9.1 7.5 9.0 9.8 9.4 9.7 8.1 9.6 6.7 7.0 8.6
12 – O seu conceito geral sobre a disciplina é: (0 = péssimo a 10 = excelente) 8.1 6.4 8.6 9.3 8.6 7.5 8.0 7.9 6.7 6.3 7.8
II – DOCENTE 
13 – Há respeito mútuo entre professores e aluno? (0 = não a 10 = sim) 9.5 5.6 9.5 9.8 9.6 7.0 8.6 10.0 8.5 8.4 8.6
14 – O professor fala à classe com clareza, volume de voz adequado e vocabulário acessível ? 9.8 5.0 9.7 10.0 9.7 8.9 9.4 9.7 5.4 7.5 8.5
15 – O professor é assíduo e pontual nas aulas? (0 = não a 10 = sim) 10.0 8.8 9.2 10.0 9.9 9.6 9.7 9.9 9.0 9.2 9.5
16 – O professor  prepara as aulas? (0 = não a 10 = sim) 9.9 5.7 9.5 10.0 9.5 9.2 9.4 9.8 6.0 6.0 8.5
17 – O professor demonstra facilidade de comunicação? (0 = não a 10 = sim) 9.6 4.1 9.5 9.9 9.7 8.3 9.0 9.7 3.5 6.0 7.9
18 – O professor responde às perguntas de forma clara e completa? (0 = não a 10 = sim) 9.6 4.8 9.2 9.6 9.7 8.4 9.0 9.6 4.5 6.3 8.1
19 – O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? (0 = não a 10 = sim) 9.3 6.1 9.4 9.9 9.5 8.4 9.0 9.8 5.1 5.9 8.3
20 – Fora da sala de aula, o professor é acessível? (0 = não a 10 = sim) 7.5 6.5 9.5 9.9 8.8 7.4 8.7 9.8 8.8 5.6 8.2
21 – De modo geral, na sua opinião o professor foi: (0 = péssimo a 10 = excelente) 9.3 5.0 9.5 10.0 9.6 7.8 8.8 9.3 4.5 6.3 8.0
III – OUTROS ASPECTOS
22 – A qualidade da documentação – escrita, digital, etc. - é : (0 = péssimo a 10 = excelente) 7.5 6.6 8.1 7.4 7.0 6.6 7.3 7.4 5.7 6.1 6.1
23 – O tempo despendido com exercícios, trabalhos práticos e laboratório foi: (0 = ins a  10 =exc) 5.6 4.1 6.8 6.9 5.8 5.5 5.9 5.3 5.1 5.0 5.6
24 – Os exercícios, trabalhos práticos e laboratórios foram relevantes e úteis para compreensão da matéria? 7.6 6.3 8.1 9.1 8.5 7.1 6.9 8.6 7.0 6.2 7.6
25 – O nível das provas, comparado com o nível da matéria dada, foi  (0 = muito baixo a 10 = muito alto) 6.2 6.7 7.4 5.9 7.0 7.0 6.1 6.3 6.9 7.2 6.7
26 – O critério de avaliação do seu aprendizado foi: (0 = muito indulgente a 10 = muito rigoroso) 6.9 6.9 7.4 6.5 6.6 7.2 6.5 5.8 6.2 7.1 6.7
27 – O resultado da avaliação foi liberado no prazo estipulado (2 semanas)? (0 = não ou 10 = sim) 6.8 9.8 9.4 5.2 8.2 9.7 3.2 6.3 6.5 4.0 6.9
Porcentagem dos aprovados 66% 84% 73% 80% 77% 79% 70% 90% 77% 67% 75% 72% 32% 71%
Nota média da turma 5.2 6.2 6.1 5.7 5.7 5.8 5.6 6.2 5.7 5.1 5.2 5.3 3.2 5.4  

Dos 915 matriculados, 71,4% foram aprovados, 22,1% foram reprovados por 

nota e 6,6% foram reprovados por nota e por freqüência. A nota média foi 5,4. 

Pelas respostas dos alunos (Tabela 15), houve uma variação muito grande 

tanto no conceito sobre a disciplina como na opinião sobre os professores. Um 

indicador de rendimento escolar que é o porcentual de aprovação também variou de 

66% a 90% nas turmas dos que cursaram a disciplina pela primeira vez. Essa 

diferença no total de aprovados de cerca de 25% é um número muito grande 

lembrando que os alunos são distribuídos procurando formar classes com o mesmo 

perfil. 

O número de reprovados na turma 13 (formada pelos que estão repetindo a 

disciplina) foi muito alto. 
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4.1.1.7 FEP-2196 Física para Engenharia II 

Dos 959 matriculados nesta disciplina, 71,4% foram aprovados, 14,1% foram 

reprovados por nota e 10,1% foram reprovados por nota e por freqüência. 

Nem todos os alunos preencheram os questionários, o que prejudicou a 

análise feita. Mas, analisando as respostas obtidas (Tabela 16) se detectou uma 

grande diferença entre o conceito dado ao professor da turma 7 e o dado aos 

professores das demais turmas. Isso permite que se veja também claramente a 

influência da atuação do professor na percepção sobre a disciplina. 

Tabela 16. FEP 2196 

 
Nas turmas 1, 6, 7 e 9 não houve uma grande variação no número de 

aprovados. Mas, há uma diferença significativa entre o porcentual de aprovados da 

turma 2 e o da turma 5. 

Deve-se também observar que a nota média das turmas ficou muito próxima 

de cinco diferentemente do que ocorrem nas demais disciplinas. 

4.1.1.8 FAP-2296 Física para Engenharia IV 

Dos 609 matriculados, 71,6% foram aprovados, 20,4% foram reprovados por 

nota e 8% foram reprovados por nota e por freqüência. A nota média foi 5,3. 

Na Tabela 17 observou-se que para os alunos da turma 8 não existiu 

encadeamento lógico com as outras disciplinas e os conhecimentos anteriores não 

foram suficientes para o desenvolvimento da disciplina, além de os objetivos não 

terem ficado bem claros. 

FEP 2196 - Física para Engenharia II 
I – DISCIPLINA T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 MÉDIA
1 -  A que percentagem das aulas você assistiu? (0= 0% a  10 = 100%) 8.4 9.0 9.6 9.1 9.0
2 – Além das aulas, quantas horas semanais, em média, dedicou à disciplina?(coloque um número inteiro de horas, de 0 a 10) 2.5 2.3 2.2 2.1 2.3

3 – Você foi informado do programa da disciplina?(0 = não a 10 = sim) 7.0 7.4 9.3 7.6 7.8
4 – Ficou claro quais são os objetivos da disciplina?(0 = não  a 10 = sim) 4.5 5.9 8.5 5.9 6.2
5 – Os  objetivos estabelecidos foram atingidos?(0 = não e 10 = sim) 3.2 3.5 7.9 4.9 4.9
6 – Existe encadeamento lógico com outras disciplinas? (0 – não e 10 = sim) 6.5 6.5 8.6 5.3 6.7
7 – Os conhecimentos anteriores são suficientes para acompanhar a  (0 = não e 10 = sim) 3.8 4.7 7.6 3.0 4.8
8 – Ficou convencido de que a matéria ensinada é útil? (0 = não e 10 = sim) 4.6 7.2 7.9 6.2 6.5
9 – A freqüência às aulas foi importante para seu aprendizado? (0 = não e 10 = sim) 3.4 4.7 8.8 5.9 5.7
10 – Na sua opinião, o programa da disciplina foi:(0 = muito curto a 10 = muito extenso) 6.8 6.8 6.8 8.2 7.1
11 – Houve continuidade e organização na disciplina?(0 = não e 10 = sim) 4.4 5.3 8.6 5.5 6.0
12 – O seu conceito geral sobre a disciplina é: (0 = péssimo a 10 = excelente) 4.3 4.4 7.5 4.1 5.1
II – DOCENTE
13 – Há respeito mútuo entre professores e aluno?(0 = não a 10 = sim) 5.5 6.9 9.8 9.5 7.9
14 – O professor fala à classe com clareza, volume de voz adequado e vocabulário acessível ?(0 = não a 10 = sim) 1.1 6.7 9.3 8.0 6.3
15 – O professor é assíduo e pontual nas aulas?(0 = não a 10 = sim) 9.2 9.6 9.3 9.2 9.3
16 – O professor  prepara as aulas?(0 = não a 10 = sim) 7.3 7.8 9.6 9.4 8.5
17 – O professor demonstra facilidade de comunicação?(0 = não a 10 = sim) 1.5 5.0 9.2 7.0 5.7
18 – O professor responde às perguntas de forma clara e completa? (0 = não a 10 = sim) 2.1 4.8 8.9 6.7 5.6
19 – O professor aproveita adequadamente o tempo de aula?(0 = não a 10 = sim) 5.8 8.0 8.8 7.0 7.4
20 – Fora da sala de aula, o professor é acessível?(0 = não a 10 = sim) 4.2 7.5 8.4 8.5 7.2
21 – De modo geral, na sua opinião o professor foi: (0 = péssimo a 10 = excelente) 2.7 5.3 9.1 6.8 6.0
III – OUTROS ASPECTOS 
22 – A qualidade da documentação – escrita, digital, etc. - é : (0 = péssimo a 10 = excelente) 5.8 6.3 7.6 5.3 6.3
23 – O tempo despendido com exercícios, trabalhos práticos e laboratório foi: (0 = insuficiente a  10 = excessivo) 5.0 4.2 6.3 3.4 4.7
24 – Os exercícios, trabalhos práticos e laboratórios foram relevantes e úteis para compreensão da matéria?(0 = não a 10 = sim) 6.3 5.3 6.8 6.6 6.2

25 – O nível das provas, comparado com o nível da matéria dada, foi (0 = muito baixo a 10 = muito alto) 8.4 8.3 8.3 9.3 8.6
26 – O critério de avaliação do seu aprendizado foi:(0 = muito indulgente a 10 = muito rigoroso) 8.8 7.5 8.7 9.0 8.5
27 – O resultado da avaliação foi liberado no prazo estipulado (2 semanas)?(0 = não ou 10 = sim) 7.9 7.8 9.1 8.0 8.2
Porcentagem de aprovados 74% 83% 69% 72% 59% 67% 72% 78% 73% 67% 66% 78% 71%
Nota média da turma 5.2 5.7 5.1 5.3 4.6 5.1 5.0 5.3 5.2 4.7 4.8 5.3 5.1
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Tabela 17. FAP 2296 

 

A equipe de professores foi uniforme e agradou aos alunos, mas houve uma 

grande diferença entre o número de aprovados da turma 3 e o das turmas 7 e 8. Para a 

turma 8, a relação entre o nível das aulas e o das provas é baixo. Essas diferenças 

notadas nas respostas podem estar também associadas às Grandes Áreas de cada um 

dos alunos. 

4.1.1.9 MAT-2456 Cálculo IV 

Dos 955 matriculados, 69,2% foram aprovados, 22% foram reprovados por 

nota e 8,8% foram reprovados por nota e por freqüência. A nota média foi 5,2. 

Tabela 18. MAT 2456 

 

 

FAP 2296 - Física para Engenharia IV
I – DISCIPLINA T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 Média
1 -  A que porcentagem das aulas você assistiu? (0= 0% a  10 = 100%) 8.5 9.4 8.9 8.6 7.3 8.4 8.0 8.4
2 – Além das aulas, quantas horas semanais, em média, dedicou à disciplina? (coloque um número inteiro de horas, de 0 a 10) 1.5 2.3 1.8 1.5 2.0 1.9 1.0 1.7
3 – Você foi informado do programa da disciplina? (0 = não a 10 = sim) 9.6 8.9 10.0 10.0 9.1 9.7 10.0 9.6
4 – Ficou claro quais são os objetivos da disciplina? (0 = não  a 10 = sim) 7.9 8.5 9.2 8.1 8.7 8.0 5.0 7.9
5 – Os  objetivos estabelecidos foram atingidos? (0 = não e 10 = sim) 7.7 8.7 9.7 8.8 9.4 8.2 3.5 8.0
6 – Existe encadeamento lógico com outras disciplinas? (0 – não e 10 = sim) 6.3 6.8 8.3 8.1 8.2 6.7 3.5 6.9
7 – Os conhecimentos anteriores são suficientes para acompanhar a   (0 = não e 10 = sim) 8.3 7.3 10.0 9.6 8.6 6.9 5.0 8.0
8 – Ficou convencido de que a matéria ensinada é útil? (0 = não e 10 = sim) 7.0 5.9 8.2 9.1 7.0 6.7 7.5 7.4
9 – A freqüência às aulas foi importante para seu aprendizado? (0 = não e 10 = sim) 7.6 8.5 7.9 6.3 7.8 8.1 6.0 7.5
10 – Na sua opinião, o programa da disciplina foi: (0 = muito curto a 10 = muito extenso) 6.2 7.2 5.8 5.1 6.8 6.9 8.0 6.6
11 – Houve continuidade e organização na disciplina? (0 = não e 10 = sim) 8.6 8.5 10.0 8.9 9.5 9.2 9.0 9.1
12 – O seu conceito geral sobre a disciplina é: (0 = péssimo a 10 = excelente) 6.7 7.0 7.3 7.0 7.5 7.0 9.0 7.4
II – DOCENTE 
13 – Há respeito mútuo entre professores e aluno? (0 = não a 10 = sim) 9.1 10.0 9.4 9.9 9.8 9.2 10.0 9.6
14 – O professor fala à classe com clareza, volume de voz adequado e vocabulário acessível ? (0 = não a 10 = sim) 9.0 7.6 9.3 8.9 9.5 9.5 10.0 9.1
15 – O professor é assíduo e pontual nas aulas? (0 = não a 10 = sim) 8.6 9.8 9.3 9.5 9.5 9.9 8.5 9.3
16 – O professor  prepara as aulas? (0 = não a 10 = sim) 9.3 10.0 9.7 9.4 9.5 9.6 10.0 9.6
17 – O professor demonstra facilidade de comunicação? (0 = não a 10 = sim) 9.1 7.4 8.7 6.4 8.9 8.7 9.5 8.4
18 – O professor responde às perguntas de forma clara e completa? (0 = não a 10 = sim) 9.1 8.5 7.0 8.3 8.3 8.7 9.0 8.4
19 – O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? (0 = não a 10 = sim) 8.8 8.9 9.0 7.5 9.3 9.1 9.0 8.8
20 – Fora da sala de aula, o professor é acessível? (0 = não a 10 = sim) 7.7 8.0 6.6 9.1 5.6 8.1 7.5 7.5
21 – De modo geral, na sua opinião o professor foi: (0 = péssimo a 10 = excelente) 8.5 8.2 7.8 6.5 8.4 8.6 9.0 8.1
III – OUTROS ASPECTOS 
22 – A qualidade da documentação – escrita, digital, etc. - é :  (0 = péssimo a 10 = excelente) 6.2 8.3 7.6 8.4 7.5 7.3 9.0 7.8
23 – O tempo despendido com exercícios, trabalhos práticos e laboratório foi:  (0 = insuficiente a  10 = excessivo) 6.2 6.1 6.8 5.5 6.2 5.6 8.5 6.4
24 – Os exercícios, trabalhos práticos e laboratórios foram relevantes e úteis para compreensão da matéria? (0 = não a 10 = sim) 7.0 8.4 7.6 7.6 6.4 7.2 9.5 7.7
25 – O nível das provas, comparado com o nível da matéria dada, foi (0 = muito baixo a 10 = muito alto) 6.7 7.4 5.9 7.4 5.9 6.6 3.5 6.2
26 – O critério de avaliação do seu aprendizado foi: (0 = muito indulgente a 10 = muito rigoroso) 6.8 6.6 5.7 6.1 6.6 6.6 8.0 6.6
27 – O resultado da avaliação foi liberado no prazo estipulado (2 semanas)? (0 = não ou 10 = sim) 8.7 10.0 6.7 10.0 9.0 7.8 5.0 8.2
Porcentagem de aprovados 78% 81% 84% 83% 76% 64% 54% 56% 69% 60% 72%
Média da turma 5.7 5.9 6.2 6.3 5.5 4.8 4.2 4.3 4.8 4.4 5.3

MAT 2456 - Cálculo IV 
I – DISCIPLINA T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 Média

1 -  A que porcentagem das aulas você assistiu? (0= 0% a  10 = 100%) 8.7 9.5 8.7 9.2 9.3 8.5 8.6 8.1 9.2 8.5 9.4 8.5 8.8
2 – Além das aulas, quantas horas semanais, em média, dedicou à disciplina? 1.4 1.7 1.5 1.2 1.5 1.3 1.5 1.7 2.1 1.7 2.3 1.1 1.6
3 – Você foi informado do programa da disciplina? (0 = não a 10 = sim) 8.5 8.9 9.9 9.0 8.4 9.7 9.8 5.8 8.8 4.7 9.3 9.1 8.5
4 – Ficou claro quais são os objetivos da disciplina?(0 = não  a 10 = sim) 7.7 8.6 9.0 8.4 6.9 9.3 6.7 6.0 8.3 6.0 8.0 8.6 7.8
5 – Os  objetivos estabelecidos foram atingidos?(0 = não e 10 = sim) 8.3 8.7 8.6 8.7 7.4 8.3 6.5 6.5 8.6 6.4 8.5 8.4 7.9
6 – Existe encadeamento lógico com outras disciplinas? (0 – não e 10 = sim) 8.6 8.1 6.4 7.3 6.9 8.0 5.1 5.9 8.1 7.7 7.8 6.7 7.2
7 – Os conhecimentos anteriores são suficientes para acompanhar a  (0 = não e 10 = sim) 9.8 9.6 8.6 9.4 9.0 9.0 9.8 9.3 8.9 9.5 9.3 9.7 9.3
8 – Ficou convencido de que a matéria ensinada é útil?(0 = não e 10 = sim) 8.1 8.8 5.9 7.2 5.1 7.1 3.8 5.0 8.6 8.7 8.8 7.6 7.1
9 – A freqüência às aulas foi importante para seu aprendizado? (0 = não e 10 = sim) 8.9 7.8 8.6 8.4 7.8 7.5 6.4 7.4 8.7 8.7 9.6 7.0 8.1
10 – Na sua opinião, o programa da disciplina foi:(0 = muito curto a 10 = muito extenso) 6.9 6.8 6.3 6.1 5.9 5.4 6.5 5.7 5.7 5.7 6.0 6.9 6.2
11 – Houve continuidade e organização na disciplina? (0 = não e 10 = sim) 8.8 7.9 8.7 8.1 9.5 7.7 8.4 7.6 9.4 5.7 9.1 9.1 7.6
12 – O seu conceito geral sobre a disciplina é: (0 = péssimo a 10 = excelente) 8.0 7.2 7.4 7.4 6.3 6.6 6.5 6.3 8.0 6.7 8.1 7.0 6.5
II – DOCENTE 
13 – Há respeito mútuo entre professores e aluno?(0 = não a 10 = sim) 5.6 10.0 9.8 8.0 9.7 9.8 9.9 9.6 9.7 9.7 9.3 9.8 8.4
14 – O professor fala à classe com clareza, volume de voz adequado e vocabulário acessível ? (0 = não a 10 = sim) 9.8 8.3 8.7 7.7 9.8 9.5 8.3 8.6 9.8 8.8 9.6 8.5 8.2
15 – O professor é assíduo e pontual nas aulas? (0 = não a 10 = sim) 9.7 9.2 9.7 8.3 9.8 8.6 9.9 9.4 9.9 8.7 9.5 9.9 8.6
16 – O professor  prepara as aulas? (0 = não a 10 = sim) 9.7 8.5 9.1 8.2 10.0 9.6 9.5 8.5 9.8 8.0 9.5 9.8 8.4
17 – O professor demonstra facilidade de comunicação?(0 = não a 10 = sim) 9.9 8.4 8.3 7.3 8.5 9.3 8.0 6.8 9.9 8.8 9.6 8.7 7.9
18 – O professor responde às perguntas de forma clara e completa? (0 = não a 10 = sim) 9.8 9.4 8.4 7.4 8.5 9.2 8.0 6.9 9.8 8.7 9.4 9.3 7.9
19 – O professor aproveita adequadamente o tempo de aula?(0 = não a 10 = sim) 9.7 8.5 9.7 7.6 9.8 9.2 8.9 8.0 9.7 9.0 9.5 8.9 8.3
20 – Fora da sala de aula, o professor é acessível?(0 = não a 10 = sim) 6.4 9.4 7.8 5.4 7.1 7.8 7.3 8.7 8.1 8.0 8.3 8.6 7.0
21 – De modo geral, na sua opinião o professor foi: (0 = péssimo a 10 = excelente) 8.7 8.7 8.2 7.6 8.1 8.3 7.9 7.7 9.5 8.0 9.2 8.5 7.7
III – OUTROS ASPECTOS 
22 – A qualidade da documentação – escrita, digital, etc. - é : (0 = péssimo a 10 = excelente) 6.4 6.2 6.4 5.3 6.1 5.9 5.8 5.8 7.2 5.3 7.4 5.8 5.6
23 – O tempo despendido com exercícios, trabalhos práticos e laboratório foi: (0 = insuficiente a  10 = excessivo) 6.2 5.1 6.1 5.2 4.7 4.4 4.3 4.9 5.6 4.7 5.6 5.9 4.7
24 – Os exercícios, trabalhos práticos e laboratórios foram relevantes e úteis para compreensão da matéria? 8.7 7.7 7.9 8.4 6.0 7.6 6.5 7.1 8.2 9.0 8.2 8.0 7.1
25 – O nível das provas, comparado com o nível da matéria dada, foi (0 = muito baixo a 10 = muito alto) 6.8 6.4 6.6 5.9 7.6 6.2 6.0 6.5 7.1 8.0 6.9 6.3 6.2
26 – O critério de avaliação do seu aprendizado foi: (0 = muito indulgente a 10 = muito rigoroso) 6.6 6.7 6.3 6.0 7.7 6.7 7.3 6.4 6.3 7.2 7.0 6.8 6.2
27 – O resultado da avaliação foi liberado no prazo estipulado (2 semanas)? (0 = não ou 10 = sim) 6.8 5.2 6.7 5.9 3.6 6.5 4.0 8.3 7.4 1.7 8.1 9.2 5.3
Porcentagem de aprovados 80% 70% 79% 82% 70% 53% 47% 45% 55% 76% 76% 76% 76% 69%
Média da turma 5.9 5.1 6.0 5.8 5.0 4.1 3.7 3.9 4.3 5.5 5.6 5.9 5.4 5.2
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Na Tabela 18 pode-se observar que os professores das turmas 5 e 7 não 

conseguiram convencer os alunos da utilidade da disciplina, o que aparentemente os 

professores das demais turmas conseguiram. 

A equipe de professores agradou aos alunos com exceção das turmas 2 e 10. 

Os números das aprovações em cada turma foram diferentes e podem estar 

associados às Grandes Áreas em que os alunos estão acoplados. Pelas respostas 

conclui-se que os professores das turmas 5, 7 e 11 não liberaram as notas no prazo 

estabelecido pela Escola de duas semanas após a realização das provas. 

4.1.1.10 DFD-0451 Instituições de Direito 

Tabela 19. DFD 0451 

 
A disciplina não é propriamente do Ciclo Básico e quase todas as habilitações 

a incluem em seus respectivos currículos. Como o seu desenvolvimento se dá nas 

instalações do Biênio, a gestão do oferecimento dela foi assumida pela Comissão do 

Ciclo Básico.  

Analisando a Tabela 19, para a turma 2, o nível das provas foi baixo 

comparado com o nível das aulas. A mesma turma também indicou que os 

conhecimentos anteriores não foram suficientes para o desenvolvimento da disciplina 

e que o professor não divulgou a nota no prazo estipulado. Mas isso não alterou a boa 

avaliação do professor. 

DFD 0451 - Instituições de Direito
I – DISCIPLINA T01 T02 Média
1 -  A que porcentagem das aulas você assistiu?  8.4 8.4 8.4
2 – Além das aulas, quantas horas semanais, em média, dedicou à disciplina? 0.7 1.3 1.0
3 – Você foi informado do programa da disciplina? 

 
9.5 10.0 9.8

4 – Ficou claro quais são os objetivos da disciplina? 9.4 9.5 9.5
5 – Os  objetivos estabelecidos foram atingidos? 8.4 8.9 8.7
6 – Existe encadeamento lógico com outras disciplinas? 3.2 5.6 4.4
7 – Os conhecimentos anteriores são suficientes para acompanhar a 9.5 6.7 8.1
8 – Ficou convencido de que a matéria ensinada é útil? 9.2 9.1 9.2
9 – A freqüência às aulas foi importante para seu aprendizado?  9.4 9.2 9.3
10 – Na sua opinião, o programa da disciplina foi: 4.3 4.3 4.3
11 – Houve continuidade e organização na disciplina? 7.4 9.6 8.5
12 – O seu conceito geral sobre a disciplina é 7.7 8.3 8.0
II – DOCENTE 
13 – Há respeito mútuo entre professores e aluno? 9.8 10.0 9.9
14 – O professor fala à classe com clareza, volume de voz adequado e vocabulário acessível ? 9.5 9.3 9.4
15 – O professor é assíduo e pontual nas aulas? 9.6 9.9 9.7
16 – O professor  prepara as aulas?  9.4 9.6 9.5
17 – O professor demonstra facilidade de comunicação? 9.5 9.4 9.4
18 – O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 9.5 9.8 9.6
19 – O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 9.5 9.9 9.7
20 – Fora da sala de aula, o professor é acessível? 5.9 7.0 6.5
21 – De modo geral, na sua opinião o professor foi: (0 = péssimo a 10 = excelente) 8.8 9.3 9.0
III – OUTROS ASPECTOS
22 – A qualidade da documentação – escrita, digital, etc. - é : 6.1 6.0 6.0
23 – O tempo despendido com exercícios, trabalhos práticos e laboratório foi: 5.3 4.7 5.0
24 – Os exercícios, trabalhos práticos e laboratórios foram relevantes e úteis para compreensão da matéria?  7.5 7.1 7.3
25 – O nível das provas, comparado com o nível da matéria dada, foi  6.5 3.0 4.8
26 – O critério de avaliação do seu aprendizado foi: 5.6 4.8 5.2
27 – O resultado da avaliação foi liberado no prazo estipulado (2 semanas)?  10.0 5.9 7.9
Porcentagem de aprovados
Nota média da turma
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4.1.1.11 PCC-2101 Desenho para Engenharia II 

Dos 772 matriculados, 86,5% foram aprovados, 7% foram reprovados por 

nota e 6,5% foram reprovados por nota e por freqüência. 

Tabela 20. PCC-2101 
PCC 2101 – Desenho para Engenharia II Turmas Porcentual de aprovados Nota média da turma 
 T01 90% 6,8 
 T02 93% 6,5 
 T03 96% 7,0 
 T04 91% 6,5 
 T05 86% 6,2 
 T06 87% 6,5 
 T08 82% 6,2 
 T09 91% 6,6 
 T10 91% 6,7 
 T11 90% 6,3 
 T12 88% 6,7 
 T13 93% 6,2 
 T14 84% 6,2 
 T15 84% 6,2 
 T16 87% 6,7 
 T17 86% 6,2 
 T18 74% 5,7 
 T19 0% 0,6 
 Média 86% 6,3 

Para PCC-2101 não foi possível montar a tabela conforme as demais 

disciplinas porque o questionário não foi preenchido. A distribuição do questionário 

nas demais disciplinas foi realizada nas 12 turmas nas quais se dividem os 

matriculados em PMT-2100, MAT-2458, MAP-2121, PME-2100, MAT-2454 e 

FEP-2196. Em PCC-2101 há 18 turmas além da décima nona dos repetentes. Assim, 

na Tabela 20 apresentam-se apenas as médias das notas finais em cada turma e as 

porcentagens de aprovação. 

Observou-se uma variação no porcentual de aprovados das turmas de 74% na 

turma T18 até 96% na turma T03, mas os motivos dessa variação não foram 

investigados. 

4.1.1.12 Comparação dos dados das disciplinas 

É importante estabelecer uma comparação entre as respostas para as várias 

disciplinas verificando até mesmo se as metas estabelecidas quando se fala em 

satisfação são de fato possíveis de serem atingidas. Assim, a partir dos dados 

anteriores construiu-se a Tabela 21 que permite estabelecer uma visão sobre a 

percepção do aluno com relação aos cursos desenvolvidos em cada disciplina e 

também ajuda a dar um panorama sobre a satisfação com o curso como um todo. 
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Pelas respostas aos questionários, pode-se dizer que os alunos, na sua grande 

maioria, neste semestre, ficaram satisfeitos com os seus professores e com as 

disciplinas. As maiores restrições são com relação à qualidade dos materiais de 

estudo disponibilizados, mostrando de certa maneira a falta de adaptação à forma de 

desenvolvimento do curso superior, diferente da do curso médio (com apostilas e 

livros mais acessíveis). Não houve uma aprovação ampla e irrestrita mas também não 

houve uma grande insatisfação. 

Tabela 21. Quadro Comparativo  
Questionário 2º. Sem. 2002          
 1º.ano 2º. ano 
I-DISCIPLINAS PMT2100 MAT2458 MAP2121 PME2100 MAT2454 FEP2196 MAT2456 FAP2296 DFD451 
1. A que porcentagem de aulas você assistiu? (0=0% 
a 10=100%) 

9,2 9,1 9,3 9,3 9,3 9,0 8,1 8,4 8,4 

2. Além das aulas, quantas horas semanais, em 
média, dedicou à disciplina? (0 a 10) 

1,8 2,2 2,4 2,0 2,1 2,3 1,5 1,7 1,0 

3. Você foi informado do programa da disciplina? 
(0=não a 10=sim) 

6,6 6,2 7,1 8,4 7,3 7,8 7,7 9,6 9,8 

4. Ficou claro quais são os objetivos da disciplina? 
(0=não a 10=sim) 

7,1 5,8 7,1 8,0 7,8 6,2 7,1 7,9 9,5 

5. Os objetivos estabelecidos foram atingidos? (0=não 
a 10=sim) 

5,0 6,1 6,8 7,9 7,8 4,9 7,2 8,0 8,7 

6. Existe encadeamento lógico com outras 
disciplinas? (0=não a 10=sim)  

5,7 7,5 7,1 8,4 8,6 6,7 6,6 6,9 4,4 

7. Os conhecimentos anteriores são suficientes para 
acompanhar a disciplina? (0=não a 10=sim) 

6,3 7,2 6,5 8,4 9,2 4,8 8,5 8,0 8,1 

8. Ficou convencido de que a matéria ensinada é útil? 
(0=não a 10=sim) 

7,0 6,3 7,4 8,6 8,7 6,5 6,4 7,4 9,2 

9. A freqüência às aulas foi importante para o 
aprendizado? (0=não a 10=sim) 

5,3 7,1 7,7 7,8 8,1 5,7 7,5 7,5 9,3 

10. Na sua opinião, o programa da disciplina foi 
((0=muito curto a 10=muito extenso) 

7,0 6,8 6,9 6,5 6,5 7,1 5,6 6,6 4,3 

11. Houve continuidade e organização na disciplina? 
(0=não a 10=sim) 

6,4 8,0 7,7 8,8 8,6 6,0 7,6 9,1 8,5 

12. O seu conceito geral sobre a disciplina é 
(0=péssimo a 10=excelente)  

5,4 6,3 6,3 7,4 7,8 5,1 6,5 7,4 8,0 

II-DOCENTE          
13. Há respeito mútuo entre professores e alunos? 
(0=não a 10=sim) 

8,7 8,4 8,0 8,6 8,6 7,9 8,4 9,6 9,9 

14. O professor fala à classe com clareza, volume de 
voz adequado e vocabulário acessível? (0=não a 
10=sim) 

7,3 7,8 8,0 8,3 8,5 6,3 8,2 9,1 9,4 

15. O professor é assíduo e pontual nas aulas? 
(0=não a 10=sim) 

9,4 9,0 7,5 9,3 9,5 9,3 8,6 9,3 9,7 

16. O professor prepara as aulas? (0=não a 10=sim) 7,4 8,6 8,0 9,1 8,5 8,5 8,4 9,6 9,5 
17. O professor demonstra facilidade de 
comunicação? (0=não a 10=sim) 

7,3 7,5 8,0 8,2 7,9 5,7 7,9 8,4 9,4 

18. O professor responde às perguntas de forma clara 
e completa? (0=não a 10=sim) 

6,7 7,4 7,8 8,0 8,1 5,6 7,9 8,4 9,6 

19. O professor aproveita adequadamente o tempo de 
aula? (0=não a 10=sim) 

6,9 7,9 8,2 8,3 8,3 7,4 8,3 8,8 9,7 

20. Fora da sala de aula, o professor é acessível? 
(0=não a 10=sim) 

6,2 7,7 6,4 7,2 8,2 7,2 7,0 7,5 6,5 

21. De um modo geral, na sua opinião, o professor foi 
(0=péssimo a 10=excelente) 

6,6 7,2 7,3 7,8 8,0 6,0 7,7 8,1 9,0 

III-OUTROS ASPECTOS          
22. A qualidade da documentação – escrita, digital, 
etc – é (0=péssimo a 10=excelente) 

5,0 6,2 5,5 6,3 6,1 6,3 5,6 7,8 6,0 

23. O tempo despendido com exercícios, trabalhos 
práticos e laboratório foi (0=insuficiente a 
10=excessivo)  

5,5 4,6 4,8 4,9 5,6 4,7 4,7 6,4 5,0 

24. Os exercícios, trabalhos práticos e laboratórios 
foram relevantes e úteis para compreender a matéria? 
(0=não a 10=sim) 

6,1 6,7 7,2 7,2 7,6 6,2 7,1 7,7 7,3 

25. O nível das provas, comparado ao nível da 
matéria dada, foi (0=muito baixo a 10=muito alto)  

8,2 7,9 8,1 6,9 6,7 8,6 6,2 6,2 4,8 

26. O critério de avaliação do seu aprendizado foi 
(0=muito indulgente a 10=muito rigoroso) 

7,0 7,2 8,0 6,8 6,7 8,5 6,2 6,6 5,2 

27. O resultado da avaliação foi liberado no prazo 
estipulado (2 semanas)? (0=não a 10=sim) 

9,6 8,9 5,8 8,5 6,9 8,2 5,3 8,2 7,9 

Matriculados 815 958 1141  915 959 955 609  
Porcentual de aprovados 91,2 73,3 47,4  71,4 71,4 69,2 71,6  

Porcentual de reprovados por nota 4,9 22,4 28,8  22,1 18,5 22 20,4  
Porcentual de reprovados por nota e freqüência 3,9 4,3 23,8  6,6 10,1 8,8 8  

Nota média 5,9 5,2 3,9  5,4 5,1 5,2 5,3  

Observou-se também que não estava estabelecida uma uniformidade nos 

critérios de avaliação do desempenho dos alunos nas provas, o que gerou médias 

muito diferentes entre as diversas disciplinas. Provas mais difíceis podem gerar notas 

menores, em princípio. Se o avaliado era o mesmo, se a percepção desse avaliado 
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dentro do processo de ensino e aprendizagem era semelhante, a grande variação nos 

resultados obtidos nas avaliações mostra que a calibração, a aferição dos mecanismos 

de avaliação não eram as mesmas nas diversas disciplinas. 

Observou-se também que houve problemas nas coordenações quanto a 

divulgar e atingir os objetivos nas disciplinas. Mas o quadro não é crítico: nada 

comparável à insatisfação e até à rejeição que havia com relação ao Ciclo Básico por 

ocasião do diagnóstico efetuado em 199316. 

Como estudioso dos processos de ensino e aprendizagem, constato que o 

tempo de dedicação às disciplinas além das aulas (cerca de 12h/semanais no 1º. ano) 

é pouco para a consolidação dos conhecimentos num curso de engenharia. 

Percebe-se ainda uma correlação entre o número de aprovados e de 

reclamações dos alunos, mas não se pode aceitar que o total de reprovados na 

disciplina MAP-2121 Cálculo Numérico deve-se apenas ao mau desempenho e à 

falta de dedicação dos alunos quando se observa o aproveitamento nas demais 

disciplinas. 

4.1.1.13 Avaliações dos alunos pelos professores  

Depois de ouvir os alunos (Questionário de Avaliação de Disciplina) 

ouviram-se os professores (Questionário de Avaliação da Turma) e pôde-se fazer um 

cruzamento das respostas para analisar a percepção que cada um teve do outro e 

diagnosticar com mais segurança os eventuais problemas de comunicação apontados 

pelas médias muito diferentes nas questões comuns aos dois questionários. 

Ao se efetuar comparações dos resultados nas questões comuns puderam ser 

verificadas algumas inconsistências e a coerência na maioria das respostas dos 

alunos. Na Tabela 22, o aluno é o X avaliando a disciplina e o desenvolvimento do 

curso. O professor é o Y avaliando a turma e a sua participação. 

Observou-se que as médias das respostas de Y foram maiores que as médias 

das respostas de X. A única exceção foi com relação ao nível da prova comparado 

com o nível das aulas. Nessa questão as médias indicaram que os professores Y 

                                                 
16 Diagnóstico efetuado pelo professor Idone Bringhenti. 
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acreditavam que a prova teve um nível adequado, ao passo que os alunos X 

acreditavam que a prova teve um nível muito alto. 

Mas, o que pode significar essa diferença observada entre as médias das notas 

dadas? 
Tabela 22. Cruzamento das respostas 

COMPARAÇÃO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS POR X E POR Y
PME2100 MAT2458 MAP2121 FAP2296 MAT2454 MAT2456 FEP2196

Questões comuns X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y

Programa da disciplina 8.5 9.7 6.2 8.9 7.2 9.5 9.6 10.0 7.5 7.7 9.5 8.1 10.0
Objetivos da disciplina 8.0 9.1 5.8 6.9 7.2 9.1 7.9 8.8 7.9 7.0 10.0 6.7 9.3
Os objetivos foram atingidos? 7.6 8.3 6.1 8.6 6.8 8.0 8.0 9.3 7.9 7.1 10.0 5.4 7.7
Existe encadeamento lógico? 8.3 8.9 7.5 8.3 7.1 9.0 6.9 8.5 8.6 6.5 8.3 6.8 8.2
Conhecimentos anteriores 8.1 7.9 7.2 9.3 6.5 9.3 8.0 9.0 9.2 8.4 9.0 5.1 9.5
Freq. às aulas é importante? 8.7 9.3 7.1 9.6 7.8 8.6 7.5 9.0 8.3 7.3 9.0 6.5 8.4
Há respeito mútuo? 8.6 9.2 8.4 8.1 7.9 8.0 9.6 9.8 9.0 8.7 10.0 8.7 6.9
Qualidade da documentação 6.5 7.1 6.2 6.6 5.5 7.0 7.8 8.8 7.0 5.6 8.0 6.4 8.6
Tempo com ex., trab., labs 4.9 5.1 4.6 4.9 4.9 5.1 6.4 6.3 5.8 4.6 6.8 4.6 6.0
Ex., trab., labs foram úteis? 7.1 9.1 6.7 7.7 7.2 7.5 7.7 9.0 7.7 7.0 9.5 6.2 8.7
Nível da prova 7.0 5.5 7.9 5.6 8.1 5.6 6.2 4.5 6.7 6.1 6.0 8.6 4.3
Resultado da aval. no prazo? 8.4 10.0 9.0 10.0 6.0 9.7 8.2 10.0 6.6 5.2 3.8 8.3 9.2
Média 7.7 8.3 6.9 7.9 6.8 8.0 7.8 8.6 7.7 6.8 8.3 6.8 8.1

0.0
Avaliação do outro 7.7 8.0 7.2 6.8 7.4 8.1 8.1 6.5 8.4 7.6 8.3 7.1 5.1
Avaliação da disciplina 7.3 6.3 6.4 7.4 7.9 6.4 5.3
Critério de correção 6.9 7.2 8.0 6.6 6.7 6.1 8.4

 

Significa que os professores acreditavam (mais do que os alunos) que os 

objetivos da disciplina foram atingidos, que existiu encadeamento lógico, que os 

conhecimentos anteriores foram suficientes, que a freqüência às aulas foi importante, 

que houve respeito mútuo, que a qualidade da documentação oferecida foi boa, que 

os exercícios, trabalhos práticos e laboratórios foram úteis. 

Pode-se destacar também a discrepância entre as respostas dos alunos X e dos 

professores Y com relação a se o resultado da avaliação foi divulgado no prazo. Em 

PME-2100, em MAT-2458, em FAP-2296, a média dada pelos professores Y foi 10, 

ou seja, todos os professores relatando que a nota foi divulgada no tempo 

determinado pela Diretoria da Epusp, isto é, duas semanas após a realização delas. Se 

a média dos alunos X foi menor, isso pode representar principalmente que a 

comunicação não esteve boa, que a forma de divulgar não foi eficaz pois não atingiu 

todos os alunos. Ainda nessa questão, em MAT-2456, a média dos alunos X foi 

superior à média dos professores Y. Isso provavelmente significa que alguns 

professores não respeitaram o prazo, prejudicando a média. 

Na avaliação do outro, nas disciplinas PME-2100, MAP-2121, MAT-2456, a 

média de X avaliando Y foi menor que a média de Y avaliando X e isso indica que 

os professores Y aprovavam o comportamento e o desempenho de X. Ainda na 
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avaliação do outro, nas disciplinas MAT-2458, FAP-2296, FEP-2196, a média de X 

avaliando Y é maior que a média de Y avaliando X e isso indica que os professores 

Y não aprovavam o comportamento e o desempenho de X. 

4.1.2 Primeiro semestre de 2003 

O grande desafio principalmente da aplicação e da análise dos questionários 

foi sempre a logística. Os resultados dos questionários do ano de 2002 foram 

compilados manualmente. Devido à grande dificuldade dessa compilação e à oferta 

dos professores Denise Consonni e Flávio Almeida Magalhães Ciparrone em 

disponibilizar uma leitora óptica em 2003, adequaram-se as perguntas do 

questionário para que fosse possível essa utilização. O Departamento de Engenharia 

de Telecomunicações e Controle (PTC), por meio da sua chefia (professor José 

Roberto Castilho Piqueira), intermediou esse uso. As cinco alternativas oferecidas 

em cada questão receberam um valor numérico que permitiu atribuir uma média a 

cada questão. Na construção das tabelas, observou-se a falta de alguns dados que 

correspondem a turmas que não preencheram os questionários. 

Para o ano de 2003, as perguntas foram reduzidas para 24 e a vigésima quinta 

passou a ser uma questão aberta em que as sugestões e as críticas foram feitas por 

escrito. Estas foram compiladas e repassadas às coordenações das disciplinas para 

que fossem analisadas. 

4.1.2.1 FEP-2195 Física Geral e Experimental para Engenharia I 

Dos 773 matriculados, 95,1% foram aprovados, 2,1% foram reprovados por 

nota e 2,8% foram reprovados por nota e por freqüência. A nota média foi 6,4. 

A partir dos dados da Tabela 23 e da Tabela 24, verificou-se que o conceito 

da disciplina teve média 5,6 e o conceito dos professores teve média 6,4. Observou-

se ainda que a freqüência às aulas não foi considerada tão importante. Na opinião dos 

alunos, os professores foram bem assíduos e pontuais com exceção do da turma 6. 

Comparativamente, os professores das turmas 1 e 6 foram avaliados com conceitos 

bem abaixo dos demais. 

Pelas respostas dadas a relação entre o nível das aulas e o das provas é o 

maior problema da disciplina. 
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Tabela 23. FEP 2195 T1 a T7 
FEP 2195 - Física Geral e Experimental para Engenharia I 

T01 DP T02 DP T03 DP T04 DP T05 DP T06 DP T07 DP
Número de questionários: 440 27 56 39 0 46 48 0
1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 86% 88% 83% - - 82% 84% - -
2.V. foi informado do programa da disc.? 6,8 2,4 7,3 2,8 6,6 3,1 - - 8,3 2,1 6,6 2,8 - -
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 7.0 2,3 7,2 2,5 6,9 2,7 - - 8,3 1,8 6,4 2,6 - -
4.Os objetivos foram atingidos? 5,3 2,4 6.0 2,3 6,4 2,4 - - 8,1 2.0 5,2 2,3 - -
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 6,9 2,7 7,4 2,8 7,3 2,2 - - 8,9 1,7 6,6 3,1 - -
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 6,9 2,5 7,9 2,4 7,4 2,2 - - 8,7 1,9 7,6 2,5 - -
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 7,7 2,4 8.0 2,4 8.0 2,5 - - 9,2 1,7 7,7 2,9 - -
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 4,2 3,1 5.0 3,3 5,3 3,3 - - 7,1 3,3 4,4 3,4 - -
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 6,4 2,1 6,8 3.0 7.0 2,8 - - 7,9 2,9 5,9 2,7 - -
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 6,9 2,8 7,2 2,3 6,6 2,3 - - 8,3 2,3 7,3 2,4 - -
11.Qual o seu conceito geral sobre a disc. ? 4,8 2.0 5,8 2,2 6.0 2,1 - - 7,6 1,7 5,1 2,1 - -
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 8,6 1,8 9.0 1,4 9,5 1,2 - - 9,9 0,4 8,7 2,1 - -
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 8,4 2,2 8.0 2,4 9,3 1,4 - - 9,7 0,8 6,3 3,1 - -
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 9,5 1,5 9,4 1,3 9,2 1,6 - - 10.0 0.0 5,9 3,9 - -
15.O professor prepara as aulas? 8,2 2,3 7,8 2,6 8,5 2.0 - - 9,7 0,8 7,6 2,5 - -
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 7,1 2,4 7.0 2,6 8,6 2.0 - - 9,3 1,2 5,4 2,9 - -
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 6,9 2,8 7,2 2,4 8,2 2,3 - - 9,2 1,7 6,1 2,8 - -
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 7,1 3,2 7,5 2,5 7,3 2,5 - - 9,1 1,7 4,7 3,2 - -
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 5,5 2,9 6.0 2,7 7.0 2,6 - - 9.0 1,8 5,5 3.0 - -
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 5,1 2,7 6,1 2,4 7,4 1,9 - - 8,4 1,5 4,4 2,2 - -
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 5,9 2,2 6,7 2,2 6,8 2,1 - - 7,2 1,9 6,3 2,4 - -
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 4,4 2,7 5,6 2,8 5,5 2,2 - - 5,4 2,3 5,6 2,2 - -
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 5,5 2,5 6.0 2,7 5,2 2,9 - - 6,1 3.0 6,2 2,7 - -
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 1,5 2,3 1,9 2,9 2,2 2,9 - - 4,4 3.0 2,2 2,7 - -
Porcentagem do número de aprovados  em relação ao número de matriculados 94% 100% 94% 97% 89% 97% 94%
Nota média da turma 6,0 6,2 6,5 6,4 6,1 6,4 6,5

 
Tabela 24. FEP 2195 T8 a T12 e Média 

FEP 2195 - Física Geral e Experimental para Engenharia I 
T08 DP T09 DP T10 DP T11 DP T12 DP Média DP
62 37 46 39 40

1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 80% 85% 89% 84% 88% 85% 2.0
2.V. foi informado do programa da disc.? 7.3 2.7 7,3 2,5 7,4 2,4 6,4 3,3 7,6 2,2 7,2 2.7
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 7.4 2.7 7.0 2,6 7,8 2.0 6,5 3,1 7,3 2,4 7,2 2.6
4.Os objetivos foram atingidos? 6.0 2.6 4,6 2,7 6,5 2,7 5,3 2,9 5,1 2,6 5,9 2.7
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 7.0 2.9 6,1 3,2 7.0 2,8 6,5 3,1 6,1 2,4 7.0 2.9
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 6.9 3.0 6,2 2,9 8.0 2,2 6,2 2,8 6,7 3.0 7,3 2.7
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 7.1 3.3 7,5 2,8 8,8 2,1 7,7 2,7 7,7 2,3 7,9 2.7
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 5.1 3.5 4,2 3,6 6,3 3,2 5,6 3,9 4,4 2,8 5,2 3.5
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 6.6 3.1 6,9 3,2 7,8 2,6 5,3 2,9 6,2 3,2 6,7 3.0
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 6.8 3,1 7,8 2,2 7,6 2,8 7,5 2,9 5,7 3.0 7,2 2.7
11.Qual o seu conceito geral sobre a disc. ? 5.4 2,3 5.0 2,5 5,9 2,2 5,6 3.0 4,7 2.0 5,6 2.4
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 9.2 2,2 9,4 1,5 9,8 0,7 9,5 1,5 8,6 2.0 9,2 1.7
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 6.9 3,2 7,4 2,6 9,4 1,5 6,8 3,3 7,9 2.0 8.0 2.7
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 8.2 2,7 9,4 1,6 9,4 1,9 9.0 1,8 8,9 1,6 8,9 2.3
15.O professor prepara as aulas? 8.3 2,4 8,8 1,5 9,2 1,8 8,3 2,4 8,4 2,1 8,5 2.2
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 7.5 2,7 7,9 2,2 9,3 1,6 7.0 3.0 7,9 1,8 7,7 2.6
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 7.6 2,6 7,1 2,5 8,8 1,7 6,5 3,6 7,8 2,3 7,6 2.7
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 7.5 2,7 7,4 2,6 8,7 1,9 7,5 3,2 6,6 2,7 7,4 2.9
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 6.7 2,7 6,9 2,6 8,9 2,1 7,3 2,2 7,5 2,4 7,1 2.8
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 6.2 2,4 6,3 2,1 7,6 2,1 6,1 3.0 6.0 2,3 6,4 2.5
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 6.4 2,3 5,4 2,7 5,5 3.0 6,6 2,4 6,3 2,1 6,4 2.4
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 5.6 3.0 4,4 2,8 4,6 3,2 3,5 2,6 4,5 2,4 5.0 2.8
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 5.3 3.0 4,4 3,7 5,1 3,3 5.0 3,2 5,1 3,3 5,4 3.1
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 2.5 2,8 1,8 2,5 2,4 2,4 3,4 3,2 2,5 2,9 2,5 2.9
Porcentagem do número de aprovados  em relação ao número de matriculados 98% 92% 97% 98% 91% 95%
Nota média da turma 6,7 6,5 6,4 6,4 6,2 6,4

 
 

4.1.2.2 PNV-2100 Introdução à Engenharia 

Dos 781 matriculados, 96,2% foram aprovados, 0,6% foi reprovado por falta 

e 3,2% foram reprovados por nota e por freqüência. A nota média foi 8,5. 

A partir dos dados da Tabela 25, da Tabela 26 e da Tabela 27, pôde-se 

observar que o conceito da disciplina teve média 6,6 e o conceito dos professores 

teve média 7,8. Existiu uma grande diferença na percepção da disciplina, pois com 

relação ao conceito da disciplina a nota variou de 4,0 (turma 7) até 8,3 (turma 9). A 

média ficou em 6,6. 
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Tabela 25. PNV 2100 T1 a T7 
PNV 2100 - Introdução à Engenharia

T01 DP T02 DP T03 DP T04 DP T05 DP T06 DP T07 DP
Número de qustionários: 550 0 30 30 31 29 22 13
1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 87% 90% 89% 90% 90% 90%
2.V. foi informado do programa da disc.? 8.5 2.0 8.4 2.2 9.3 2.0 8.2 1.9 7.8 3.2 8.5 2.8
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 8.3 2.3 8.3 2.1 9.3 1.2 8.0 1.5 7.6 2.6 7.1 2.9
4.Os objetivos foram atingidos? 7.7 1.8 6.7 2.3 9.0 1.6 6.7 1.7 5.9 2.6 5.2 2.2
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 6.6 2.7 5.6 2.9 7.5 2.5 6.1 2.8 5.7 3.4 4.8 3.9
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 8.8 2.4 7.6 3.3 9.4 1.4 7.7 3.2 6.4 3.9 8.3 2.6
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 7.2 2.8 6.7 3.0 7.6 2.5 6.9 2.8 6.4 3.3 4.8 4.3
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 7.3 3.4 6.6 2.7 8.1 2.1 7.5 2.7 5.9 3.3 5.6 3.6
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 5.2 3.3 6.6 2.8 4.4 3.0 5.8 2.6 5.7 3.6 4.2 3.3
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 8.2 2.1 7.3 2.6 9.7 0.9 7.6 2.5 7.1 3.1 7.5 2.5
11.Qual o seu conceito geral sobre a disciplina ? 7.1 1.6 6.7 2.1 7.9 1.5 6.7 2.3 5.7 2.1 4.0 2.6
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 9.0 1.9 9.6 1.2 10.0 0.0 9.8 0.7 7.7 2.6 9.0 1.7
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 8.9 1.7 9.6 1.0 9.8 0.6 8.3 2.7 4.3 3.4 7.1 3.0
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 8.5 2.5 4.9 3.3 10.0 0.0 6.4 3.0 8.3 2.6 9.6 1.4
15.O professor prepara as aulas? 8.2 2.4 8.8 1.7 9.9 0.5 8.0 2.2 6.5 3.0 7.5 2.4
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 8.4 1.9 9.5 1.2 9.8 0.6 8.3 2.3 5.5 3.2 5.8 2.9
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 7.6 2.6 8.8 1.4 9.8 0.6 7.7 2.0 5.3 2.6 4.6 3.3
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 6.9 2.8 7.9 2.1 9.3 1.3 7.4 2.5 6.7 3.0 5.6 3.6
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 6.7 3.6 7.2 2.3 8.9 2.0 6.8 2.6 6.7 3.3 7.7 3.1
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 7.3 2.1 8.1 1.4 9.7 0.9 7.2 2.0 6.1 2.3 6.3 2.9
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 6.4 2.0 7.1 1.5 7.9 1.6 6.7 2.1 5.4 2.7 4.8 2.9
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 5.7 2.5 6.7 2.2 7.8 1.9 6.7 2.7 5.9 2.4 5.8 2.9
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 7.6 2.6 6.7 2.5 8.2 2.1 7.3 2.9 6.2 2.8 5.0 4.0
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 6.6 2.6 6.6 2.4 8.2 1.5 7.7 3.1 5.5 3.0 650% 3.8
Porcentagem de aprovados 92% 94% 100% 100% 100% 94% 89%
Nota média da turma 8,1 8,5 8,8 8,8 8,9 8,7 8,1

 
Tabela 26. PNV 2100 T8 a T15 

PNV 2100 - Introdução à Engenharia
T08 DP T09 DP T10 DP T11 DP T12 DP T13 DP T14 DP T15 DP
28 25 17 31 0 28 23 30

1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 89% 90% 90% 90% 89% 90% 87%
2.V. foi informado do programa da disc.? 9.4 1.1 9.6 1.2 8.7 2.4 8.9 2.0 8.7 2.4 8.3 1.9 9.3 1.3
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 8.9 1.7 9.4 1.1 7.9 2.0 8.4 2.7 8.8 1.7 7.5 1.9 8.8 1.9
4.Os objetivos foram atingidos? 8.0 2.5 8.8 1.6 7.5 2.2 7.0 2.4 7.5 2.9 6.5 1.8 7.4 2.0
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 6.4 3.2 7.4 2.8 6.2 3.1 7.2 3.4 6.7 3.4 6.2 2.4 7.2 2.3
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 9.4 1.3 9.0 1.4 8.4 2.3 8.0 2.8 9.1 2.2 7.7 2.7 8.8 1.6
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 8.0 2.1 9.2 1.6 7.9 3.0 6.3 3.4 6.5 3.6 5.3 3.1 7.8 2.4
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 7.4 2.8 8.4 2.9 7.5 2.8 6.5 3.4 5.5 4.2 5.4 4.0 8.0 2.5
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 6.2 3.8 7.3 3.0 4.9 3.2 6.0 3.0 4.3 4.3 3.2 3.0 5.6 3.2
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 8.4 2.4 9.6 0.9 8.8 1.8 8.1 2.0 8.2 2.2 7.1 2.9 9.3 1.3
11.Qual o seu conceito geral sobre a disciplina ? 7.1 2.5 8.3 1.7 6.9 1.9 6.9 2.6 7.0 2.9 5.7 2.5 7.9 1.9
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 9.9 0.5 9.7 1.1 10.0 0.0 9.9 0.5 9.6 1.1 9.5 1.3 10.0 0.0
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 9.8 0.7 9.9 0.5 8.8 1.6 9.8 0.6 9.6 1.0 8.9 1.7 9.8 0.7
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 9.5 1.7 9.4 1.3 9.1 1.2 8.7 2.2 8.8 2.0 9.6 1.2 9.9 0.5
15.O professor prepara as aulas? 9.7 0.8 9.7 0.8 9.4 1.1 9.2 1.4 7.5 3.1 8.9 1.7 9.9 0.5
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 9.7 1.0 9.7 1.5 9.1 1.2 9.5 1.0 8.8 1.9 8.4 2.1 9.5 1.2
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 9.4 1.8 10.0 0.0 9.6 1.0 9.3 1.3 8.8 1.9 7.2 1.6 9.4 1.3
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 6.6 3.0 9.2 1.9 9.3 1.2 9.3 1.5 7.2 3.9 6.0 3.8 8.8 1.6
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 8.2 2.1 8.6 2.2 7.8 2.1 8.5 2.0 7.2 2.3 6.4 3.3 9.0 1.2
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 8.6 1.6 9.6 0.9 8.4 1.6 8.7 1.8 7.9 2.6 7.3 2.1 9.5 1.0
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 7.5 1.8 7.6 2.7 6.4 1.3 7.1 2.7 7.1 2.6 6.7 2.3 6.9 2.1
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 7.0 3.0 7.1 2.5 6.9 2.3 6.5 2.6 5.7 3.3 6.1 2.1 7.2 2.0
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 7.6 3.0 8.0 3.2 8.0 2.6 6.8 3.4 7.0 2.9 6.6 3.0 8.2 1.9
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 7.9 2.4 8.2 2.7 5.6 2.4 9.0 2.1 8.1 2.5 9.4 1.3 9.0 1.8
Porcentagem de aprovados 94% 97% 97% 97% 100% 97% 100% 100%
Nota média da turma 8,8 8,5 8,4 9,1 8,8 7,4 8,6 9,6

 
Tabela 27. PNV 2100 T16  a T24 e Média 

PNV 2100 - Introdução à Engenharia
T16 DP T17 DP T18 DP T19 DP T20 DP T21 DP T22 DP T24 DP Média DP
36 31 31 25 27 23 25 5

1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 88% 87% 90% 87% 86% 90% 83% 89%
2.V. foi informado do programa da disc.? 9.3 1.5 8.8 2.0 8.1 3.0 9.0 1.8 9.0 1.7 9.1 1.6 8.7 1.9 8.8 2.1
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 8.8 2.2 8.0 2.5 6.7 3.4 9.1 1.6 8.5 2.4 8.0 2.7 8.1 2.1 8.3 2.3
4.Os objetivos foram atingidos? 7.5 2.7 5.9 2.7 5.0 3.4 8.1 2.0 8.0 2.2 6.5 2.6 5.9 2.8 7.1 2.6
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 6.3 3.0 4.7 3.1 4.5 3.6 6.4 2.7 6.9 2.7 6.6 3.2 5.2 3.1 6.2 3.1
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 8.9 2.2 8.4 2.6 8.7 2.8 8.2 2.9 9.0 2.2 8.8 2.5 8.0 3.0 8.5 2.6
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 7.4 3.2 6.1 3.4 4.4 3.9 7.9 2.6 7.5 2.7 7.2 3.2 5.8 3.3 6.9 3.2
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 8.0 2.9 5.9 3.6 3.3 3.1 7.9 3.0 8.4 2.1 6.2 3.5 5.9 3.4 6.8 3.3
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 6.5 3.3 5.1 3.4 4.1 3.1 7.5 2.7 6.0 3.1 5.1 3.5 4.1 3.1 5.4 3.4
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 9.2 1.6 5.6 3.1 7.3 3.5 9.6 1.2 8.9 1.6 8.5 2.4 7.5 2.8 8.2 2.5
11.Qual o seu conceito geral sobre a disc. ? 6.6 2.7 5.7 2.3 4.8 2.8 7.1 2.0 7.0 1.7 6.5 2.0 5.8 2.1 6.6 2.4
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 9.4 1.4 7.3 2.8 9.0 1.9 9.4 1.3 9.6 1.5 9.2 1.6 9.4 1.3 9.4 1.6
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 9.9 0.4 7.1 3.4 7.7 2.6 10.0 0.0 9.7 1.1 7.9 2.7 9.1 1.4 8.9 2.2
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 9.6 1.2 7.7 3.0 5.8 3.3 8.6 2.7 9.5 1.6 9.1 1.6 7.1 3.0 8.5 2.6
15.O professor prepara as aulas? 9.4 1.2 8.1 2.3 7.4 2.8 9.4 1.3 9.2 1.5 7.9 2.5 9.5 1.6 8.8 2.1
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 9.4 1.1 6.6 3.5 7.3 2.7 9.7 0.8 9.6 0.9 7.8 2.2 8.4 2.0 8.7 2.2
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 8.8 2.1 3.8 3.0 7.7 2.8 9.0 1.6 9.5 1.2 7.0 2.1 7.3 2.5 8.1 2.5
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 8.5 2.2 3.2 2.8 7.0 2.5 8.7 2.2 9.1 2.0 7.3 3.4 7.3 2.6 7.6 2.9
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 7.1 2.7 6.0 3.7 6.9 3.2 9.5 1.0 7.8 2.4 7.7 2.4 7.8 2.7 7.6 2.7
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 8.2 1.3 5.0 2.9 5.9 2.6 8.4 2.0 8.8 1.6 7.4 2.3 6.7 1.7 7.8 2.3
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 6.5 2.9 6.2 1.9 6.0 2.8 7.6 1.7 7.3 2.1 6.4 2.6 6.6 2.1 6.8 2.3
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 6.8 2.7 5.3 3.0 6.3 3.1 7.5 2.5 7.8 2.0 6.3 2.8 6.1 2.8 6.6 2.6
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 7.6 3.3 6.5 2.8 5.7 3.6 8.0 2.4 8.4 2.3 7.4 2.5 6.3 3.1 7.2 2.9
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 6.8 3.6 7.3 2.3 5.3 3.8 7.0 4.0 9.0 2.0 8.3 1.7 4.4 3.0 7.3 2.9
Porcentagem dos aprovados 95% 94% 97% 100% 97% 97% 85% 80% 96%
Média da turma 8,3 8,6 8,0 8,6 8,6 8,4 7,9 5,9 8,5
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Pelas respostas dos alunos, os professores foram bem assíduos e pontuais com 

exceção do da turma 3. O conceito dos professores variou de 5,0 (turma 17) a 9,7 

(turma 4). Nas turmas em que os professores foram mais bem avaliados a disciplina 

também obteve as melhores avaliações. Ainda segundo os alunos, o tempo da aula 

foi aproveitado adequadamente pela maioria. A exceção foi o professor da turma 17. 

Pela análise dos desvios-padrão, observa-se que as maiores dispersões 

ocorreram nas respostas às questões quanto ao encadeamento lógico com as demais 

disciplinas, à freqüência às aulas, à utilidade da disciplina e à extensão do seu 

programa.  

Conforme visto no Capítulo 3, esta disciplina tem um desenvolvimento 

diferenciado e o questionário único aplicado a todas as disciplinas não se mostra o 

mais adequado para verificar a aceitação com relação às particularidades impostas 

por esse desenvolvimento. Mas, pode-se concluir que há uma correlação entre a 

atuação do professor e o conceito dado à disciplina pelo aluno. 

4.1.2.3  PCC-2100 Desenho para Engenharia I 

A partir da Tabela 29 e da Tabela 30 pode-se observar que o conceito da 

disciplina teve média geral 5,3 e chegando a 2,7 na turma 9.  

Tabela 28. PCC 2100 T1 a T7 
PCC 2100 - Desenho para Engenharia I

T01 DP T02 DP T03 DP T04 DP T05 DP T06 DP T07 DP
Número de questionários: 479 8 23 0 30 33 16 24
1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 80% 83% 89% 88% 80% 90%
2.V. foi informado do programa da disc.? 8.1 2.2 7.9 2.2 6.5 3.3 6.3 2.8 7.8 2.2 8.1 2.6
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 8.1 2.2 7.7 2.6 6.2 3.6 6.8 2.9 6.4 3.0 8.3 1.6
4.Os objetivos foram atingidos? 7.2 2.5 5.5 2.5 4.0 2.8 6.9 2.6 6.3 2.2 7.5 2.0
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 4.7 3.4 6.3 2.6 3.2 2.8 5.8 3.5 6.3 2.9 6.5 3.5
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 8.1 1.8 6.2 2.8 3.8 3.2 5.3 3.5 5.0 3.5 6.4 3.3
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 7.2 3.1 7.6 2.6 5.8 3.3 7.9 2.7 6.7 3.1 8.4 2.4
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 8.1 2.2 6.1 3.3 3.8 3.3 7.3 2.6 5.5 3.4 8.0 2.6
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 7.5 1.3 6.4 3.1 6.9 2.6 7.3 2.0 7.2 2.7 7.2 3.1
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 8.4 1.9 5.9 2.8 4.5 3.2 6.3 3.0 5.6 3.1 7.4 3.1
11.Qual o seu conceito geral sobre a disciplina ? 7.2 1.6 6.1 2.1 3.7 2.6 6.3 2.8 4.5 2.1 7.2 1.9
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 9.4 1.2 6.1 2.8 5.1 3.1 9.8 0.8 8.3 2.7 9.0 1.9
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 9.4 1.2 6.1 3.3 4.6 3.3 8.4 2.1 4.4 2.5 9.3 1.7
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 9.7 0.9 7.8 1.9 7.2 3.5 7.1 2.5 4.5 3.4 8.5 2.1
15.O professor prepara as aulas? 9.4 1.2 6.0 3.2 3.7 2.9 8.5 1.7 4.3 3.1 9.1 1.2
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 8.1 2.2 5.9 2.9 3.3 2.9 8.7 1.7 4.2 2.9 8.8 2.1
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 6.9 3.2 4.9 3.4 1.6 2.0 7.8 2.3 4.2 3.0 7.9 2.3
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 9.1 1.9 6.3 2.9 3.7 2.6 8.3 1.8 5.3 3.2 8.5 2.1
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 7.1 2.9 4.9 3.5 3.7 3.0 6.5 3.4 4.3 3.0 6.3 3.1
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 7.8 1.6 4.6 2.7 2.2 2.3 7.9 1.8 3.6 2.0 7.8 1.7
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 7.2 0.9 6.6 2.5 4.3 3.1 7.1 2.6 6.2 2.5 7.7 1.8
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratóri 7.5 1.9 5.7 2.7 5.1 2.9 5.4 2.4 3.9 2.6 5.3 2.5
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensã 8.8 1.9 7.2 3.1 6.2 3.4 7.0 2.7 5.8 3.6 8.1 2.4
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 7.2 1.6 6.5 2.9 5.7 2.9 6.8 2.8 5.6 3.0 7.2 2.3
Porcentagem de aprovados
Média da turma
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Aparentemente a disciplina não empolgou os alunos como se imaginava, 

embora tivesse recebido destes a nota 7,0 com relação à utilidade. Ou seja, estavam 

convencidos da utilidade, tinham um projeto que por ser lúdico desfrutava de uma 

participação grande mas nem todos ficavam entusiasmados.  

Tabela 29. PCC 2100 T8 a T14 
PCC 2100

T08 DP T09 DP T10 DP T11 DP T12 DP T13 DP T14 DP
0 32 38 30 30 31 35

1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 88% 86% 88% 81% 90% 82%
2.V. foi informado do programa da disc.? 5.2 3.1 6.6 3.9 6.2 2.7 7.4 2.9 7.3 2.6 6.7 3.6
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 4.8 3.2 6.0 3.2 6.3 2.3 7.8 2.6 7.0 2.8 7.3 3.2
4.Os objetivos foram atingidos? 3.3 2.7 4.5 2.9 5.6 2.4 6.4 3.0 6.5 2.6 5.5 3.1
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 3.6 3.4 4.0 3.1 4.0 2.7 5.4 3.2 6.1 3.3 4.5 3.3
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 3.9 3.3 4.9 2.8 5.8 3.1 6.2 3.3 6.5 3.5 5.5 3.6
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 4.6 3.7 6.3 3.2 6.8 3.1 6.3 3.5 8.0 2.7 6.6 3.4
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 2.9 3.8 2.8 3.0 5.7 3.4 7.3 3.6 7.5 3.1 5.1 3.4
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 7.8 2.8 6.3 2.8 6.9 2.7 7.4 3.1 6.8 2.5 5.6 3.6
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 3.3 3.1 4.1 3.0 5.8 2.0 6.6 2.7 8.0 2.4 6.6 2.9
11.Qual o seu conceito geral sobre a disciplina ? 2.7 2.4 4.1 2.6 5.1 2.3 5.6 2.6 6.1 2.8 5.4 3.1
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 8.1 3.1 5.5 3.1 8.1 2.5 7.1 3.1 8.5 2.3 8.0 2.6
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 4.9 3.7 4.0 3.2 5.3 2.5 7.6 2.8 8.0 2.8 6.6 3.2
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 8.5 2.3 8.3 2.3 7.3 3.0 8.1 3.2 9.4 1.1 9.6 0.9
15.O professor prepara as aulas? 4.1 3.1 3.7 3.0 4.3 3.0 7.6 2.8 7.6 3.2 5.1 3.2
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 3.6 3.5 2.8 2.7 4.7 3.0 7.3 2.9 7.7 2.6 6.1 3.3
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 3.1 3.3 1.7 2.5 3.8 2.9 6.0 3.2 6.7 3.4 5.3 3.0
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 4.3 3.2 4.3 3.3 4.1 3.3 6.5 3.1 7.6 2.5 7.0 2.3
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 5.8 2.9 4.4 3.3 5.5 3.0 6.4 2.6 6.3 2.9 5.3 3.5
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 3.4 3.1 2.2 2.3 3.9 2.7 6.4 2.3 6.6 2.6 4.5 2.9
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 5.1 2.8 5.5 2.4 6.2 2.8 6.3 3.1 6.3 2.1 5.1 3.2
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 3.8 2.7 4.5 3.1 5.7 2.3 6.2 2.5 6.6 2.4 5.5 2.4
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 5.7 3.3 5.7 3.5 6.2 3.2 6.0 3.1 6.9 3.0 6.3 3.6
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 4.4 2.6 5.1 2.2 6.0 2.4 5.8 2.8 6.3 2.7 5.8 2.5
Porcentagem de aprovados
Média da turma

 
Tabela 30. PCC 2100 T15 a T22 

 

Alguns contatos feitos com os alunos confirmaram essa percepção e muitos 

chegavam a confundir algumas das atividades desenvolvidas na disciplina com as de 

traçado de desenhos como as únicas atividades desenvolvidas na Grande Área Civil. 

 
            43 16 36 22 32

1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 89% 88% 89% 87% 90% 87%
2.V. foi informado do programa da disc.? 8.4 2.4 7.8 2.7 7.0 3.0 8.5 2.4 7.3 2.8 7.2 3.0
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 7.5 2.4 8.9 2.0 6.6 3.2 8.4 2.0 7.9 2.1 7.1 2.9
4.Os objetivos foram atingidos? 6.2 2.4 7.2 2.4 5.1 2.7 8.1 2.0 6.4 1.9 5.8 2.8
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 5.1 3.2 5.8 2.5 5.3 2.8 6.4 3.0 5.6 3.3 5.1 3.2
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 6.1 3.4 7.0 3.4 5.6 2.8 6.6 2.5 5.6 3.5 5.6 3.3
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 7.5 2.7 8.1 2.7 6.7 3.1 8.4 2.7 8.0 3.0 7.0 3.2
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 6.7 3.6 7.3 3.0 5.6 3.6 7.4 3.6 5.6 3.5 5.8 3.7
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 7.3 2.6 6.7 2.9 6.8 2.8 7.7 2.8 7.7 2.2 7.0 2.8
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 7.2 2.7 7.3 3.1 5.9 3.1 6.6 3.3 7.1 2.4 6.1 3.1
11.Qual o seu conceito geral sobre a disc. ? 5.9 2.2 6.1 2.4 4.7 2.3 7.3 2.6 5.8 2.2 5.3 2.7
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 8.6 1.9 9.2 1.5 7.2 3.3 8.5 2.0 8.8 2.0 7.8 2.8
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário 7.3 3.1 4.5 3.7 4.6 3.5 8.4 1.8 6.1 3.2 6.3 3.4
14.O professor é assíduo e pontual nas aulas? 9.3 1.5 8.7 1.9 6.0 3.3 9.8 0.7 6.9 2.8 8.1 2.7
15.O professor prepara as aulas? 7.6 3.1 7.7 2.8 5.5 3.3 8.4 2.3 6.6 3.0 6.2 3.4
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 7.6 2.6 6.2 3.8 4.1 3.3 6.9 2.8 5.7 3.0 5.8 3.4
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 6.5 2.7 5.5 3.7 3.3 3.2 7.1 2.0 5.7 2.9 4.9 3.5
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 7.4 2.4 7.7 2.2 4.9 3.5 8.4 2.3 6.8 3.1 6.2 3.2
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 7.2 2.9 7.5 2.6 6.2 3.3 6.1 3.0 4.8 2.8 5.7 3.2
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 6.3 2.2 5.8 2.6 4.0 2.8 7.2 2.5 5.2 2.7 5.0 3.0
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 7.0 2.2 6.8 2.4 6.1 2.5 6.9 2.1 6.6 2.2 6.2 2.6
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou la 6.6 2.5 6.8 2.6 5.9 2.9 7.3 2.1 6.3 3.0 5.7 2.8
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ comp 7.4 3.0 7.3 2.2 7.0 2.6 7.9 2.8 7.7 3.1 6.8 3.1
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 7.1 2.4 6.0 2.4 5.2 2.2 6.1 2.5 7.0 2.6 6.0 2.6
Porcentagem de aprovados
Média da turma
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Pelas respostas, a visibilidade externa da disciplina foi maior que o valor que os 

alunos deram a ela. 

O conceito dos professores também variou muito ficando a média em 5,0 com 

desvio-padrão de 3,0. Os professores foram bem assíduos e pontuais com exceção do 

da turma 6. A opinião sobre a qualidade da documentação variou de 4,3 (turma 4) a 

7,7 (turma 7). Em geral, as médias nas questões são mais baixas que nas outras 

disciplinas e têm desvios-padrão altos. 

Os dados com relação ao número de matriculados e aprovados por turma não 

foram obtidos porque a distribuição das turmas é diferente das demais disciplinas. 

4.1.2.4  MAT-2457 Álgebra Linear para Engenharia I 

Dos 832 matriculados, 85,5% foram aprovados, 10,9% foram reprovados por 

nota e 3,6% foram reprovados por nota e freqüência. A nota média foi 5,8. 

A partir da Tabela 31 e da Tabela 32 pode-se observar que a média do 

conceito da disciplina foi 7,7 e a média do conceito dos professores foi 8,2. Os 

conceitos da disciplina e dos professores foram bons com uma exceção: a turma 3, 

mostrando mais uma vez a correlação entre a percepção da disciplina e a atuação do 

professor. As médias das respostas foram altas para todas as perguntas, mesmo com a 

média da nota final da turma não sendo muito alta. 

Tabela 31. MAT 2457 T1 a T7 

 
 

MAT 2457 - Álgebra Linear para Engenharia I
T01 DP T02 DP T03 DP T04 DP T05 DP T06 DP T07 DP

Número de questionários: 496 42 63 37 13 25 48 49
1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 86% 88% 87% 90% 88% 89% 88%
2.V. foi informado do programa da disc.? 8.4 2.1 8.3 2.4 6.8 2.9 9.0 2.2 8.6 2.4 8.6 2.0 9.8 0.7
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 8.0 2.0 8.3 2.1 7.7 2.5 9.2 1.6 9.4 1.3 8.9 1.6 7.5 2.8
4.Os objetivos foram atingidos? 8.3 1.7 8.4 2.1 5.7 2.4 9.4 1.1 8.7 1.8 9.3 1.4 8.0 2.2
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 8.2 2.1 8.3 2.4 7.8 2.8 9.4 1.1 8.8 1.5 9.1 1.6 7.9 1.8
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 6.9 2.7 7.6 2.4 6.9 3.1 8.1 2.9 7.4 2.8 8.6 2.3 8.1 2.2
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 8.4 2.1 8.4 2.3 8.3 2.2 10.0 0.0 9.5 1.3 9.3 2.0 6.8 2.7
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 9.0 2.0 9.1 1.7 5.3 4.2 9.4 1.1 9.1 1.6 9.6 1.1 8.8 2.1
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 6.9 2.4 8.1 2.8 7.3 3.1 8.5 1.6 9.0 1.6 6.7 3.1 8.4 2.6
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 7.9 2.8 8.5 2.0 4.6 3.2 9.6 1.4 8.1 2.4 9.3 1.4 7.1 2.3
11.Qual o seu conceito geral sobre a disc. ? 7.6 2.1 7.9 1.8 5.9 2.7 8.8 1.7 8.2 1.5 8.8 1.8 7.2 2.7
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 9.1 1.7 9.7 0.8 6.8 3.0 9.8 0.7 9.6 1.0 9.8 0.6 6.9 2.3
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário aces 9.3 1.8 9.2 1.3 4.0 3.6 10.0 0.0 7.5 3.1 9.8 0.9 8.7 2.5
14.O professor é assíduo e pontual nas aulas? 7.9 2.1 9.6 1.1 6.9 3.0 10.0 0.0 9.7 0.8 9.5 1.3 7.1 2.7
15.O professor prepara as aulas? 8.9 1.9 9.4 1.2 3.7 3.6 10.0 0.0 8.4 2.3 9.5 1.0 6.7 2.9
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 9.1 1.7 8.9 1.7 3.0 2.6 9.6 0.9 7.9 2.9 9.4 1.5 6.9 2.8
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 8.9 1.6 8.5 2.0 4.1 3.3 9.4 1.1 8.0 2.9 9.7 0.8 6.1 3.1
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 8.3 2.3 8.8 1.8 5.3 3.1 9.2 1.2 8.2 2.8 9.2 1.6 6.8 2.9
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 6.1 2.9 8.7 2.0 6.6 2.7 8.9 2.3 8.8 1.5 8.1 2.1 8.0 2.5
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 8.0 1.8 8.6 1.6 2.4 2.7 9.4 1.5 7.5 2.5 9.5 1.1 8.2 2.2
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 6.8 1.7 7.4 1.9 6.5 2.2 7.7 2.0 7.4 1.6 7.6 2.0 6.6 2.0
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou la 6.2 1.8 6.9 2.4 6.1 2.4 8.9 1.7 7.0 3.3 8.3 2.0 6.8 2.2
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ comp 8.4 1.7 8.3 2.1 7.8 2.5 9.2 1.6 8.2 2.9 9.2 1.5 6.3 2.1
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 7.1 2.0 7.7 2.2 6.7 2.6 8.1 2.1 7.8 2.0 8.0 2.2 8.4 2.5
Porcentagem de aprovados 89% 88% 85% 92% 88% 87% 90%
Média da turma 5,9 5,9 5,7 6,0 5,8 5,8 6,0
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Tabela 32. MAT 2457 T8 a T13 e Média 
MAT 2457

T08 DP T09 DP T10 DP T11 DP T12 DP T13 DP Média DP
50 37 45 37 50 0

1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 88% 85% 87% 85% 88% 87%
2.V. foi informado do programa da disc.? 9.7 1.5 9.4 2.3 9.6 1.2 9.4 2.3 9.8 0.7 9.0 2.1
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 8.3 2.1 7.4 2.6 7.6 2.5 7.0 3.5 8.2 1.9 8.1 2.4
4.Os objetivos foram atingidos? 8.1 2.1 7.3 2.7 8.5 1.9 7.5 3.1 8.2 1.9 8.1 2.3
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 7.9 2.5 7.5 2.2 8.4 1.7 8.4 2.0 8.0 1.9 8.2 2.1
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 8.8 1.9 7.4 3.1 9.4 1.4 8.5 2.3 8.2 2.6 8.0 2.5
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 7.4 2.6 7.1 3.1 7.8 2.4 8.1 2.5 7.3 2.7 8.0 2.5
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 8.5 2.3 8.3 2.9 9.5 1.4 9.4 1.5 9.2 1.9 8.8 2.4
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 8.1 2.8 8.0 3.0 8.8 2.0 9.1 1.8 8.7 2.4 8.1 2.7
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 7.5 2.6 7.0 2.8 7.1 3.0 7.1 2.9 8.0 2.5 7.6 2.7
11.Qual o seu conceito geral sobre a disciplina? 7.3 2.5 7.2 3.2 8.2 2.0 8.9 1.7 7.6 2.5 7.7 2.4
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 7.0 2.5 7.4 2.5 8.2 1.8 8.2 1.8 7.6 2.0 8.3 2.2
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 9.2 1.6 9.5 1.3 9.7 1.0 9.7 1.6 9.0 1.8 8.8 2.4
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 7.4 3.0 7.5 2.8 7.6 2.9 9.3 2.0 9.1 1.7 8.3 2.5
15.O professor prepara as aulas? 8.1 1.9 9.3 1.5 7.8 2.2 9.7 1.1 9.7 0.8 8.4 2.5
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 8.1 2.2 8.5 2.3 7.9 2.3 9.0 2.0 9.3 1.5 8.1 2.7
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 6.3 3.1 7.2 2.5 7.8 2.4 9.1 1.6 8.6 2.3 7.7 2.8
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 6.4 3.4 7.6 2.4 8.6 1.9 8.7 1.9 8.6 2.0 7.9 2.6
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 7.4 3.1 8.3 2.3 8.4 2.2 9.3 1.3 9.0 1.8 8.1 2.4
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 8.7 2.1 8.3 2.4 8.3 2.0 9.4 1.3 9.6 0.9 8.2 2.6
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 6.7 2.4 7.8 2.1 8.2 1.9 8.7 1.6 8.0 2.4 7.4 2.1
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 7.7 1.7 7.0 1.9 6.6 2.4 7.2 2.1 6.7 1.9 7.0 2.2
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 6.8 2.2 6.9 2.2 7.7 2.2 6.9 2.4 7.0 2.0 7.6 2.3
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 7.8 2.3 8.0 2.8 9.1 1.6 8.9 2.1 8.8 2.2 8.0 2.3
Porcentagem de aprovados 88% 77% 94% 85% 83% 38% 85%
Média da turma 6,2 5,8 6,2 6,0 6,0 3,3 5,8

 
4.1.2.5 MAT-2453 Cálculo Diferencial e Integral para Engenharia I 

Dos 875 matriculados, 85,5% foram aprovados, 11% foram reprovados por 

nota, 3,5% foram reprovados por nota e freqüência. A nota média foi 6,1. 

A partir da Tabela 33 e da Tabela 34 pode-se observar que o conceito da 

disciplina teve média 5,6 e o conceito dos professores teve média 7,0. 

Tabela 33. MAT 2453 T1 a T7 
MAT 2453 - Cálculo Diferencial e Integral para Engenharia I

T1 DP T2 DP T3 DP T4 DP T5 DP T6 DP T7 DP
Número de questionários: 496 42 63 37 13 25 48 49
1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 86% 87% 86% 90% 88% 85% 85%
2.V. foi informado do programa da disc.? 5.9 2.6 6.9 2.9 5.8 3.1 6.4 3.2 8.5 2.5 6.0 3.0 7.6 2.5
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 4.4 2.8 4.8 3.0 4.3 3.2 5.4 3.4 8.0 2.8 2.9 2.5 6.7 2.5
4.Os objetivos foram atingidos? 5.4 2.9 5.8 2.7 5.3 2.8 7.3 2.2 8.3 1.7 3.9 2.7 7.8 2.5
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 6.4 2.9 5.7 3.4 4.9 2.8 4.8 3.1 8.2 2.8 4.3 3.3 7.9 2.5
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 5.4 2.9 5.1 3.6 5.3 3.5 6.2 3.2 5.8 3.7 4.8 3.5 6.4 3.1
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 4.4 3.5 4.1 3.3 3.7 3.8 4.2 3.7 7.6 2.8 3.7 3.4 6.6 3.0
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 6.7 3.7 7.4 3.1 6.6 3.0 7.7 3.0 8.4 2.8 5.4 3.5 9.1 2.1
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 5.2 2.8 6.5 3.0 5.8 3.2 6.5 3.0 7.1 3.2 6.4 2.8 6.7 2.9
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 6.1 3.0 7.3 2.7 6.0 2.7 7.7 2.2 8.8 1.6 5.9 3.0 9.0 1.6
11.Qual o seu conceito geral sobre a disciplina? 4.9 2.3 5.5 2.4 4.9 2.2 5.4 2.1 7.6 2.1 4.0 2.3 6.6 2.4
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 8.4 1.8 9.3 1.5 8.7 1.4 9.4 1.1 9.9 0.5 8.6 2.6 9.7 1.2
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 5.2 2.9 8.4 2.2 6.2 3.1 9.2 1.6 9.2 1.4 2.3 2.9 9.8 0.8
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 9.1 1.8 9.7 0.8 9.2 1.7 8.9 2.2 9.2 1.6 9.3 1.3 9.2 1.5
15.O professor prepara as aulas? 5.8 2.5 9.2 1.6 7.0 2.4 8.5 2.4 8.4 2.2 6.9 3.0 10.0 0.4
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 4.6 3.2 8.1 2.5 6.3 2.7 6.9 2.7 9.1 1.2 2.1 2.5 9.7 0.8
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 5.8 2.6 7.7 2.6 6.8 2.5 7.3 2.6 8.7 1.5 4.8 2.9 9.4 1.3
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 6.4 2.7 8.2 2.4 7.9 2.2 6.9 3.6 9.4 1.3 7.1 2.9 9.4 1.3
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 6.9 2.7 7.3 2.7 7.4 2.2 8.5 1.8 8.2 2.1 7.0 3.2 8.1 2.5
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 5.4 2.5 7.1 2.0 6.2 2.2 7.3 1.6 8.4 1.4 3.4 2.2 9.2 1.3
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 6.2 2.4 6.2 2.3 6.1 2.2 5.4 2.1 7.0 2.0 5.6 2.3 6.4 2.2
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 4.7 2.1 4.8 2.8 5.9 2.1 5.4 2.1 6.7 2.2 4.1 2.9 5.9 2.5
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 6.8 3.1 6.4 3.4 7.2 3.4 7.1 2.8 7.8 3.2 5.8 3.3 8.1 2.9
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 6.6 2.1 5.7 2.3 6.4 2.6 6.9 1.8 7.6 2.1 6.4 2.7 6.9 2.5
Porcentagem dos aprovados 88% 86% 86% 91% 88% 88% 88%
Média da turma 6,0 6,1 6,2 6,8 6,4 6,3 6,3

 

Pelas respostas, a disciplina não teve um conceito muito bom e as 

informações como os objetivos e o programa da disciplina não foram obtidos por 
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todos os alunos. A média geral dos professores teria sido melhor se os professores 

das turmas 6 e 8 tivessem sido mais bem avaliados. O maior problema é a percepção 

da importância da disciplina para o curso de Engenharia, que apenas os professores 

das turmas 5 e 10 conseguiram passar de forma mais eficaz, mostrando que há 

necessidade de se dar um enfoque maior às aplicações do conteúdo programático. O 

porcentual de aprovados nas turmas não variou muito. Apenas na turma 13 (dos que 

refizeram a disciplina) o porcentual foi 62,8%.  

Com relação à suficiência dos conhecimentos anteriores para acompanhar o 

curso, a média é baixa mas a dispersão é alta, o que aponta para a necessidade de um 

nivelamento inicial.  

Tabela 34. MAT 2453 T8 a T13 e Média 

MAT 2453
T08 DP T09 DP T10 DP T11 DP T12 DP T13 DP Média DP
50 37 45 37 50 0

1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 87% 81% 88% 84% 90% 86%
2.V. foi informado do programa da disc.? 6.2 3.2 6.2 2.8 7.7 3.0 5.4 3.6 7.3 2.2 6.7 3.0
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 4.1 2.9 5.0 3.0 6.6 3.0 4.6 3.0 5.0 2.7 5.0 3.1
4.Os objetivos foram atingidos? 4.9 2.7 6.0 3.2 7.7 2.3 6.2 2.7 6.7 2.4 6.1 2.9
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 4.6 3.2 6.2 3.5 7.2 2.8 6.5 3.1 5.1 3.1 5.9 3.3
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 4.9 3.5 6.3 3.4 7.3 3.2 6.6 3.4 4.9 3.3 5.7 3.4
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 3.9 3.4 5.0 3.8 7.2 2.9 6.4 3.1 5.2 3.4 5.1 3.6
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 6.8 3.3 8.1 2.7 9.4 1.9 8.9 2.3 8.9 2.2 7.7 3.1
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 6.6 2.6 6.0 3.3 6.5 3.2 6.9 2.6 7.5 3.0 6.5 3.0
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 6.6 2.9 7.0 3.2 9.3 2.0 7.7 2.5 6.6 3.0 7.3 2.8
11.Qual o seu conceito geral sobre a disciplina ? 4.8 2.6 5.1 2.5 7.2 1.9 6.4 2.1 5.8 2.4 5.6 2.5
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 9.3 1.3 9.2 2.2 9.9 0.8 9.7 1.3 9.1 1.7 9.2 1.7
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 3.7 3.1 8.0 3.2 9.9 0.4 8.9 2.2 9.3 1.4 7.4 3.4
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 9.2 2.0 9.6 1.1 9.6 1.0 9.6 0.9 8.9 1.7 9.3 1.5
15.O professor prepara as aulas? 7.8 2.4 9.2 2.1 9.6 1.3 9.6 0.9 9.6 1.4 8.5 2.3
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 4.0 2.9 8.3 2.9 9.7 1.5 9.1 1.5 9.1 2.0 7.2 3.4
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 5.0 3.1 8.0 2.9 9.4 1.7 8.5 2.1 8.7 2.0 7.5 2.9
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 7.7 2.6 8.9 2.5 9.6 1.6 9.0 2.1 9.4 1.3 8.4 2.4
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 6.4 2.7 7.7 2.5 8.6 1.9 7.6 2.5 6.9 3.2 7.4 2.7
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 4.0 2.3 7.6 2.8 9.3 1.5 8.2 2.0 8.2 1.7 7.0 2.8
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 5.3 2.6 5.3 3.1 6.3 2.4 5.7 2.1 6.0 2.0 6.0 2.4
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 4.2 2.8 6.0 2.5 6.9 2.4 4.0 2.4 4.6 2.0 5.2 2.6
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 5.8 3.1 6.9 3.3 8.2 2.7 7.6 3.1 7.0 3.1 7.0 3.2
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 6.4 2.2 7.0 2.9 8.2 1.5 6.9 2.2 6.5 2.3 6.7 2.4
Porcentagem dos aprovados 91% 81% 91% 85% 93% 63% 86%
Média da turma 6,4 5,8 6,3 6,2 6,5 4,2 6,1

 
4.1.2.6 MAC-2166 Introdução à Computação para Engenharia  

Dos 796 matriculados, 85,2% foram aprovados, 8,5% foram reprovados por 

nota e 6,3% foram reprovados por nota e freqüência. A nota média foi 7,2. 

A partir da Tabela 35 e da Tabela 36 pode-se observar que o conceito da 

disciplina teve média 6,8 e o conceito dos professores teve média 8,1. 

O porcentual de aprovação da turma 13, dos alunos que estavam repetindo a 

disciplina, foi muito pequeno. A comparação entre as turmas 2 e 6 mostra a 

correlação existente entre o conceito dado à disciplina e à atuação do professor. 

Quando se verificou que a turma 7 assistiu a 65% das aulas procurou-se verificar 



 

 

172

como isso era possível. Não se considerou a migração entre as turmas que sempre 

existiu porque alguns alunos procuravam aqueles professores considerados melhores 

“didatas”. Um grupo de alunos da turma 7 foi reunido e eles informaram que de fato 

assistiam menos do que 70% das aulas porque não havia o controle da presença nas 

aulas por parte do professor. 

Tabela 35. MAC 2166 T1 a T7 
MAC 2166 Introdução à Computação para Engenharia

T1 DP T2 DP T3 DP T4 DP T5 DP T6 DP T7 DP
Número de questionários: 496 42 63 37 13 25 48 49
1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 93% 95% 98% 88% 99% 95% 65%
2.V. foi informado do programa da disc.? 6.5 2.7 6.3 3.2 8.2 2.2 7.9 2.9 7.3 3.1 8.2 2.3 6.5 4.2
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 7.4 2.3 7.1 3.1 8.8 1.8 8.1 2.5 8.3 2.5 8.6 2.3 9.6 1.3
4.Os objetivos foram atingidos? 7.5 2.4 5.9 2.7 8.5 1.7 7.9 2.6 7.9 2.4 8.6 1.8 7.1 3.3
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 5.4 3.3 4.4 3.2 6.2 2.9 4.6 3.5 6.5 3.4 6.1 3.7 8.1 2.4
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 6.2 4.0 3.9 3.8 6.0 4.0 5.4 4.1 5.1 3.6 7.0 4.0 7.7 2.0
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 8.1 2.8 7.1 3.3 8.9 2.0 7.7 3.3 8.2 2.8 8.7 2.6 5.1 3.5
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 8.1 3.4 5.5 3.8 9.2 1.9 5.4 4.1 8.4 2.9 8.4 2.6 5.6 4.0
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 5.4 3.2 5.2 3.4 6.9 2.6 6.2 3.0 6.4 3.2 5.8 3.3 7.9 3.0
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 7.3 2.5 5.0 3.5 9.3 1.3 6.2 3.0 9.2 1.7 9.2 1.3 8.2 3.1
11.Qual o seu conceito geral sobre a disciplina? 7.4 2.0 5.4 2.4 8.7 1.7 6.0 2.5 7.7 1.4 8.5 1.7 6.2 3.0
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 7.9 2.1 7.2 3.1 8.9 1.8 8.7 1.9 9.2 2.1 9.7 0.8 7.6 3.1
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 7.4 2.2 4.7 3.5 9.9 0.4 6.7 2.4 8.5 2.3 9.6 1.6 6.7 2.2
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 8.9 2.1 7.6 3.2 9.9 0.6 8.9 1.7 9.7 1.5 9.6 1.3 7.7 3.0
15.O professor prepara as aulas? 7.6 2.1 4.3 3.8 9.7 0.8 4.8 2.8 9.3 1.4 9.5 1.3 7.7 2.8
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 6.1 2.6 4.2 3.2 9.6 1.1 5.8 2.8 8.6 2.2 9.7 1.0 8.8 2.1
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 6.6 2.8 4.1 3.4 9.6 1.1 5.2 2.8 8.1 2.5 9.4 1.7 8.4 2.5
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 7.6 2.1 5.3 3.5 9.6 0.9 6.7 2.6 7.7 3.1 9.3 1.8 8.1 2.0
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 7.4 2.6 5.6 3.2 8.4 1.9 5.8 3.1 8.5 2.0 9.2 1.5 7.5 2.8
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 7.2 2.0 4.1 3.0 9.4 1.2 5.6 1.5 7.9 2.1 9.3 1.5 9.0 1.9
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 6.7 2.7 5.7 2.9 7.4 1.7 6.0 2.2 6.5 2.9 7.6 2.2 7.8 2.3
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 7.1 2.1 5.3 2.9 7.9 1.8 7.3 2.2 7.1 2.2 7.9 2.5 7.5 2.0
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 8.7 1.8 6.9 3.1 8.5 1.8 8.3 2.6 7.9 2.4 8.6 2.3 6.3 2.5
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 6.8 2.2 6.3 2.9 7.4 2.4 6.5 3.0 7.8 1.5 8.0 1.9 6.7 2.8
Porcentagem dos aprovados 91% 91% 90% 87% 94% 90%
Média da turma 7.4 7.7 7.5 7.4 7.9 7.7

 
Tabela 36. MAC 2166 T8 a T13 e Média 

MAC2166
T08 DP T09 DP T10 DP T11 DP T12 DP Média DP
50 37 45 37 50

1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 85% 86% 89% 81% 89% 87%
2.V. foi informado do programa da disc.? 10.0 0.0 8.5 2.2 8.1 3.8 10.0 0.0 7.5 2.5 7.3 2.9
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 9.4 1.7 9.5 1.8 9.5 1.1 9.4 2.1 9.6 1.2 8.8 2.2
4.Os objetivos foram atingidos? 8.0 2.5 7.5 3.1 7.9 2.7 6.7 3.5 7.6 2.9 7.5 2.8
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 8.2 2.3 8.7 2.4 8.4 2.3 8.4 2.6 8.2 2.4 7.0 3.2
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 7.9 2.1 7.4 2.8 8.3 1.9 8.4 2.6 7.4 2.5 6.8 3.4
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 5.6 3.4 5.5 3.8 6.0 3.3 4.7 3.5 5.7 3.4 6.7 3.5
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 5.9 4.3 4.3 4.4 6.6 3.9 5.9 4.2 5.8 3.7 6.5 3.9
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 8.4 2.5 8.4 2.3 8.4 2.7 8.0 2.8 8.7 2.1 7.2 3.1
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 8.5 3.0 8.3 2.8 7.6 3.1 8.3 2.5 8.6 2.5 7.9 2.9
11.Qual o seu conceito geral sobre a disciplina? 7.0 2.7 7.1 2.8 5.8 2.9 6.0 2.6 6.6 2.9 6.8 2.7
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 8.4 2.3 8.3 2.5 9.2 1.3 7.7 2.6 8.5 2.3 8.4 2.4
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 7.7 2.6 7.0 2.9 7.8 2.0 7.4 2.1 7.4 2.0 7.5 2.7
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 9.9 0.6 9.2 2.1 9.5 1.4 9.1 1.9 9.1 1.7 9.0 2.1
15.O professor prepara as aulas? 9.7 0.8 8.7 2.3 7.7 2.3 7.4 2.9 7.8 2.0 7.9 2.9
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 9.0 1.9 9.4 1.2 9.7 0.9 9.4 1.4 9.5 1.2 8.3 2.7
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 9.0 1.9 9.0 1.7 9.5 1.4 8.9 1.9 9.4 1.4 8.1 2.8
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 9.2 1.5 8.5 2.0 7.5 2.1 7.4 2.8 7.1 2.1 7.8 2.6
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 8.8 2.2 8.3 2.1 7.6 2.3 8.1 2.6 7.9 2.3 7.8 2.6
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 8.5 2.1 9.2 1.3 9.1 1.9 8.9 1.6 8.5 2.2 8.1 2.6
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 7.3 2.4 7.6 2.4 8.1 2.1 8.1 2.0 8.2 2.9 7.3 2.6
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 8.1 2.2 8.0 2.1 7.6 1.9 7.5 2.3 7.8 1.8 7.4 2.3
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 6.8 3.1 7.1 3.2 7.3 2.4 5.8 3.2 7.1 2.5 7.4 2.8
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 7.4 2.6 7.5 2.8 7.7 2.7 7.8 2.4 8.2 1.9 7.3 2.5
Porcentagem dos aprovados 88% 81% 88% 90% 86% 39% 85%
Média da turma 7.8 7.2 7.5 7.4 7.4 3.3 7.2

 
Analisando as respostas pode-se verificar que houve coerência na informação 

dada, pois a freqüência às aulas não foi considerada tão importante. Ao mesmo 

tempo o professor foi mais bem avaliado que o de outras turmas e no entanto a média 
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mais baixa da questão 23 nesta turma sobre a utilidade dos exercícios práticos 

pareceu indicar que as aulas e as provas estavam desconectadas. 

Observou-se também que a maior dispersão ocorreu na questão 8 relativa à 

importância da freqüência às aulas para o aprendizado, indicando que há diversas 

formas de aprender. 

Verifica-se ainda que as notas finais médias e os porcentuais de aprovados 

são aproximadamente os mesmos em todas as turmas, até naquelas em que a 

freqüência às aulas não foi considerada importante.  

Quando se procuravam os motivos pelos quais os alunos de uma determinada 

turma não assistiam à aula de uma disciplina ou procuravam as aulas de outros 

professores, as respostas geralmente eram de que preferiam explicações de colegas 

por acharem inútil a freqüência às aulas. Ou por não entender as informações dadas 

pelo professor pela falta de clareza, ou porque o professor simplesmente repetia os 

textos do livro ou da apostila. Era citada ainda a insegurança de alguns professores 

que nem sempre pareciam dominar o que estavam lecionando. Mas, neste caso, não 

foi isto que aconteceu. 

Pelas respostas, comparando as turmas, houve uma grande variação na 

importância que cada uma deu para assistir a aulas para aprender. A percepção sobre 

a utilidade da matéria e a suficiência dos conhecimentos anteriores também não foi 

homogênea. 

A coordenação da disciplina deve discutir isto mais profundamente. 

4.1.2.7 FGE-2286 Física para Engenharia III 

A disciplina teve um total de 745 matriculados dos quais 12,5% foram 

reprovados por freqüência e também por nota, o que representa abandono. Dos 

matriculados, 60% foram aprovados e 27,5% foram reprovados por nota. A nota 

média foi 4,6. 

A partir da Tabela 37 e da Tabela 38 pode-se observar que a média do 

conceito da disciplina foi 6,7 e a média do conceito dos professores foi 7,6.  

Para a turma 2, não existiu o encadeamento lógico da disciplina com as 

demais, os conhecimentos anteriores não eram suficientes para acompanhar as aulas 
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e a freqüência às aulas não foi importante para o aprendizado. Isso se justifica ao se 

verificar que todos os professores tiveram a aprovação dos alunos com exceção do da 

turma 2, que foi avaliado bem abaixo dos demais professores.  

A dificuldade do professor da turma 3 foi não falar com clareza ou não ter 

volume adequado ou vocabulário acessível. 

Tabela 37. FGE 2286 T1 a T7 

FGE 2295 - Física para Engenharia III
T01 DP T02 DP T03 DP T04 DP T05 DP T06 DP T07 DP

Número de questionários: 173 37 18 18 0 30 26 0
1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 87% 73% 88% 88% 77%
2.V. foi informado do programa da disc.? 9 1.9 9.2 1.9 7.9 2.9 8.6 2.2 8.8 2.3
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 8 2 7.4 2.3 7.1 2.5 8.1 1.9 8.1 2.3
4.Os objetivos foram atingidos? 7.5 2 6.1 2.4 7.6 2.3 7.9 1.9 7.8 2.2
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 7.4 2.8 4.9 3.2 7.1 2.5 7.5 3.2 7.4 3
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 7.6 2.9 4.7 3.1 7.6 1.8 8 2.1 7.7 2.4
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 6.8 2.9 5.7 3.6 6.4 2.9 7.3 2.7 7.4 2.9
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 7.6 2.9 2.8 3.3 6.5 3.2 8.8 2.1 7.7 2.8
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 7.4 2.7 5.3 3 7.2 3 7.3 1.8 5.9 2.5
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 8.8 1.9 7.2 2.5 8.9 1.5 8.2 2.1 8.8 2
11.Qual o seu conceito geral sobre a disciplina ? 6.7 2 5.4 2.4 6.9 2.4 7.5 1.8 6.9 1.9
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 8.7 2 7.9 3.1 7.2 2.7 9.4 1.3 9.4 2
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 7.6 3.2 5 3.9 1.6 2.6 8.4 2.1 9.2 1.4
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 9.2 1.5 9.3 2.4 9.9 0.6 9.5 1.6 9.5 1.2
15.O professor prepara as aulas? 9.6 1.1 5.3 2.6 9.7 1.2 9.7 0.8 9.6 0.9
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 8.2 2.3 4.7 3.4 3.4 3.3 8.3 2.2 8.4 2.6
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 8.6 1.9 5.2 3.6 6.8 2.7 8.6 2 9.2 1.9
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 9 1.6 5.1 3.5 9.7 0.8 9.1 1.5 8.9 1.4
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 6.4 3.3 5.4 3.6 6.5 3 8.3 2.4 8.4 2.5
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 7.9 1.9 3.8 2.6 6.9 2 8.4 2 9.2 1.3
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 6.6 2 6.4 2.2 8.1 1.6 7.1 1.8 6.5 2.3
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 6.3 2.3 5 2.6 7.6 1.8 6 2 6.4 2.4
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 6.9 3.3 4.4 2.7 6.5 2.8 6.9 2.5 6 2.5
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 5.5 2.3 6 2.4 5.8 2.6 6.2 3 5.7 2.3
Porcentagem dos aprovados 92% 82% 83% 51% 45% 51% 49%
Média da turma 6.6 6.5 6.1 3.7 4 4 4

 
Tabela 38. FGE 2286 T8 a T11 e Média 

FGE 2295
T08 DP T09 DP T10 DP T11 DP Media DP
15 0 0 29

1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 75% 70% 81% 2.3
2.V. foi informado do programa da disc.? 8.1 1.7 7.5 3 8.6 2.3
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 7.1 3 6.8 3 7.7 2.4
4.Os objetivos foram atingidos? 7.5 2.8 6.9 2 7.4 2.3
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 7.7 2.5 8 2 7.1 3.0
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 7.5 2.8 6.8 3 7.3 2.8
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 6 3.3 7.8 2 6.8 3.0
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 8.7 1.6 4.8 3 7 3.4
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 5.6 3.6 7.5 2 6.7 2.8
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 8.7 2.9 8 2 8.4 2.2
11.Qual o seu conceito geral sobre a disciplina ? 7.1 1.9 6 2 6.7 2.1
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 9.8 0.7 9 2 8.8 2.2
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 9.8 0.7 7.3 3 7.2 3.6
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 9.8 0.7 6.5 4 9.3 1.9
15.O professor prepara as aulas? 9.6 0.9 8.3 2 9 2.0
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 9.2 1.2 9 1 7.4 3.2
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 9.2 1.2 8 2 8.1 2.6
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 9.4 1.1 8.5 2 8.6 2.2
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 9.3 1.1 7.2 3 7.4 3.1
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 8.8 2.1 7 2 7.6 2.5
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 7.1 1.9 5.3 2 6.8 2.1
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 8.3 2.1 5 2 6.4 2.4
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 6.5 2.7 7.5 3 6.4 3.0
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 6.2 2.3 6.7 1 5.9 2.5
Porcentagem dos aprovados 44% 45% 48% 44% 60%
Média da turma 3.5 3.2 4.0 3.3 4.6

 
A diferença entre o nível das provas e o da matéria dada nas aulas foi o 

motivo de insatisfação para todas as turmas, igualmente.  
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O porcentual de aprovados diferiu muito entre as turmas 1, 2 e 3 (mais de 

80%) e as turmas 4 a 11 (cerca de 50%). 

4.1.2.8 DFD-0451 Instituições de Direito  

A partir dos dados da Tabela 39 pode-se observar que o conceito da disciplina 

teve média 5,5 e o conceito dos professores teve média 6,9. 

Para os alunos não existiu o encadeamento lógico da disciplina com as 

demais. Pelas respostas, a equipe de professores foi homogênea. Para os alunos da 

turma 3 a qualidade da documentação foi superior à classificação dada pelos alunos 

das demais turmas. Para os alunos não existiu o encadeamento lógico da disciplina 

com as demais e o professor não é acessível fora da sala de aula. Isso se explica 

porque a disciplina é ministrada por professores em tempo parcial da Faculdade de 

Direito da USP e o conteúdo programático mesmo sendo de Direito Administativo 

fica distante das demais disciplinas do curso de Engenharia.  

Pelas respostas, a equipe de professores foi homogênea e a qualidade da 

documentação, o tempo despendido com exercícios e a utilidade dos próprios 

exercícios para o aprendizado tiveram médias muito baixas menos na turma 3 que 

tem também o professor mais bem avaliado. 

Tabela 39. DFD 0451 T1 a T4 

DFD 0451- Instituições de Direito
T01 DP T02 DP T03 DP T04 DP Média DP

Número de Questionários: 136 40 69 14 13
1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 79 2.4 83 1.4 83 2.7 81 1.3 82 1.9
2.V. foi informado do programa da disc.? 6.9 3.2 5.9 3.5 6.6 2.9 4.8 3.7 6.2 3.4
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 6.5 3.4 6.1 2.8 5.5 3.6 5.0 3.4 6.0 3.1
4.Os objetivos foram atingidos? 5.8 3.1 5.6 2.8 5.9 3.2 5.8 2.4 5.7 2.9
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 2.1 2.6 2.7 3.0 3.0 3.0 2.7 3.0 2.5 2.9
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 6.8 3.7 6.9 3.8 6.5 3.8 8.5 3.2 7.0 3.7
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 6.6 3.4 7.0 3.0 6.3 4.4 5.8 3.9 6.7 3.4
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 6.3 3.7 7.1 3.2 7.5 3.5 6.5 4.0 6.9 3.4
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 4.8 3.0 4.9 3.0 3.4 3.2 1.5 2.2 4.4 3.1
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 4.9 3.3 4.4 2.9 7.1 2.7 4.8 3.3 4.9 3.1
11.Qual o seu conceito geral sobre a disciplina ? 4.9 2.3 5.7 2.2 6.4 1.7 5.4 2.5 5.5 2.2
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 8.9 1.7 9.0 1.6 9.8 0.7 9.6 0.9 9.1 1.5
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 7.8 2.5 8.8 2.0 9.2 1.9 8.5 1.9 8.5 2.2
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 8.9 2.4 6.4 2.4 9.2 1.6 5.2 3.1 7.3 2.8
15.O professor prepara as aulas? 8.9 2.3 8.8 2.1 9.0 1.6 8.3 1.9 8.8 2.1
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 8.2 2.5 9.1 1.8 8.9 2.2 7.9 2.0 8.7 2.1
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 8.5 2.0 8.9 1.5 8.1 2.3 8.1 2.3 8.6 1.8
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 8.0 2.9 7.8 2.0 7.7 1.9 5.8 3.9 7.6 2.6
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 2.9 3.1 2.6 2.7 5.8 3.3 3.1 2.4 3.1 2.9
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 6.5 2.1 7.2 1.6 7.3 1.9 6.7 2.0 6.9 1.8
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 2.1 2.2 2.5 2.6 6.2 2.2 3.8 3.0 2.9 2.7
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 1.9 2.0 2.6 2.9 5.7 2.3 4.4 3.5 2.9 2.9
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 3.0 3.2 2.8 2.9 6.4 3.2 6.6 3.0 3.6 3.3
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 3.2 3.1 5.3 2.8 7.5 1.5 6.5 4.9 5.1 3.2
Porcentagem dos aprovados
Média da turma
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4.1.2.9 PQI-2110 Química Tecnológica Geral  

A disciplina teve um total de 792 matriculados dos quais 96,3% foram 

aprovados por nota, 0,6% foi reprovado por nota e 3,0% foram reprovados por 

freqüência e também por nota. A nota média foi 6,9. 

Ao avaliar o desenvolvimento da disciplina com os questionários preenchidos 

pelos alunos, a partir da Tabela 40 e da Tabela 41, pode-se observar que a média do 

conceito da disciplina foi 5,8 e a média do conceito dos professores foi 5,9. 

Tabela 40. PQI-2110 T1 a T7 
PQI 2110 Química Tecnológica Geral

T1 DP1 T2 DP2 T3 DP3 T4 DP4 T5 DP5 T6 DP6 T7 DP7
Número de questionários: 440
1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 78% 84% 83% - - 79% 75% - -
2.V. foi informado do programa da disc.? 6,6 3,1 7.0 3,1 7,9 2,5 - - 6,9 3.0 6,5 3,3 - -
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 6,3 2,8 5,6 2,9 7,3 2,4 - - 6,3 2,9 6.0 3.0 - -
4.Os objetivos foram atingidos? 4,5 2,9 5,2 2,7 6,6 2,3 - - 4,8 2,8 5,1 2,9 - -
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 4,2 3.0 3,9 3,2 4,7 2,7 - - 3,6 2,7 4,2 3,3 - -
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 6,1 3,1 5,2 3.0 7,4 2,4 - - 6,3 3.0 6,9 3,2 - -
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 5,1 3,1 4,9 3,3 6,8 2,7 - - 4,9 3,3 5,2 3,2 - -
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 2,4 2,8 4.0 3,7 7,3 3,2 - - 2,4 2,9 2,7 3,2 - -
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 5,5 3.0 7,4 2,7 8,3 2,2 - - 7,2 3.0 6,9 2,8 - -
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 5.0 2,9 5,8 2,9 7,4 2,8 - - 5,3 3,3 6,3 2,8 - -
11.Qual o seu conceito geral sobre a disc. ? 4,4 1,7 4,7 2,7 6,6 2,1 - - 4,2 2,6 4.0 2,5 - -
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 7,5 2,9 7,5 3.0 9,5 1.0 - - 7,4 2,5 7,3 2,8 - -
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 5.0 2,9 5.0 3,3 9,1 1,9 - - 5,1 3,4 4,5 3,2 - -
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 8,8 2,2 8,2 2,5 9,2 1,4 - - 9,2 2,1 8,8 1,9 - -
15.O professor prepara as aulas? 4,8 2,5 6.0 3.0 8,3 2,3 - - 6,9 3,3 6,3 3,1 - -
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 4.0 2,9 4.0 3,1 8,4 2,3 - - 4,3 3,2 4,8 3,1 - -
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 4,3 2,9 4,2 3,1 7,8 2,8 - - 4,9 3.0 5,3 3,2 - -
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 5,2 2,8 5,9 3,2 7,9 2,4 - - 6,3 3.0 6,8 2,9 - -
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 7,2 2,9 6,3 3,1 8,5 1,6 - - 6,4 3,3 6,8 3,3 - -
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 3,1 1,7 4.0 2,9 7,5 2,1 - - 3,6 2,6 3,5 2,4 - -
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 5,6 2,7 5,2 2,7 5,7 2,7 - - 5,3 2,4 5,4 2,3 - -
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 5,5 2,2 5,1 2,9 5,6 2.0 - - 5,6 2,7 5,8 2,8 - -
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 5,6 3,3 5,3 2,8 5,8 3.0 - - 5,1 3,3 5,4 2,9 - -
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 5,9 2,5 5,3 2,8 6,6 1,8 - - 6,4 2,4 7,1 2,2 - -
Porcentagem dos aprovados 98% 97% 100% 97% 92% 98% 97%
Média da turma 7.0 6.6 7.2 7.0 6.8 7.1 7.0

 

Tabela 41. PQI-2110 T8 a T12 e Média 
PQI2110 T8 DP8 T9 DP9 T10 DP10 T11 DP11 T12 DP12 Média

1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 80% 83% 86% 83% 88% 82%
2.V. foi informado do programa da disc.? 8,2 2.0 7,2 2,7 8,4 2.0 8,4 2,4 8,3 2.0 7,6
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 8.0 2,6 6,2 3.0 8,2 2,3 7,4 2,8 7,8 2,4 6,9
4.Os objetivos foram atingidos? 7,7 2,5 5,3 2,8 8,1 1,8 6,6 2,4 8,2 1,9 6,3
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 5,9 3,1 5,1 3,5 6,2 3,1 5.0 2,9 5,8 2,9 4,9
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 6,9 2,7 6,2 2,7 7,9 2,3 6,9 3,2 7,6 2.0 6,7
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 7.0 3,1 6,3 3,7 7,6 2,6 6,9 2,9 7,9 2,2 6,3
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 7,9 3,1 3,7 3,3 7,7 2,4 5,3 3,4 8,9 1,8 5,4
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 8,4 2,3 6,3 3,2 8,3 2,5 7.0 2,4 8,7 2,1 7,5
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 8,6 2,1 5,6 3,2 8,5 1,9 7,4 2,5 8,9 1,8 7.0
11.Qual o seu conceito geral sobre a disc. ? 7,3 2,5 4,8 2,5 7,1 2,2 6.0 2,5 7,6 1,8 5,8
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 9,7 1.0 9,2 1,3 9,8 0,8 9,5 1,3 9,7 0,8 8,7
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 8,4 2,2 5,4 3,3 9,7 0,8 7,3 2,9 8,9 2.0 6,9
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 9,3 1,4 8,4 1,8 7,3 3,5 9,1 2,3 9,9 0,8 8,8
15.O professor prepara as aulas? 9,3 1,4 5,8 3,1 9.0 1,5 7,6 3,1 9,6 1,1 7,5
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 9,1 1,7 4,8 3,2 8,9 1,5 6,6 3,2 9,4 1,2 6,6
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 9.0 1,6 4,4 3,1 8,8 1,7 5,7 3.0 9,2 1,5 6,5
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 8,9 1,8 6,7 2,6 5,9 3,2 7,8 2,5 9,4 1,2 7,2
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 7,5 2,4 7,3 2,5 8,2 1,9 8,4 2,1 8.0 2,4 7,4
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 8,6 1,9 4,6 2,5 7,6 1,7 5,6 2,9 8,9 1,6 5,9
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 7.0 2,2 5,3 2,7 6.0 2,6 6,7 2,6 7,2 2,1 6.0
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 6,2 2,6 5,3 2,7 5,5 3,1 5,6 2,6 6,1 2,6 5,6
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 6,4 3.0 4,8 2,9 6,6 2,9 6,7 2,8 6,1 3,4 5,8
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 6,9 2,2 5.0 2,7 6,7 2,5 7.0 2,2 7,1 2,1 6,4
Porcentagem dos aprovados 98% 94% 94% 94% 95% 96%
Média da turma 7.2 6.9 6.7 6.7 7.0 6.9

 

Para os alunos, o encadeamento lógico da disciplina com as demais é médio. 

Os professores foram assíduos e pontuais. Para as turmas 3, 8, 10 e 12, a freqüência 
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às aulas foi importante para o aprendizado e nessas turmas os professores foram os 

mais bem avaliados. 

Com relação à documentação que é comum a qualidade não teve a mesma 

avaliação nas diferentes turmas. 

4.1.2.10 MAT-2455 Cálculo Diferencial e Integral III  

Do total de 1036 matriculados foram aprovados 691 alunos (66,7%), 22,5% 

foram reprovados por nota e 10,8% foram reprovados por nota e por freqüência. A 

nota média foi 4,9. 

A partir dos dados da Tabela 42 e da Tabela 43 pode-se concluir que o 

conceito da disciplina teve média 7,0 e o conceito dos professores teve média 8,1. Os 

conceitos da disciplina e dos professores mostram que há uma correlação entre a 

atuação do professor e a percepção sobre a disciplina.  

As médias gerais estão adequadas em todas as questões. Pelas respostas dos 

alunos, a freqüência às aulas foi importante para o aprendizado para todas as turmas, 

embora na turma 10 não se tivesse dado a mesma ênfase à presença em sala de aula. 

O porcentual de aprovação das turmas 4 a 9 (em algumas é cerca de 40%) é 

muito diferente do porcentual das turmas 1 a 3 e 10 a 12 (mais de 80%). Isso se deve 

à distribuição dessas turmas pelas Grandes Áreas, caracterizando que os alunos têm 

desempenho diferente nelas. Na turma 13 (dos repetentes) apenas 38,7% foram 

aprovados. 

Tabela 42. MAT 2455 T1 a T7 
MAT-2455 Cálculo Diferencial e Integral III 

T1 DP1 T2 DP2 T3 DP3 T4 DP4 T5 DP5 T6 DP6 T7 DP7
Número de questionários: 182 37 18 18 30 26
1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 83% 88% 88% - - 82% 82% - -
2.V. foi informado do programa da disc.? 9.0 2,1 9,4 1,1 8,6 2,1 - - 8,5 2.0 8,3 2,4 - -
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 8,6 1,6 9.0 1,5 8,1 2.0 - - 7,6 2,2 8.0 1,7 - -
4.Os objetivos foram atingidos? 7,9 2,2 8.0 1,6 8,5 1,5 - - 7,5 2.0 6,4 2,3 - -
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 8,6 2,2 8,5 2,7 8,3 2.0 - - 7,5 2,5 8,1 2,7 - -
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 8,3 2,5 7,9 2,3 8,1 2,4 - - 8,4 1,8 6,9 3,3 - -
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 8,3 2,6 7,5 2,4 8,5 1,9 - - 7,2 2,8 8,6 1,8 - -
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 8,2 2,5 9,3 1,9 8,9 1,5 - - 9,1 1,8 6,6 3,5 - -
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 7,5 2,8 5,6 2,8 7,5 3,2 - - 7,3 2,8 8,1 1,9 - -
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 8,9 1,6 8,5 2,1 9,3 1,4 - - 8,1 2.0 7,8 2,6 - -
11.Qual o seu conceito geral sobre a disc. ? 7,4 1,7 7,6 1.0 8,3 1,9 - - 7,1 1,9 6,4 2,2 - -
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 8,9 1,7 10.0 0.0 5,1 3,2 - - 9,1 1,5 9.0 1,5 - -
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 9,6 0,9 10.0 0.0 9,3 1,8 - - 9.0 1,4 8,5 2,5 - -
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 8,8 2,1 10.0 0.0 9,6 1,3 - - 9,7 1,1 8,4 3,1 - -
15.O professor prepara as aulas? 9,7 0,8 9,7 0,8 9,9 0,6 - - 9,3 1,3 7,4 2,9 - -
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 9,8 0,7 9,6 0,9 9,6 1,3 - - 8,6 1,9 7,2 2,7 - -
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 9,1 1,4 9,7 0,8 9,9 0,6 - - 9.0 1,5 8,3 2,1 - -
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 9,3 1,4 9,4 1,4 9,1 1,2 - - 8,9 1,7 7,8 2,7 - -
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 7,6 2,9 9,2 1,5 7,2 3,6 - - 9,7 0,8 7,8 1,8 - -
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 8,8 1,3 9,7 0,8 9,4 1.0 - - 8,4 1,5 7,3 2,2 - -
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 6,6 2,8 5,9 2,5 6,9 2,4 - - 7,1 2.0 6.0 2,4 - -
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 6,6 2,4 6,5 2,1 8,4 1,5 - - 6,9 2.0 6,6 2,2 - -
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 7,7 2,9 8,2 1,7 8,8 2,4 - - 8.0 2,5 6,4 2,8 - -
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 4,6 2,7 6,5 2,6 5,8 3.0 - - 5,1 3,2 4,1 2,7 - -
Porcentagem dos aprovados 92% 91% 90% 57% 69% 62% 41%
Média da turma 6.6 6.6 6.2 4.0 4.5 4.7 3.6
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Tabela 43. MAT 2455 T8 a T13 e Média 
MAT-2455 

T8 DP8 T9 DP9 T10 DP10 T11 DP11 T12 DP11 T13 DP11 Média
15 9 29

1.A que porcentagem das aulas v. assistiu? 72% - - 86% 80% 83%
2.V. foi informado do programa da disc.? 6,5 4,1 - - 6,1 3,4 7,2 2,7 8,2
3.Ficou claro quais são os objetivos da disc.? 6,3 2,8 - - 6,4 2,1 7,1 2,4 7,8
4.Os objetivos foram atingidos? 7,8 2,2 - - 6,9 1,6 6,7 1,5 7,4
5.Existe encadeamento lógico com outras disc.? 7,8 2,6 - - 8,6 1,7 7,9 2,4 8,2
6.Os conhecimentos anteriores são suficientes p/ acompanhar? 7,3 3,1 - - 8,1 2,3 8.0 2,1 8.0
7.Ficou convencido de que a matéria é útil? 6,3 3,9 - - 8,1 1,6 8,6 1,7 8.0
8.A freqüência às aulas foi importante p/ o aprendizado? 7,3 3,4 - - 5.0 2,6 6.0 2,6 7,7
9.Na sua opinião, o programa da disc. foi extenso? 6,7 4,1 - - 6,9 2,3 6,1 2,8 7.0
10.Houve continuidade e organização na disciplina? 8,1 2.0 - - 8,1 2,3 7,4 2,1 8,3
11.Qual o seu conceito geral sobre a disc. ? 6.0 3.0 - - 5,8 2.0 6,5 2.0 7.0
12.Há respeito mútuo entre professores e alunos? 9,2 1,7 - - 8,6 2,4 9,2 1,3 8,7
13.O professor fala com clareza, volume de voz adequado, vocabulário acessível? 6,5 3,6 - - 6,7 3,9 7,8 2,2 8,7
14.O professor é assíduo e pontual às aulas? 9,4 1.0 - - 9,2 1,2 9,5 1.0 9,3
15.O professor prepara as aulas? 8,6 1,7 - - 8,3 1,7 9,1 2.0 9,1
16.O professor demonstra facilidade de comunicação? 6,5 3,4 - - 6,4 2,7 7.0 2,2 8,4
17.O professor responde às perguntas de forma clara e completa? 8,1 3,1 - - 5,8 3,1 7,3 1,5 8,6
18.O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 8,1 3,1 - - 8,3 2.0 8,3 2.0 8,7
19.Fora da sala de aula, o professor é acessível? 8,6 1,8 - - 7,5 2,8 7,1 2,4 8,1
20.De modo geral, qual a sua opinião sobre o professor? 6,5 3,2 - - 5,8 2,4 6,9 1,8 8,1
21.Qual a qualidade da documentação-escrita, digital, etc…? 5,5 2,4 - - 5,8 2,6 5,9 2,1 6,4
22.Como foi o tempo dispendido com exercícios, trabalhos práticos e/ou laboratório? 7,5 2,5 - - 6,1 1,7 6.0 2,1 6,8
23.Os exercícios, trab. práticos e/ou labo. foram relevantes e úteis p/ compreeensão? 7,8 2,6 - - 8,1 2,6 8.0 1,8 7,8
24.Qual a relação entre o nível das provas e o nível da matéria dada? 5,3 2,8 - - 5,8 2,9 5,9 2,4 5,3
Porcentagem dos aprovados 42% 44% 82% 81% 80% 39% 67%
Média da turma 3.4 3.8 5.9 6.0 5.9 2.8 4.9

 

4.1.2.11 MAP-2121 Cálculo Numérico 

Essa disciplina que faz parte da grade do segundo semestre foi também 

oferecida no primeiro semestre de 2003.  

Com 156 matriculados a disciplina foi oferecida pela Web para aqueles que já 

tivessem cursado e obtido o requisito “fraco”: 70% de freqüência e nota 3,0, no 

mínimo. O porcentual de aprovados foi 32,1%, 53,8% foram reprovados por nota e 

também por freqüência e 14,1% foram reprovados apenas por nota. Portanto, mais da 

metade dos alunos abandonaram a disciplina. 

4.1.2.12 FAP-2296 Física para Engenharia IV 

Com 85 matriculados a disciplina foi oferecida pela Web para aqueles que já 

tivessem cursado e obtido o requisito “fraco”.  

O porcentual de aprovados foi 10,6% e 41,2% foram reprovados por nota e 

também por falta e 48,2% foram reprovados por nota. 

4.1.2.13 Comparativo entre disciplinas e entre turmas 

Para se ter uma visão do conjunto das respostas dos alunos do Ciclo Básico 

da Epusp elaboraram-se os gráficos da Figura 6, da Figura 7, da Figura 8 e da Figura 

9. Nesses gráficos compilaram-se os dados obtendo-se as médias das questões e os 

gráficos de distribuição das freqüências para todas as disciplinas do Ciclo Básico.  
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Além disso, calcularam-se as médias das questões em cada turma e as médias 

das questões em cada disciplina.  

Com o auxílio dessas médias e dos gráficos, as disciplinas foram comparadas 

com o conjunto de disciplinas e as turmas foram comparadas com o conjunto das 

turmas de cada disciplina. Isto foi feito para cada disciplina e encaminhado para a 

coordenação de cada uma delas. 

 
Figura 6. Compilação das respostas – todas as disciplinas (PHP/jgraph/Látex-3882 questionários) 

Na Figura 6, pode-se observar que os objetivos da disciplina poderiam estar 

mais claros e que nem sempre esses objetivos foram atingidos. Mas, é o 

encadeamento lógico com as outras disciplinas que não é percebido pelos alunos, 

além de os conhecimentos anteriores não serem suficientes como se imagina que 

devam ser. 

Na Figura 7 pode-se observar que uma boa parcela dos alunos não se 

convenceu de que a matéria é útil e também não consideraram essencial a freqüência 

às aulas. Mas, o gráfico da figura mostra que o conceito geral sobre a disciplina foi 

pelo menos razoável para mais de 75% dos alunos. Destaca-se a grande freqüência 

do respeito mútuo existente entre professores e alunos. 
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Figura 7. Compilação das respostas dos questionários de todas as disciplinas – continuação 

Pela análise da Figura 8, pode-se concluir que cerca de 70% dos professores 

têm uma atuação mais do que razoável. Mas, para cerca de 50% dos alunos, o 

professor fala com clareza, demonstra facilidade de comunicação, responde às 

perguntas de forma clara e completa e prepara as aulas.  

No conjunto de perguntas da Figura 9 observa-se que, na percepção de 50% 

dos alunos, o professor é assíduo e pontual nas aulas. Mas, na questão 20, com 

relação à opinião sobre o professor, a média geral diminui, concluindo-se que para 

cerca de 65% os professores são bons ou excelentes. São números bem melhores do 

que os obtidos por Bringhenti (1993) conforme descrito no item 2.1.1. 

Quando o questionário foi formulado a intenção era a construção da opinião 

sobre o professor a partir de observações parciais, mas a relação não é unívoca pois o 

carisma e outros fatores influem neste julgamento global. 

Observa-se também que a qualidade da documentação, o tempo despendido 

com exercícios, trabalhos práticos e laboratórios e o nível das provas comparado com 

o nível da matéria dada são as questões cujas médias não acompanharam a 

distribuição observada entre as alternativas das demais questões. 
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Figura 8. Compilação das respostas dos questionários de todas as disciplinas – continuação 

 

 
Figura 9. Compilação das respostas dos questionários de todas as disciplinas – continuação 
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Apenas como exemplo do que foi feito para todas as disciplinas, na Figura 10, 

Figura 11, na Figura 12 e na Figura 13 comparam-se as médias e os gráficos da 

disciplina PQI-2110 com as médias e os gráficos de todas as disciplinas do Ciclo 

Básico. 

Nesses gráficos, para possibilitar a comparação, a barra mais escura é a do 

conjunto das disciplinas e a barra mais clara é a freqüência de cada alternativa da 

disciplina. Igualou-se o maior valor da disciplina com o maior valor do conjunto e a 

partir daí as demais barras foram traçadas proporcionalmente. Assim, na comparação 

fica clara a relação entre as alternativas. A média e o desvio-padrão de cada questão 

aparecem junto ao gráfico e entre parênteses são apresentados o desvio-padrão e a 

média do gráfico mais escuro com o qual se quer fazer a comparação. 

Observou-se que em PQI-2110 Química Tecnológica Geral a freqüência às 

aulas, a comunicação do programa, o entendimento e a obtenção dos objetivos da 

disciplina tiveram médias ligeiramente abaixo que as do conjunto das disciplinas do 

Biênio. 

Se o encadeamento lógico das disciplinas não foi considerado adequado no 

conjunto, em PQI-2110 foi pior.  

 
Figura 10. Comparativo da disciplina PQI 2110 com o conjunto de disciplinas do Ciclo Básico 

(PHP/jgraph/Látex – 440 questionários) 
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Figura 11. Comparativo da disciplina PQI 2110 com o conjunto das disciplinas do  Ciclo Básico – 

continuação 

 

Figura 12. Comparativo da disciplina PQI 2110 com o conjunto das disciplinas do  Ciclo Básico – 
continuação 
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Figura 13. Comparativo da disciplina PQI 2110 com o conjunto do Ciclo Básico – continuação 

Os piores conceitos ficaram com a utilidade e a importância da freqüência às 

aulas para o aprendizado. Apenas quanto à extensão do programa da disciplina o 

conceito é melhor do que o do conjunto do Biênio. 

Sobre a atuação dos professores de PQI 2110 observa-se pelos gráficos que, 

na opinião dos alunos, tiveram um desempenho abaixo do desempenho do conjunto 

de todos os professores. 

O gráfico da questão 23 mostra também que os exercícios, trabalhos e 

laboratórios precisam ser reprogramados. 

No todo, a disciplina foi uma das mais mal avaliadas do conjunto das 

disciplinas do Biênio. 

Completando a análise, para se comparar a satisfação dos alunos com o 

desenvolvimento de uma disciplina em cada turma no conjunto de uma mesma 

disciplina foram elaboradas as médias e os gráficos das questões para cada uma das 

turmas. Essa comparação foi feita em itens anteriores mas a apresentação na forma 

de gráficos permite uma visualização completa do conjunto. 
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Como exemplo do que foi feito para cada turma e para cada disciplina, na 

Figura 14, na Figura 15, na Figura 16 e na Figura 17 compara-se a turma 1 com o 

conjunto das turmas da disciplina MAT-2453. 

Se os objetivos da disciplina já não estavam tão claros no conjunto das turmas 

da disciplina, na turma 1 esses objetivos ficaram menos claros ainda, na opinião dos 

alunos.  

Nas questões 7 a 12, as médias da turma 1 são menores do que as do conjunto 

das turmas de MAT-2453. A questão 7 sinaliza a necessidade de uma regulagem a 

ser feita no desenvolvimento do curso, pois os alunos da turma não ficaram 

convencidos de que a matéria era útil. Na questão 8, o desvio-padrão da turma 1 foi 

maior do que o do conjunto de todas as turmas, o que caracteriza uma dispersão 

maior nas respostas. Mas, a média foi menor na turma 1 indicando que a freqüência 

não foi considerada tão importante. Isto numa disciplina do primeiro ano da Escola 

Politécnica é um sinal de autonomia de aprendizado dos alunos, mas também indica 

uma falha no papel do professor e da Escola. 

Nas questões 13 a 20 sobre a atuação do professor, a média é maior apenas 

quanto ao aproveitamento do tempo em aula e quanto ao fato de o professor ser 

acessível. 

O gráfico da questão 23 indicava que os alunos da turma 1 consideraram os 

exercícios e trabalhos menos relevantes que o conjunto das turmas de MAT-2453, 

indicando um ponto a ser corrigido pela atuação do professor dessa turma com o 

auxílio da coordenação da disciplina. 

Na maioria das questões, as médias da turma 1 foram menores do que as 

médias do conjunto das turmas da disciplina inclusive nas médias com relação ao 

professor. 

De maneira semelhante a este exemplo em MAT-2453, foram elaborados 

todos os gráficos para o comparativo das turmas com o conjunto de turmas em cada 

disciplina.  
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Figura 14. Comparativo da turma 1 com o conjunto de todas as turmas na disciplina MAT 2453 
(PHP/jgraph/Látex – 42 questionários) 

 
 

Figura 15. Comparativo da turma 1 com o conjunto da disciplina MAT 2453 – continuação 
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Figura 16. Comparativo da turma 1 com o conjunto da disciplina MAT 2453 – continuação 

 

 
Figura 17. Comparativo da turma 1 com o conjunto da disciplina MAT 2453 – continuação 
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4.1.3 Comparativo dos indicadores de rendimento escolar 

Com o auxílio do Núcleo de Apoio à Graduação (NAEG), obtiveram-se 

dados para a formação de dois dos indicadores de rendimento escolar: o porcentual 

de aprovados e a média geral do conjunto de matriculados em 2000, 2001, 2002 e 

2003 (parcial), em cada uma das disciplinas oferecidas aos alunos da Epusp. Cada 

um desses conjuntos foi chamado de turma. Foram construídos os correspondentes 

gráficos dos porcentuais de aprovações e das médias dessas turmas. 

Para ilustrar o trabalho feito, como exemplo, apresentam-se a Figura 18 e a 

Figura 19. Nelas se pode analisar a evolução dos porcentuais de aprovados e as 

médias gerais dos matriculados de 2000 a 2003, na disciplina MAP-2121, por 

exemplo. A escolha dessa disciplina do Ciclo Básico da Epusp não é por acaso. O 

número de reprovados e a média geral dos matriculados apresentados a cada ano em 

MAP-2121 Cálculo Numérico eram bem diferentes do que ocorria em outras 

disciplinas e este desempenho dos alunos da Escola Politécnica da USP certamente 

mostrava que algo não ia bem na disciplina. 

 
Figura 18. Porcentual de aprovados  

A insatisfação dos alunos com o desenvolvimento dessa disciplina era 

manifestada de forma recorrente e o assunto foi pauta tanto de reunião da Comissão 

do Ciclo Básico como de reunião da Comissão de Graduação em 2002. 
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Tanto do ponto de vista do aluno como da Escola e da sociedade não se pode 

aceitar um índice de aprovação tão baixo como esse. Até mesmo se forem 

considerados apenas os custos envolvidos com o desenvolvimento das disciplinas já 

se justifica uma preocupação constante com as disciplinas que tenham uma eficiência 

comprometida como a que estes números apresentados mostram. Pela constância da 

nota de corte e das dificuldades das provas do vestibular da Fuvest, pode-se afirmar 

que o nível dos alunos ingressantes não se modificou de forma significativa de modo 

que o desempenho na disciplina não pode ser imputado à falta de talento ou aptidão. 

 

 
Figura 19 Média geral dos matriculados 

 
Construindo-se o banco de dados com esses indicadores permite-se verificar e 

entender o desenvolvimento das disciplinas. E mais do que essa análise individual os 

comparativos permitem aos Conselhos dos Departamentos e às Comissões de 

Graduação das unidades de ensino da USP uma análise do conjunto das disciplinas e 

do trabalho dos alunos e dos professores envolvidos. 

Se considerarmos, por exemplo, duas disciplinas de mesmo Departamento 

sendo oferecidas em semestres consecutivos aos mesmos alunos, podem-se verificar 

as eventuais inter-relações entre elas inclusive seus objetivos, estratégias, avaliações 

e materiais de apoio. 
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Ao se observar a Figura 20 e a Figura 21 com os indicadores de rendimento 

escolar de FEP-2195 – Física Geral e Experimental para Engenharia I e de FEP-2196 

– Física para Engenharia II, é inevitável que se pergunte se a aparente maior 

dificuldade da disciplina do segundo semestre não pode ser compensada por 

atividades de aprendizagem e de avaliação mais adequadas a essa dificuldade, pois os 

alunos são os mesmos. Ou ainda ao se observar a variação do porcentual de 

aprovados e da média geral da turma pode-se questionar se não há nesse fato uma 

componente de responsabilidade da equipe de professores.  

 

Figura 20. Indicadores de rendimento escolar de FEP 2195 

 

 

Figura 21. Indicadores de rendimento escolar de FEP 219617 

Se fossem consideradas, por exemplo, duas disciplinas de um mesmo 

Departamento sendo oferecidas em semestres consecutivos mas em anos distintos, 

poderiam ser verificadas as influências da mudança dos alunos do 1º ano para o 2º 

ano já nas Grandes Áreas (com as eventuais variações na dedicação e no talento dos 

alunos de cada uma das Grandes Áreas). Mas, não é o caso pois estão sendo 
                                                 
17 A ausência da coluna correspondente a 2003 é porque os gráficos foram elaborados antes do 
lançamento desses dados. 
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considerados os mesmos alunos, lembrando que nestas figuras a legenda turma se 

refere a todo grupo de alunos em cada um dos anos. 

Ao se observar a Figura 22 e a Figura 23 com os indicadores de rendimento 

escolar de MAT-2454 Cálculo Diferencial e Integral para Engenharia II e de MAT-

2455 Cálculo Diferencial e Integral para Engenharia III, as questões anteriores se 

repetem.  

 

Figura 22. Indicadores de rendimento escolar de MAT 2454 

 

 

Figura 23. Indicadores de rendimento escolar de MAT 2455 

4.1.4 As inovações na disciplina PNV-2100 

Entre as muitas modificações incorporadas na Nova Estrutura Curricular, 

batizada de EC-2, a metodologia utilizada na disciplina PNV-2100 Introdução à 

Engenharia descrita por Barreiro; Nakao; Oliveira (2003) e por Montefusco (2004) 

foi a precursora da introdução de novas formas de avaliar o aprendizado dos alunos 

da Escola Politécnica da USP. 
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Diante da novidade, decidiu-se fazer uma análise de como ela foi 

implementada e corrigida depois dos primeiros oferecimentos. 

Como uma das disciplinas do Ciclo Básico, ela foi avaliada também no 

primeiro semestre de 2003 (conforme item 4.1.2.2), mas era importante verificar se 

os objetivos da disciplina haviam sido alcançados de fato. 

4.1.4.1 Panorama da avaliação na Escola Politécnica 

No Manual do Calouro da USP (USP, 2003), informava-se que a avaliação do 

rendimento escolar seria feita em cada disciplina, em função do aproveitamento 

verificado em provas e trabalhos decorrentes de aulas teóricas, seminários, aulas 

práticas, pesquisas, trabalhos de campo, internato, estágios supervisionados, leituras 

programadas, trabalhos especiais (de acordo com a natureza das disciplinas) e 

excursões programadas pelo Departamento. Isso permanece até hoje. 

Como em cada disciplina se fixa o critério de aproveitamento do aluno, em 

muitas das disciplinas oferecidas, mesmo numa escola de engenharia tradicional e 

centenária como a Epusp, os professores têm incorporado mecanismos e técnicas 

para aprimorar os sistemas de ensino e aprendizagem, conscientes de seu novo papel 

conforme apontado por Nakao; Lindenberg Neto (2000). 

O professor deve ajudar a hierarquizar as informações e a organizar o 

conhecimento, deve estimular e inspirar o jovem a criar um projeto de vida, deve 

capacitar o aluno a ter um método de trabalho e deve repassar ao aluno a forma de 

trabalhar com os conhecimentos, criando condições para a plena participação na 

sociedade mediante o exercício da cidadania. 

Não bastam apenas infra-estruturas confortáveis, professores competentes e 

alunos motivados se os objetivos a serem alcançados não estiverem bem afinados 

com as estratégias a serem adotadas. As orientações esboçadas pela Lei de Diretrizes 

de Base (LDB), as informações fornecidas pelo antigo Exame Nacional dos Cursos e 

as diretrizes curriculares dos especialistas do MEC apontam para um profissional de 

grande competência, com senso ético e com muita responsabilidade social. Portanto, 

a sociedade para a qual os futuros profissionais estão sendo preparados deve ser 

focalizada e a avaliação deve ser também utilizada como componente importante de 

motivação e de desenvolvimento do processo de aprendizagem. 
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Mas, será que a metodologia aplicada em PNV-2100 permitiu essa 

participação dos alunos e professores no processo de ensino e aprendizagem? Será 

que permitiu uma evolução no perfil dos estudantes da Epusp? 

4.1.4.2 Benefícios obtidos com a disciplina PNV-2100 

A atividade dessa disciplina oferecida aos alunos do primeiro ano da Escola 

Politécnica da USP sempre definiu temas relacionados à infra-estrutura como cenário 

para a apresentação da Metodologia de Engenharia e teve ainda como objetivo, pelo 

menos nos dois primeiros anos do seu oferecimento (1999 e 2000), a apresentação 

das grandes áreas em que a Escola Politécnica divide as atividades de engenharia e 

aloca as suas habilitações. 

No mínimo, os alunos aprenderam também a valorizar mais o meio técnico. 

No final do ano de 2000, o conjunto de professores escolheu o tema para ser 

desenvolvido na disciplina em 2001. O tema escolhido “Energia” mostrou 

claramente que o problema da falta de infra-estrutura para o fornecimento de energia 

elétrica era do conhecimento do meio técnico embora em 2001, quando adveio o 

“apagão”, alguns dos dirigentes do país tivessem dito o contrário. 

Assim, em contraposição a uma cultura distorcida de achar que não é 

necessária a consulta a engenheiros e arquitetos para construir casas ou outras 

edificações, de achar que não é necessária a consulta a médicos para a prescrição de 

remédios, esses alunos concluíram que o conhecimento técnico é fundamental, desde 

a escolha do tema até a coleta dos dados e a especificação das soluções. 

Mesmo não tendo conhecimentos suficientes para especificar soluções mais 

elaboradas, conseguiram, por meio da pesquisa em livros e pela Internet, apresentar 

soluções clássicas, outras criativas e algumas inovadoras. 

Pelo trabalho em equipe, aprenderam a planejar, a se programar, a respeitar o 

trabalho de todos e a competir convivendo de forma natural com avaliações. 

Mediante o desenvolvimento desse tema adquiriram naturalmente a 

consciência e a responsabilidade sociais, tão necessárias para um profissional de 

Engenharia. 
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A experiência mostrou que os próprios alunos se tornam agentes de 

modificação de hábitos e costumes. A experiência descrita por Nakao; Lindenberg 

Neto (2000) no aperfeiçoamento de disciplinas na Epusp mostrou o quanto é 

importante a participação dos alunos até mesmo no planejamento do curso para que 

isso gere o engajamento e a cumplicidade. 

Mostrou-se que é possível, num curto espaço de tempo, reprogramar as 

atividades para que a motivação oriunda de um fato ou de acontecimento repentino 

fosse capitalizada para permitir o aprendizado. 

A rigidez de práticas curriculares que, às vezes, veste-se de tradição ou de 

trabalho organizado, deve ser vencida em situações que permitam um ganho aos 

alunos. Ao se introduzir uma nova forma (como em PNV-2100) de apresentar, 

desenvolver e avaliar os conhecimentos, criaram-se condições para que outras 

competências dos alunos fossem desenvolvidas. 

E, principalmente, mesmo que o desenvolvimento da proatividade que esse 

projeto forneceu aos alunos não tenha podido ser medido neste momento, certamente 

eles se tornaram um pouco mais engenheiros. 

Apresentam-se a seguir análises das respostas obtidas nos questionários de 

avaliação próprios da disciplina em 1999, 2001 e 2002. 

4.1.4.3 Avaliação do curso no primeiro semestre de 1999 

Dos 276 alunos cujas respostas aos questionários de avaliação foram 

analisados e principalmente por seus comentários pôde-se destacar os pontos que não 

satisfizeram a todos e que estimularam as modificações para o oferecimento da 

disciplina já em 2000: a apresentação das Grandes Áreas, as visitas técnicas, as 

avaliações apenas pela competição dos alunos sem a participação do professor, a 

heterogeneidade dos professores, a dinâmica e os procedimentos da disciplina, a 

dificuldade do trabalho em equipe, o trabalho extraclasse. 

A seguir, cada um desses pontos é analisado e os comentários dos alunos 

estão listados no Anexo B. 

Quanto à apresentação das Grandes Áreas pelos professores, houve um 

comentário em relação ao pouco tempo despendido para isso. 
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Em 1999, cada Grande Área preparou alguns elementos para a apresentação 

programada na disciplina. Isso não foi feito de maneira uniforme pois a Grande Área 

Civil foi apresentada por um filme e um questionário preenchido após a sua exibição 

e as demais Áreas foram apresentadas de forma expositiva com a distribuição de 

textos. 

Cada turma tinha as atividades desenvolvidas por três professores, os das 

turmas chamadas parceiras que iriam competir no final do semestre. As Grandes 

Áreas eram apresentadas por quatro professores, um de cada uma dessas áreas, mas 

os próprios professores não se sentiam adequadamente preparados para essa tarefa 

diante da sua complexidade e da especialidade de cada um. 

Diante do pouco tempo disponível para a apresentação das Grandes Áreas e 

procurando uniformizar os recursos e materiais utilizados, para 2000, preferiu-se 

definir um único professor por turma e exibir os filmes institucionais elaborados pela 

Diretoria da Escola Politécnica sobre as atividades desenvolvidas pelos engenheiros 

de cada habilitação. 

Com relação às visitas técnicas, os comentários feitos mostraram que elas 

aparentemente não ampliaram a visão com relação ao trabalho do engenheiro.  

Em 1999, as visitas técnicas organizadas por PNV-2100 pretendiam ser uma 

oportunidade para que muitos dos alunos conhecessem o ambiente em que 

futuramente atuariam. Mas, o que se observou foi a dificuldade de se atender a todos 

no seu desejo de visitarem a empresa em que planejavam trabalhar depois de 

formados. Durante o semestre letivo foi programada apenas uma visita para a qual o 

aluno se inscrevia. Porém, não foi possível atender a todos.  

Trabalhar essa quebra da expectativa foi uma tarefa delegada a todos os 

professores e, para que isso fosse feito da melhor maneira, decidiu-se que, para o ano 

seguinte (2000), cada turma teria apenas um professor e este seria quem 

acompanharia a própria turma na visita. A esperança era de que o elo já existente 

entre professor e aluno pudesse ajudar no melhor aproveitamento da visita. 

Quanto às avaliações apenas pela competição dos alunos sem a participação 

do professor, os alunos constataram problemas e apontaram sugestões conforme 

podem ser vistos no Anexo B. 
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Como a grande maioria dos estudantes sempre foi avaliada pelos professores, 

na forma tradicional de se atribuir notas e conceitos, a metodologia adotada na 

disciplina (com as avaliações sendo feitas pelos próprios alunos e por competições) 

não foi plenamente aceita.  

Além disso, os arranjos feitos pelos grupos no momento dos julgamentos 

mostraram que a sala de aula não é uma ilha repetindo-se nela o que ocorre na 

sociedade. O objetivo da disciplina era o de valorizar a ética e de tirar o melhor 

proveito da competição que sendo sadia leva ao aprimoramento de todos. Mas a 

simulação do que poderia ocorrer na vida forçou alguns deles a tomar atitudes 

consideradas não éticas, conforme comentários registrados no Anexo B. 

Chegou-se à conclusão de que havia correções a serem feitas na forma de 

avaliar e incluiu-se para o ano seguinte uma nota do professor. 

Os comentários dos alunos também destacaram as diferenças existentes entre 

os professores, entretanto essa heterogeneidade sempre existirá. 

Para atender as 24 turmas em que os 750 ingressantes foram divididos, cada 

Departamento da Epusp designou um ou dois docentes para ministrar a disciplina. 

Todas as segundas-feiras em três horários disponibilizados pela coordenação de 

PNV-2100, os professores se reuniam e, discutindo as melhores estratégias, 

procuravam de alguma forma homogeneizar a forma de conduzir a disciplina. As 

regras e os procedimentos eram adotados por todos. Porém, observou-se que nem 

sempre os professores conseguiam agir de maneira uniforme. Como em 1999 houve 

o rodízio dos professores pelas turmas parceiras, a comparação entre os professores 

pelos alunos foi inevitável. Ficaram claras as diferenças de opinião entre os 

professores na apresentação de alguns dos conceitos, fato que gerou insegurança 

entre os alunos. Isso não foi produtivo e conforme já foi dito, para o ano de 2000, 

para cada turma foi designado um único docente. 

Quanto à dinâmica e aos procedimentos impostos na metodologia, os 

comentários feitos mostraram que eles não foram bem compreendidos por alguns dos 

alunos. 

Notaram-se comentários se referindo à habilidade de enunciar problemas, que 

é a chave da Engenharia. Na revista Veja, da Editora Abril, edição de 30 de março de 
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2005, há um artigo do administrador pós-graduado pela Universidade de Harvard, 

Stephen Kanitz, sobre a dificuldade do estudante brasileiro de enunciar problemas, 

mesmo no curso superior. O aluno sempre recebe do professor o enunciado do 

problema proposto, uma tarefa que deve ser do próprio estudante neste estágio do 

ensino. Mudar paradigmas como esse demanda tempo e persistência além de agentes 

competentes. 

Como um dos objetivos da disciplina era o desenvolvimento da habilidade de 

se comunicar, a escolha do apresentador era aleatória para que todos se preparassem 

para essa apresentação. Mas, como a nota da disciplina dependia dessa apresentação 

e se refletia para todo o grupo, o procedimento adotado não foi uma boa experiência 

e decidiu-se que para o ano seguinte as apresentações seriam definidas pelo próprio 

grupo. 

Com relação à sobreposição de tópicos em PNV-2100 e PCC-2100, detectada 

pelos alunos, foi definida uma reordenação de assuntos mediante reuniões entre as 

duas coordenações das disciplinas, mas o tema proposto e renovado a cada dois anos 

provavelmente não agradará a todos. 

A experiência da avaliação feita por colegas foi nova e inusitada para muitos 

e acabou trazendo insegurança ao adolescente que quando forma os grupamentos 

muitas vezes exterioriza as críticas às vezes de forma cruel: 

“A escolha aleatória expõe alunos tímidos a brincadeiras maldosas de 

colegas.” 

Em outros comentários dos alunos percebeu-se uma clara preferência por 

temas mais lúdicos, mas a escolha do tema “Lixo urbano” sempre levou em conta o 

desenvolvimento também da responsabilidade social e da formação da cidadania.  

Quanto à dificuldade do trabalho em equipe, os comentários registrados 

foram quanto às dificuldades que surgem por causa da obrigatoriedade de se 

trabalhar com pares que não foram escolhidos por eles. 

Conforme era esperado houve uma grande dificuldade no trabalho em equipe, 

pois os alunos estavam habituados a fazer os trabalhos individualmente. Surgiram 

dificuldades no planejamento, no desenvolvimento e na confecção dos relatórios. 



 

 

198

Mesmo a existência da premiação no final, nesta primeira experiência, não motivou 

os alunos a trabalharem. O pragmatismo de só fazer o necessário e em troca da nota 

ficou claro em alguns alunos. 

Muitos dos comentários foram também quanto às dificuldades advindas do 

fato de a disciplina não poder ser desenvolvida apenas na sala de aula (o trabalho 

fora de sala é grande). 

Esta é uma disciplina que exige pesquisa e muito trabalho fora da aula. Ainda 

em 1999, conjeturou-se que o número de créditos era pequeno para a dedicação que o 

aluno tem que ter em PNV-2100. 

4.1.4.4 Avaliação do curso no primeiro semestre de 2001  

Conforme já foi dito, no primeiro semestre de 2001 o tema abordado na 

disciplina foi a Energia. Por causa do “apagão” ocorrido no Brasil em maio de 2001 

e da exposição do assunto na mídia o tema não poderia ter sido mais oportuno. 

Foi preparado um questionário para a avaliação da disciplina a ser aplicado 

pelos professores, mas apenas 91 dos questionários foram devolvidos. A dificuldade 

na sua aplicação talvez se deva ao fato de ele ter sido aplicado no último dia de 

atividade. Mesmo com essa amostra, foi possível verificar o nível de satisfação com 

o desenvolvimento da disciplina. 

Na seqüência, é apresentado o porcentual das respostas dadas a cada uma das 

questões formuladas. 

Na Figura 24, analisou-se a contribuição de PNV-2100 no entendimento de 

engenharia. 

O entendimento quanto a enunciar problemas foi o que obteve o maior 

porcentual de bom e muito bom. Formular alternativas de solução e escolher a 

solução registrou porcentuais de ruim. 

Pelo porcentual das respostas dadas indicando que a contribuição da 

disciplina foi bom ou muito bom para cerca de 80% dos alunos, o objetivo quanto ao 

entendimento de Engenharia foi atingido. Observou-se a predominância do conceito 

bom. 
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Figura 24. Contribuição para o entendimento de engenharia 

Na questão 2 (Figura 25) quanto à contribuição da disciplina para o 

desenvolvimento das habilidades e atitudes, as respostas dadas indicaram que a 

contribuição foi bom ou muito bom para cerca de 80% dos alunos. 

No desenvolvimento de habilidades e atitudes de trabalhar em equipe, de 

planejar, programar e controlar, de comunicar-se, de criar alternativas e critérios de 

decisão e de preocupar-se com aspectos econômicos, sociais e ambientais observou-

se a predominância do conceito bom.  

Apenas na preocupação com aspectos econômicos, sociais e ambientais 

predominou o conceito muito bom. 

Na Figura 26, os porcentuais dos conceitos bom e muito bom mostraram que 

o tema foi de muito interesse e adequado. Não podia ser diferente, pois os fatos 

ocorridos no ano de 2001 mostraram que o tema era atual e importante para a 
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formação do cidadão. Observou-se que o conceito de muito bom superou o conceito 

bom no interesse do tema. 

2. Desenvolvimento de habilidades e atitudes de 
2a.Trabalhar em equipe 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

muito ruim ruim regular bom muito bom

 
2b. Planejar, programar e controlar

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

muito ruim ruim regular bom muito bom
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Figura 25. Contribuição para o desenvolvimento de habilidades e atitudes 

A Figura 27 mostrou a avaliação dos alunos sobre a atuação do professor. 

Houve uma predominância do conceito muito bom na avaliação da atuação do 

professor. O porcentual das respostas que classificaram a atuação do professor como 

regular ou ruim foi de cerca de 10%. Ao examinar os porcentuais registrados nas 

questões 1 a 3, pode-se também afirmar que os alunos ficaram satisfeitos com a 

atuação dos professores. A maioria da equipe de 22 professores era de engenheiros 

com muita experiência, às vezes, com mais de vinte anos de formados e esse perfil 

certamente contribuiu para o resultado da avaliação. 
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Figura 26. Impressão sobre o tema 
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Figura 27. Avaliação da atuação do professor 



 

 

202

Na Figura 28 estão representados os porcentuais dos conceitos obtidos sobre a 

forma de avaliação adotada na disciplina. 

Os porcentuais dos conceitos de muito ruim, ruim e regular mostraram 

claramente que o índice de satisfação com a forma de avaliar foi o grande problema 

da disciplina. Na forma tradicional de avaliação, com o professor se 

responsabilizando por ela ou por intermédio de provas, o questionamento quanto às 

menções é mais difícil. A aceitação do julgamento de uma autoridade ou de um 

superior hierárquico é rotina, mas o julgamento mais crítico pelos pares nem sempre 

é bem aceita. Além disso, os comentários de turmas anteriores sobre os arranjos 

feitos pelos grupos mostraram que o amadurecimento dos alunos envolvidos, com o 

julgamento justo e ético dos trabalhos, nem sempre foi conseguido nem pela 

metodologia da disciplina nem pela atuação dos professores. 
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Figura 28. Forma de avaliação 

Observou-se que os alunos ficaram satisfeitos com a disciplina, pois mais de 

80% deram o conceito bom ou muito bom na contribuição para o entendimento sobre 

a forma de atuação do engenheiro e também na avaliação global da disciplina (Figura 

29). 
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6. Sobre a disciplina 

6a. Qual a contribuição da disciplina para o entendimento 
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Figura 29. Contribuição para a formação e avaliação global da disciplina 

Ao analisar os comentários registrados nos questionários dos ingressantes em 

2001, observou-se que diminuíram as reclamações em relação aos alunos de 1999 e 

de 2000. Certamente as modificações introduzidas em 2001 a partir das observações 

dos professores e dos alunos contribuíram para isso. 

Houve muitos comentários quanto ao desenvolvimento da disciplina que 

exige uma dedicação além do horário de aula (Anexo B). 

A partir de 2003, por decisão da Comissão de Graduação da Epusp, a 

disciplina PNV-2100 passou a ter 1 crédito-trabalho além dos 3 créditos-aula. Com 

isso procurou-se minimizar a queixa quanto ao grande volume de trabalho fora da 

sala de aula que as pesquisas na disciplina exigem. Isso foi importante também 

porque para a classificação para a definição das Grandes Áreas no final do primeiro 

ano a ponderação para o cálculo da média final foi feita em função do total de 

créditos de cada disciplina.  

Quanto à dificuldade em aceitar os resultados das competições intergrupos e 

interturmas e da premiação que foram decididos por julgamentos de colegas, os 

comentários denunciaram combinações feitas. 

A partir de 2002, procurou-se evitar a concentração de alunos de uma mesma 

turma de Cálculo, Física e Álgebra nas turmas de Introdução à Engenharia porque 

isto poderia ensejar pactos espúrios na hora da votação do melhor trabalho na 

competição interturmas. Dividiram-se os alunos das turmas de Cálculo, Física e 

Álgebra distribuindo-os pelas diversas turmas de PNV-2100. 
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A disciplina propõe uma metodologia para a atribuição da menção 

correspondente à avaliação final que leva em conta as apresentações orais e os 

relatórios com a exposição e a defesa do trabalho de cada um. Os critérios para 

definir um trabalho como melhor que outro nem sempre são claros e precisos. Com 

isso surgem as reclamações.  

Quanto à dinâmica e aos procedimentos impostos na metodologia, um dos 

comentários feitos foi no sentido de se propor temas relacionados com as Grandes 

Áreas porque havia ainda incertezas quanto à escolha que deveria ser feita no final 

do primeiro ano. 

O espaço para as críticas construtivas deve sempre existir. A existência delas 

permitiu aprimorar a disciplina desde 1999 e pôde-se perceber claramente uma 

satisfação maior com a disciplina em 2001 se forem comparados os comentários de 

1999 e os de 2001. 

Devido aos comentários sobre a heterogeneidade e a diferença de 

procedimentos entre os professores, algumas medidas foram tomadas. 

Combinou-se nas reuniões conjuntas entre os professores e a coordenação que 

cada professor poderia conduzir os 150 minutos reservados para a atividade de cada 

dia, de comum acordo com os seus alunos. Por exemplo, na aula que se iniciava às 

8h20min e se encerrava às 11h, o intervalo poderia ser dado das 9h50min às 10h, 

dividindo-se em dois períodos, um de 100 minutos e outro de 50 minutos. Com 

relação ao comentário feito, na turma deste aluno ou desta aluna, o professor talvez 

não tenha planejado isso em conjunto com a turma. Ou ainda quem fez a observação 

não participou da negociação deste contrato que geralmente é feito na primeira 

atividade, na primeira semana de aulas.  

Com relação à nota dada nos relatórios, a partir de 2003, as notas (médias) 

finais foram normalizadas para ajustar as notas dadas pelos diversos professores. 

Com isso procurou-se reparar ou mais objetivamente homogeneizar os critérios para 

a atribuição das notas, pois a média das notas dadas por alguns professores era muito 

superior à dada por outros.  
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4.1.4.5 Avaliação do curso no primeiro semestre de 2002 

No primeiro semestre de 2002 o tema abordado na disciplina foi novamente 

“Energia”. E os trabalhos tiveram como foco a racionalização do uso da energia.  

O questionário preparado pela coordenação da disciplina e preenchido por 

320 alunos dos 750 possíveis no último dia de atividade apresentou um porcentual 

das respostas dadas indicando que a contribuição da disciplina foi boa ou muito boa 

para cerca de 70% dos alunos (Figura 30). Comparando com 2001, houve uma 

diminuição no índice de satisfação pois surgiram até respostas com o conceito muito 

ruim. 
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Figura 30. Contribuição para o entendimento de engenharia 

Com relação à questão 2 (Figura 31), as respostas dadas indicaram que a 

contribuição da disciplina foi boa ou muito boa para cerca de 75% dos alunos no 

desenvolvimento de habilidades e atitudes de trabalhar em equipe.  

Nas demais habilidades e atitudes (de planejar, programar e controlar, de 

comunicar-se, de criar alternativas e critérios de decisão e de preocupar-se com 
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aspectos econômicos, sociais e ambientais), o porcentual ficou em torno de 70%. 

Observou-se uma redução nesses porcentuais em relação aos obtidos em 2001. 

Na preocupação com aspectos econômicos, sociais e ambientais, em 2001 

predominou o conceito muito bom (mais de 40%), em 2002, 25% dos alunos 

registraram muito bom. 
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Figura 31. Contribuição para o desenvolvimento de habilidades e atitudes 

Os porcentuais obtidos na questão 3 mostraram que o tema não teve o mesmo 

interesse que em 2001. Apesar de ser o mesmo tema, a visibilidade dada pela mídia 

ao tema em 2001 fez com que o conceito de muito bom superasse o conceito bom no 
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interesse do tema. Notou-se com isso a correlação existente entre o que é de domínio 

público e o conceito dos alunos (Figura 32).  

3. Sobre o trabalho em um projeto temático 
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Figura 32. Impressão sobre o tema 
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Figura 33. Avaliação da atuação do professor 
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Será que este é o tipo de correlação que define também o interesse de um 

aluno por uma determinada habilitação de engenharia? 

Pela avaliação dos alunos do primeiro semestre de 2002, houve uma 

predominância do conceito muito bom na avaliação da atuação do professor (Figura 

33). O porcentual das respostas que classificaram a atuação do professor como 

regular ou ruim ou muito ruim dobrou comparado a 2001. Pode-se afirmar que os 

alunos ficaram satisfeitos com a atuação dos professores, mas o resultado foi pior se 

comparado com o de 2001. 

Na Figura 34 os porcentuais dos conceitos de muito ruim, ruim e regular 

mostraram claramente que o índice de satisfação com a forma de avaliar continuou a 

ser o grande problema da disciplina. Os porcentuais dos conceitos muito ruim e ruim 

aumentaram muito de 2001 para 2002.  
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5d. Qual a sua avaliação sobre a competição entre 
grupos?
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Figura 34. Forma de avaliação 

Há o entendimento de que toda avaliação deve ser natural e que todos ou 

serão liderados ou vão liderar e que portanto serão avaliados ou irão avaliar. Mas, 

como o julgamento nas competições foi subjetivo e muito além do certo e errado a 
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que todos estão acostumados, cria-se a insegurança com relação à justiça do 

resultado. 

Observou-se que os alunos ficaram satisfeitos com a disciplina pois mais de 

70% deram o conceito bom ou muito bom na contribuição para o entendimento sobre 

a forma de atuação do engenheiro e mais de 60% deram o conceito bom ou muito 

bom na avaliação global da disciplina (Figura 35). 

Comparando-se com os porcentuais obtidos em 2001 houve uma piora 

acentuada em 2002. Isso apesar de o tema ser o mesmo do de 2001 e com os 

professores tendo mais experiência no desenvolvimento do assunto. 

6. Sobre a disciplina 
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0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

muito ruim ruim regular bom muito bom

6b. Qual a sua avaliação global sobre a disciplina?
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Figura 35. Contribuição para a formação e avaliação global da disciplina 

Os 320 alunos cujos questionários foram analisados fizeram poucos 

comentários. Repetiu-se a crítica, presente nos anos anteriores, com relação ao 

julgamento das competições dependendo apenas dos alunos. 

Diante das sugestões feitas desde 1999, a partir de 2004 estabeleceu-se uma 

banca de três professores da disciplina para também julgar os trabalhos na 

competição interturmas. Assim, pode-se minimizar o desconforto gerado pelo 

julgamento apenas dos alunos. 

A outra crítica também presente em anos anteriores é quanto à 

heterogeneidade e à diferença de critérios e procedimentos entre os professores. 

Conforme já foi explanado, a partir de 2003 estabeleceu-se uma normalização 

nas notas finais porque os critérios na atribuição das notas nem sempre eram os 

mesmos para todos os 24 professores.  
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Houve ainda um comentário quanto à disciplina PNV-2100 ter poucos 

créditos-aula. Afirmações deste tipo mostram que havia desinformação, pois afirmar 

que PNV-2100 tinha poucos créditos (mesmo tendo três créditos quando comparado 

a disciplinas de quatro créditos) é um erro de julgamento. 

Mas, conforme já foi comentado, a partir de 2003 a disciplina passou a ter 

quatro créditos (três créditos-aula e um crédito-trabalho) em função do trabalho 

extraclasse que a disciplina exige. As disciplinas PQI-2110 Química Tecnológica 

Geral, MAT-2457 Álgebra Linear I para Engenharia, MAC-2166 Introdução à 

Computação para Engenharia, FEP-2195 Física Geral e Experimental para 

Engenharia I têm quatro créditos-aula cada.  

Quanto à dinâmica e aos procedimentos impostos na metodologia, houve 

comentário destacando a necessidade de se simular a implementação da solução para 

completar o ciclo de um projeto de engenharia.  

No ano de 2001 surgiu um grupo de alunos motivados em implementar as 

soluções estudadas e propostas mostrando claramente que a metodologia da 

disciplina havia funcionado, pois mobilizou os alunos a aprender mesmo depois de 

realizada a disciplina. Esse era um sinal claro da evolução da Escola no processo de 

ensino e aprendizagem. Naquele ano, foram criadas monitorias para essas 

implementações, mas nestes dois últimos anos (2003 e 2004) os alunos veteranos não 

se mobilizaram para isso. 

4.1.5 Desenvolvimento da disciplina MAP-2121 na perspectiva dos alunos 

Conforme já foi dito, diante da grande reclamação dos alunos quanto ao 

desenvolvimento da disciplina MAP-2121 Cálculo Numérico, por iniciativa de 

Fernando Altomare Serboncini e Stephani de la Hoz Theuer, foi organizado o 

questionário cujas respostas foram apresentadas na reunião da Comissão de 

Graduação da Epusp de 3 de maio de 2002. 

Na Figura 36 e na Figura 37 pode-se observar a distribuição das respostas dos 

322 alunos que responderam ao questionário de avaliação de MAP-2121. 
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2. Quantas vezes você cursou MAP-2121?
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Figura 36. Perguntas 1 a 3. 

As dúvidas com relação ao número de reclamações, aos autores dessas 

reclamações e à forma como alguns alunos realizavam os exercícios práticos 

puderam ser eliminadas. 

As respostas foram predominantemente de alunos do segundo ano dos quais 

mais de 60% haviam sido aprovados. 

Ao se analisar os resultados dos cruzamentos das respostas dadas às perguntas 

5 e 3 apresentados na reunião da Comissão de Graduação, conclui-se que apenas 

40% dos que foram aprovados responderam que os pré-requisitos são suficientes para 

acompanhar a matéria. Do cruzamento das respostas às perguntas 9 e 3, conclui-se 

que o nível das provas é difícil para cerca de 50% dos aprovados e muito difícil para 

cerca de 27% dos aprovados. Do cruzamento das respostas às perguntas 8 e 3, 

conclui-se que o material disponibilizado para a prova não foi suficiente para se 

preparar para a prova para cerca de 43% dos aprovados. 
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4. Qual a dificuldade do conteúdo?
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Figura 37. Perguntas 4 a 11. 
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Do cruzamento das respostas dadas às perguntas 7 e 3, observa-se ainda que 

73% dos que foram aprovados não compraram exercícios práticos (EPs) e que 52% 

dos que compraram EPs não foram aprovados. 

A partir desses dados pode-se concluir, no mínimo, que há um erro no nível 

de cobrança seja do EP, seja da prova. Mas, além dos dados sobre o desenvolvimento 

da disciplina, cabe registrar o grande número de comentários que foram feitos tanto 

no verso como em outros espaços existentes nas folhas do questionário. Esses 

comentários levam a essas mesmas conclusões. Foram registrados 834 comentários. 

A listagem dos comentários por si só é muito eloqüente, mas seguem também 

algumas observações. 

Juntamente com a questão 1 (Em que ano da Poli você está?) foram feitos 26 

comentários. Um deles mostrou dificuldade no relacionamento com o coordenador 

da disciplina. Outros apontaram problemas na atitude de alguns professores. As 

deficiências apontadas incluíram a didática de alguns professores e a forma do 

desenvolvimento do curso. O tom dos comentários não foi apenas de queixa mas de 

diagnóstico e de apresentação de sugestões de alternativas de solução para os 

problemas detectados. Muitos classificaram os professores como bons, a matéria 

como atraente e apenas se queixaram da grande dificuldade e falta de linguagem 

clara nas provas. Seguem dois comentários: um sobre a necessidade de diálogo e o 

outro com uma ponderação sobre a solução a ser adotada. Os demais comentários 

podem ser lidos no Anexo D. 

• “No ano passado (2001), um grupo de alunos – a maioria deles era RC18 – 

conversou com o professor coordenador de MAP no 2o semestre, e 

apresentou os mesmos problemas que são apresentados nesse 

questionário. Quando falaram para ele que o índice de reprovação da 

matéria era altíssimo, e que na maioria das classes mais da metade dos 

alunos tinha tirado nota menor que 5 na P219 e que por isso achávamos 

que existia alguma deficiência no ensino da matéria, o senhor coordenador 

apenas respondeu que a disciplina era ministrada de maneira correta e 

que, portanto, não havia o que mudar. Para ele, o problema era que os 
                                                 
18 Representante de classe. 
19 Segunda prova. Nas disciplinas da Epusp, geralmente há três provas: P1, P2 e P3 por período letivo.  
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alunos que não sabiam como assistir a uma aula, e que ele considerava 

desprezível um aluno que tirava 2 numa prova. O coordenador disse ainda 

que estávamos querendo questionar coisas que não nos diziam respeito 

(como o critério usado na correção das provas), e que de nada adiantaria 

disponibilizar o gabarito da lista de exercícios, já que era inadmissível 

alguém resolver um exercício e não saber se a resposta a que chegou 

estava correta ou não.” 

• “Antes de tentar reduzir o índice de reprovação acho que o objetivo 

realmente é melhorar a matéria como um todo, lembrando que a avaliação 

é parte do curso oferecido.” 

Nas questões 2, 3 e 4 foram poucos os comentários, destacando-se um de 

alívio e outro de diagnóstico (Anexo D). 

Na questão 5 (Os pré-requisitos (Cálculo I, MAC I) são suficientes para 

acompanhar a matéria?) foram feitos 179 comentários que são apresentados 

associados a cada uma das respostas possíveis: não, apenas para a matéria, apenas 

para o EP, para ambos. 

Desses comentários cerca de 80% estavam associados a não ser suficiente 

para acompanhar a matéria. 

Houve 37 comentários associados à resposta nenhum dos pré-requisitos é 

suficiente. 

Houve 88 comentários associados à resposta os pré-requisitos são suficientes 

apenas para o desenvolvimento da matéria (desenvolvimento da teoria). 

Mesmo existindo alguns comentários que tentam desqualificar o 

planejamento e a importância do conjunto das disciplinas, o que se nota é que há a 

recorrência quanto à queixa da falta de preparação para cursar MAP-2121, que 

deveria ser dada em parte por MAC-2166 (MAC I).  

A questão foi apontada não só identificando o alto nível dos exercícios 

práticos, mas também indicando a insuficiência dos conhecimentos anteriores 

conforme pode ser observado no Anexo D.  
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No diagnóstico feito pelos alunos surgiram pistas e sugestões para a solução 

do problema: 

• “No EP, tivemos que usar conceitos que não foram dados em MAC, como 

file open, etc...” 

• “Falta linguagem para o EP.” 

• “Conhecimentos insuficientes de linguagem de programação.”  

• “No 1º EP, os conhecimentos de MAC não eram suficientes para ler uma 

matriz de um arquivo texto.” 

• “Os EPs são muito difíceis e apenas para quem entende de computação. A 

computação de MAC I é básica demais para os EPs de MAP.”  

No final da leitura desses comentários confirmou-se a sensação de que muitos 

não conseguiram executar a tarefa proposta na disciplina somente com a orientação 

dada pelos professores nas disciplinas MAC-2166 e MAP-2121:  

• “Precisei de ajuda nos EPs.” 

Houve 20 comentários associados à resposta os pré-requisitos são suficientes 

apenas para o desenvolvimento do exercício prático – EP.  

Os comentários variaram desde a falta de conceitos de outras disciplinas e de 

pré-requisitos até a forma de organização da disciplina (e portanto do EP). Os 

comentários a seguir mostraram também a dificuldade encontrada pelos alunos na 

construção desse conhecimento específico: 

• “Precisamos de mais tempo para sedimentar os conhecimentos adquiridos 

em Cálculo.”  

• “O raciocínio necessário ainda não está desenvolvido.” 

Houve 35 comentários associados à resposta os pré-requisitos são suficientes 

para acompanhar a matéria e para o desenvolvimento do exercício prático – EP. 

Os comentários foram claros quanto à necessidade mas em alguns foram 

observadas ressalvas, apontando principalmente como problema o grau de 

dificuldade da prova. 
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Fica claro também que a dificuldade não está no fato de os pré-requisitos 

serem ou não suficientes para acompanhar a matéria e desenvolver o EP: 

• “Porém, o problema é que as aulas não explicam corretamente como 

utilizar os conhecimentos anteriores.” 

• “O problema da matéria não são os pré-requisitos.” 

Na questão 6 (O que você achou dos EPs?) foram feitos 167 comentários que 

se distribuíram entre as respostas: fáceis, regulares, difíceis, muito difíceis. 

Desses comentários, cerca de 70% estão associados às respostas difíceis e 

muito difíceis. 

Houve 5 comentários entre os que responderam fáceis.  

Houve 37 comentários entre os que responderam regulares.  

Pela leitura desses comentários dos alunos pode-se concluir que o primeiro 

EP foi mais difícil e que os enunciados dos EPs não estavam claros para todos. 

Nas respostas em que os alunos classificaram os EPs como difíceis, foram 

feitos 61 comentários. Eles assinalavam principalmente a falta de base e a 

dificuldade de entendimento dos enunciados. 

Foram feitos 65 comentários nas respostas em que os alunos classificaram os 

EPs como muito difíceis.  

Mesmo entre os alunos que assinalavam como regulares, difíceis ou muito 

difíceis, alguns dos comentários nesta questão 6 se repetiram e foram principalmente 

com relação à falta de base, à dificuldade do 1o EP, à falta de explicações e aos 

enunciados difíceis de compreender. 

Alguns dos comentários confirmaram as respostas às perguntas (de que não 

fizeram e que compraram os EPs). 

Na ocasião, o professor José Roberto Castilho Piqueira na qualidade de 

presidente da Comissão do Ciclo Básico solicitou a instauração de uma comissão de 

sindicância para investigar e sugerir punições aos alunos que eventualmente 

estivessem comercializando EPs. Os alunos identificados foram advertidos por 

escrito. 
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4.1.6 Outras pesquisas realizadas  

No segundo semestre de 2003, foram realizados dois estudos para pesquisar 

outros fatores que poderiam estar influenciando no desempenho acadêmico do aluno 

politécnico, nestes dois primeiros anos conhecidos como Biênio.  

Com a implementação da EC-2 e a opção gradual das habilitações, alguns 

questionamentos são inevitáveis.  

Começou-se pela investigação individualizada: De onde vieram os alunos da 

Epusp? Como foi o caminho dos que ingressaram? Estudou-se também o nível de 

adaptabilidade: A mudança de ambiente do colégio e do cursinho para a Epusp foi 

bem assimilada? 

Investigaram-se as razões da escolha pela carreira Engenharia para se ter 

pistas para a motivação em prosseguir ou não, se a preferência por uma habilitação 

não for contemplada. É importante saber, por exemplo, em que momento se deu a 

opção pela habilitação? Essa escolha se manteve após o primeiro ano? Se houve a 

mudança, por que se mudou? 

Uma das pesquisas foi denominada pesquisa qualitativa e a outra foi 

denominada pesquisa de adaptabilidade. 

4.1.6.1 Pesquisa qualitativa 

A empresa Pró-Informática e Pesquisa Ltda., mais conhecida como Pró-

Pesquisa – pesquisa de opinião e mercado, foi contatada para fazer uma pesquisa 

qualitativa com alunos do primeiro ano. A motivação para esse contato foi a busca de 

um auxílio profissional para o trabalho de investigação e pesquisa que pudesse ajudar 

a compreender melhor o universo dos estudantes da Epusp. A interação com essa 

empresa habituada a fazer pesquisas e que dispõe de uma equipe de psicólogos 

permitiu aperfeiçoar a condução de entrevistas deste estudo. 

Como o público alvo era bem definido (alunos do primeiro ano da Epusp), 

estabeleceram-se dois grupos de dez alunos cada. O porcentual dos alunos 

ingressantes do sexo feminino da Epusp tem se aproximado de 15%. Assim definiu-

se que cada grupo teria 2 mulheres.  
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Na busca do aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem da Epusp 

é fundamental que se conheça o universo desses alunos para não haver o risco de 

intervenções equivocadas e desnecessárias. 

Assim, a idéia era descobrir onde, como e quanto esses alunos ingressantes 

estudaram. Era importante descobrir as expectativas de quando entraram, como 

estava transcorrendo o primeiro ano, as dificuldades nas aulas, nos relacionamentos, 

nas provas e o que esperavam do futuro dentro da Epusp, incluindo as escolhas das 

habilitações e as limitações para essa escolha. 

Depois de definida uma data para as reuniões, os dois grupos foram montados 

convidando-se os alunos da turma 15 da disciplina PNV-2100 Introdução à 

Engenharia que foi de responsabilidade deste autor no primeiro semestre de 2003. 

Com este critério procurou-se garantir um grupo heterogêneo e representativo do 

universo dos alunos do primeiro ano pois, conforme já foi dito, cada turma de PNV-

2100 é montada de forma aleatória e procurando garantir um equilíbrio com as 

demais turmas. Consultando-se a disponibilidade de horário da turma foi feito o 

convite e a adesão foi feita por e-mail. No dia da entrevista, os alunos que não 

puderam comparecer foram substituídos por outros que se encontravam presentes 

naquele momento no conjunto do Biênio. 

Na sala de reuniões, permaneceram apenas o mediador e a psicóloga. E os 

depoimentos e discussões foram gravados em fitas VHS. Este autor evitou estar 

presente para que a presença de um professor da Epusp não interferisse nas reações e 

nas respostas dos alunos. 

Para se atingir os objetivos da pesquisa foi estabelecido um roteiro com o 

mediador e a psicóloga que pode ser resumido nas seguintes perguntas feitas aos 

alunos: 

• Como foi o caminho até a USP? Quais os principais obstáculos enfrentados? 

O que foi importante para a aprovação no vestibular?  

• Qual foi o papel do colégio20? Qual foi o papel dos cursinhos preparatórios 

aos vestibulares? Quais os que eles recomendavam? Qual era a opinião sobre 

                                                 
20 As escolas do ensino médio são denominadas na linguagem informal de “colégios”. 
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os colégios técnicos? Como uma escola poderia orientar seus alunos quanto à 

escolha da profissão e da universidade?  

• Como foi a relação com a família na escolha da carreira? Os pais influíram na 

decisão?  

• Como foi o ano do vestibular? Quais eram os hábitos de estudo? Qual era a 

opinião sobre as Olimpíadas de Física e de Matemática? O que era mais 

difícil no vestibular da Fuvest?  

• Como foi a opção pela Poli21? Quando escolheu a Poli? O que pensava do 

ITA, da Unicamp e da Unesp? Se foi aprovado em outros vestibulares por 

que escolheu a Poli? Se não fosse na Poli onde faria a graduação? 

• Fazer Poli é garantia de emprego? O que pretende fazer depois do curso de 

graduação? O que deveria ser feito além do curso de graduação para construir 

uma carreira de sucesso? O que é mais importante para se conseguir 

emprego? 

• O esforço no vestibular valeu a pena? A Poli preencheu as expectativas? 

• Qual é a sugestão para alguém que quer entrar na Poli? E para cursar a Poli? 

É importante ingressar entre os primeiros colocados? 

• Com relação à habilitação do curso de engenharia, a escolha mudou? O que 

queria antes? E agora? 

Algumas das respostas confirmaram conjecturas existentes, mas outras 

trouxeram surpresas.  

Pelas respostas dos alunos descobriu-se que alguns mudaram de cidades 

pequenas para São Paulo. Muitos disseram que cursaram escolas públicas e 

complementaram sua preparação com cursinho pré-vestibular, confirmando os dados 

divulgados pela Fuvest. 

Alguns deixaram de trabalhar para se dedicar ao cursinho pré-vestibular, 

tendo feito este preparatório por mais de um ano, outros vieram de escolas técnicas 

                                                 
21 A expressão coloquial pela qual os alunos da Epusp se referem à Escola é Poli. Essa expressão foi 
utilizada quando da apresentação de perguntas aos alunos. 
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públicas, outros ganharam bolsa de estudos em cursinhos ou em colégios cuja missão 

é a preparação aos vestibulares.  

Citaram como bons cursinhos preparatórios aos vestibulares Etapa, Anglo e 

Objetivo. Poliedro também foi lembrado. Etapa foi lembrado como sendo o que 

melhor prepara para a área de Exatas. 

Foram lembrados bons colégios em cidades como Campinas, São Carlos e 

Anápolis. Mencionaram também ouvir que 10% dos que entram na Escola 

Politécnica são do Colégio Bandeirantes. 

Sobre a participação em Olimpíadas de Matemática e Física durante o ensino 

médio, embora interessante, lembraram principalmente que serviram para mostrar 

um universo maior do que o que estavam acostumados, pois mesmo com boas notas 

na Escola, nas Olimpíadas o desempenho não era muito bom. 

Consideraram os simulados (dos colégios e cursinhos) ótimos, destacando sua 

importância, embora estressantes. 

Descobriu-se que muitos pensavam em fazer Medicina, Direito e outros 

cursos, de Humanas. Muitos alunos prestaram o vestibular para diferentes áreas. 

Poucos fizeram testes vocacionais e não valorizaram isso. Muitos mudaram 

suas preferências ainda no colégio e, mesmo tendo feito estudos mais voltados para 

área de Humanas, entraram na Epusp. Formaram suas convicções com relação às 

carreiras conversando mais com professores do que com amigos e pais. Mesmo 

lembrando da importância dos colégios em apresentar as diversas opções de 

carreiras, citaram que os colégios perderam um pouco do seu papel ao se 

preocuparem mais com o vestibular do que com a formação. 

Foi relatado um fato que denotava preconceito: o pai de uma das alunas 

argumentava que Engenharia não era coisa de mulher. Por essa razão ela prestou 

vestibular para Farmácia, Economia, Química e Engenharia e, no final, optou por 

ficar na Escola Politécnica. 

Na preparação para o vestibular, a renúncia a festas e ao convívio com 

amigos e parentes, a disciplina, a determinação, o hábito de estudar foram citados 

como fundamentais. Quando um dos participantes relatou que estudava cerca de 14 
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horas por dia, incluindo as aulas, houve uma grande discussão no grupo, o que 

mostra que cada tem a sua forma de aprender, mas no geral todos disseram não 

estudar menos de 6 a 7 horas por dia, regularmente. 

Quando questionados sobre o que recomendariam para quem gostaria de 

passar no vestibular da Fuvest, todos disseram “estudar!”. 

Observou-se que todos têm orgulho de estar na Epusp, porém o ITA foi muito 

citado. 

Imaginavam que estudariam menos na Epusp do que na preparação para o 

vestibular, mas encontraram a necessidade de estudar muito para conseguir os cursos 

mais desejados numa competição ainda mais acirrada. Na Epusp, esperavam um 

alívio, mas descobriram que é mais difícil do que no cursinho. Disseram não haver 

pressão porque já estão aqui, mas há muito trabalho, muito estudo, três provas por 

semestre. 

Lembraram também que é importante descobrir o que é Engenharia, conhecer 

as suas maravilhas, mas também lembrar que por trás de um processador de 

computador há a Álgebra Linear, por exemplo. Que no primeiro ano há cálculos, 

teorias, fórmulas e pouca aplicação de engenharia.  

As “matérias” são consideradas “chatas”. Algumas aulas são classificadas por 

eles como muito teóricas. Consideraram o primeiro ano igual ao colégio, só que bem 

mais difícil. Alguns ficaram desapontados porque a maioria já queria engenharia e, 

segundo eles, estudar “matérias básicas” é “chato”. 

Disseram que se antes pensavam em como entrar, já pensam em como sair, 

em se formar. 

As reações dos alunos mostraram ainda dúvidas com relação ao futuro, pois 

sentem que não há garantia de bons salários ou empregos mesmo estando na Epusp. 

Mas não se preocupam muito, pois acreditam que terão emprego pelo fato de estarem 

na Epusp. Manifestaram o desconhecimento pelo mercado  de trabalho. Lembraram 

da rejeição existente com relação à Engenharia Civil e à Engenharia Metalúrgica. Foi 

citado também o fato de a Engenharia de Telecomunicações ter sido muito procurada 

num ano e pouco disputada em outro. 
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Por causa dos critérios para as escolhas de opções, das seleções para o estudo 

na França acreditam que entrar bem classificado no vestibular ajuda, mas não é 

importante. 

As opiniões quanto à forma de escolha da habilitação ficaram divididas. 

Discorreram sobre as vantagens de escolher antes do vestibular ou no primeiro ano. 

Falaram da competição no primeiro ano, mas, pelas declarações, nem todos a 

sentiram.  

Quanto à opção gradual, a conclusão mais pragmática foi a de que como não 

é possível atender a todas as opções, algumas dessas vagas se tornarão ociosas 

porque haverá desistências.  

Quanto ao desenvolvimento do curso, apontaram a existência da falta de 

diálogo entre os professores que confessam em aula que não sabem o que o outro 

está ensinando. Apontaram também a descontinuidade entre os requisitos dizendo 

que Física está sempre na frente de Cálculo e que não há integração entre o 

Laboratório de Física e a disciplina teórica de Física.  

Observaram ainda que se notam diferenças entre os professores e, como não 

há controle da freqüência às aulas, algumas das salas ficam cheias e outras vazias. 

A pesquisa mostra que há necessidade de se divulgar a carreira Engenharia e 

o curso da Escola Politécnica por intermédio dos professores dos colégios e 

cursinhos preparatórios aos vestibulares pois estes são os formadores de opinião. A 

pesquisa mostra também que há dúvidas com relação à forma de se oferecer as vagas 

nas habilitações (se no vestibular ou na Epusp). A pesquisa confirma também a 

necessidade de uma regulagem na EC-2, melhorando a comunicação entre as 

coordenações das disciplinas. 

4.1.6.2 Pesquisa da adaptabilidade 

Para acompanhar o desenvolvimento do curso no primeiro ano dentro da 

Epusp não basta avaliar a satisfação com o desenvolvimento das disciplinas, com a 

infra-estrutura oferecida, com o trabalho dos funcionários docentes e não-docentes. É 

importante também acompanhar se as mudanças ocorridas com o ingresso na Epusp 

não dificultaram o desempenho acadêmico de cada aluno. Assim, foi estabelecido um 
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roteiro por intermédio de perguntas num questionário. A partir da lembrança da vida 

anterior resgatada por perguntas sobre a família e hábitos dela a pesquisa permitiria 

também verificar a contribuição do desenvolvimento deste primeiro ano para definir 

a escolha da habilitação. Essa escolha é percebida como um problema dentro do 

sistema de opção gradual com vagas limitadas adotado pela Epusp. 

Por se tratar de uma questão de adaptabilidade à cidade, à forma de 

desenvolvimento do curso, aos critérios de escolha dos cursos, foram incluídas 

perguntas para confirmar ou não as percepções sobre as eventuais dificuldades que a 

vida na cidade de São Paulo poderia ter trazido. 

Foram aplicadas duas pesquisas sobre a adaptabilidade, uma em 2003 e outra 

em 2004. 

4.1.6.2.1 Segundo semestre de 2003 

Ao se tentar aplicar este questionário no segundo semestre de 2003, houve um 

problema de logística e ele só foi distribuído na última semana, a semana de provas. 

Com isso o interesse pelo questionário foi prejudicado, pois o foco dos alunos eram 

as provas. 

O questionário foi entregue aos alunos do primeiro ano na saída da prova da 

disciplina PMT-2100 Ciências dos Materiais, sendo solicitado o retorno junto à 

Secretaria do Biênio. Já na saída, alguns dos alunos não aceitavam o questionário que 

foi entregue por um funcionário da Secretaria do Ciclo Básico.  

Dos participantes da prova, 94 devolveram o questionário. Isso representa 

cerca de 13% dos possíveis respondentes que seriam todos os matriculados no 

primeiro ano (cerca de 720 se forem desconsiderados os desistentes). 

Como não havia a obrigatoriedade de responder a todas as questões, algumas 

delas ficaram sem resposta e estão indicadas por NR. Nas figuras que se seguem 

pode-se ver o questionário e o porcentual correspondente às respostas que foram 

dadas. 
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1. A sua f amí lia mora em que região?

47,9%

16,0%

24,5%

11,7% 0,0%

Capi tal Gr ande SP Inter ior  SP  Outr o estado  f or a do Br asi l

2. Você mora com quem?

59,7%

5,3%

25,5%

7,4% 2,1%

pais par entes amigos  sozinho companheir o(a)

3. Quant o t empo você gast a para vir  para a POLI e 
volt ar para casa? 

57,5%28,7%

7,4% 4,3%2,1%

até 1h 1 a 2h  2 a 3h  3 a 4h mais de 4h

4. Quem exerce at ividade remunerada na sua f amí lia?

26,6%

3,2%

45,7%

18,1%
6,4%

meu pai minha mãe meus pais meus pais e i r mão(s) outr a si tuação

 
Figura 38. Questões sobre Família e cidade 

5. Você exerce alguma at ividade remunerada?

81,9%

12,8%

3,2%

2,1%

0,0%

não  eventualmente  até 20 h/ semana

21 a 32 h/ semana mais de 32 h/ semana

 

6. Qual é o jornal que você costuma ler?

2,1%

30,9%

44,7%

4,3%

10,6% 7,4%

Diár io de SP Estado de SP Folha de SP Jor nal  da Tar de outr o NR

 
7. Quem na f amí lia já possuí a e-mail ant es de você ent rar na POLI?

4,3% 12,8%

10,6%

3,2%
67,0%

2,1%

ninguém só eu meu pai e eu minha mãe e eu  meus pais e irmãos  NR

 
Figura 39. Questões sobre Família e cidade – continuação 

A partir das respostas do questionário aplicado em 2003, com relação às 

questões sobre a família e cidade, pelos gráficos da Figura 38 e da Figura 39 pode-se 

chegar a algumas conclusões. 
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Cerca de 35% dos alunos vieram do interior do Estado de São Paulo ou de 

outro estado, mostrando que a Epusp continua sendo uma opção para o aluno 

interessado numa boa escola de engenharia mesmo a Fuvest não oferecendo um 

vestibular nacional a exemplo da Unicamp. Além disso, cerca de 7% não possuíam e-

mail antes de entrar na Epusp. 

Alguns alunos (cerca de 15%) moram distantes da Cidade Universitária e 

gastam pelo menos duas horas para ir e vir de casa para a Epusp. Mesmo sendo uma 

Escola em período integral, a Epusp tem alunos (cerca de 19%) que exercem 

atividades remuneradas mesmo que eventualmente. 

Cerca de 75% responderam que costumam ler ou Folha de S. Paulo ou O 

Estado de S. Paulo. 

Com relação às questões sobre ensino médio e vestibular (Figura 40 e Figura 

41), conclui-se que, com relação à opção pela Epusp, 43,6% dos ingressantes fizeram 

a escolha perto da inscrição no vestibular, apesar de cerca de 52% terem feito 

inscrição também para o vestibular do ITA.  

8. Onde f oi obt ida a base (ensino médio) para ingressar 
na POLI?

3,2%

41,9%

8,6%12,9%

33,3%

escola públ ica escola par ti cular

cur sinho escola públ ica+cur sinho

escola par ticular +cur sinho  

9. Em que moment o você opt ou pela POLI?

34,0%

19,1%
23,4%

13,8%
6,4% 3,2%

desde o início do EM

no início da 3a sér ie do EM
no f ianl  do 1o sem da 3a sér ie do EM

quando compr ei  o manual  da Fuvest
no úl timo minuto, antes de netr egar  a f icha de inscr ição

NR  
10. Qual  dos motivos f oi  o mais impor tante par a a opção pela POLI?

47,9%

23,4%

5,3%

0,0%

22,3%
1,1%

É o melhor  da car r ei r a Pr epar a par a o mer cado  O cur so é em SP

 É tr adição de f amíl ia  Nenhum destes motivos  NR

 

11. No vest ibular de 2003, ingressou t ambém

0,0%
28,4%

15,6%15,6%

26,6%

13,8%

ITA Unicamp Unesp Uf scar outr a NR

 
Figura 40. Questões sobre ensino médio e vestibular 
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12. Como você avalia a part icipação de sua escola 
de EM  no sucesso do vest ibular?

25%

48%

19%
7% 1%

Deter minante  Impor tante  Pouco impor tante  Nada impor tante  NR  

13.Como você aval ia a par ticipação do cur sinho no sucesso do 
vestibular ?

3 7 , 2 %

4 0 , 4 %

13 , 8 %

3 , 2 %

1, 1%

4 , 3 %

Não f iz cur sinho Deter minante Impor tante

Pouco impor tante Nada impor tante NR

14.  Como você aval i a os benef íc i os de uma escol a técni ca ao l ongo do EM ?

47,9%

1,1%16,0%
4,3%

25,5%

5,3%

Não sei  aval i ar

Cur sei  e não f oi  i mpor tante par a a mi nha escol ha

Cur sei  e f i  i mpor tante par a  a mi nha escol ha pr of i ssi onal

Cur sei  e f oi  deter mi nante par a a mi nha escol ha

Não cur sei  mas pel o que ouvi  é i mpor tante par a a escol ha

NR

15. Sobre o vest ibular do ITA, você

47,9%

1,1%8,5%

39,4%

0,0%

3,2%

Não se inscreveu
Se inscreveu e não f ez as provas
Se inscreveu e f ez apenas part e das provas
 Fez t odas as provas e não f oi aprovado
Foi aprovado e opt ou pela POLI
 NR

 
Figura 41. Questões sobre ensino médio e vestibular – continuação 

Optaram pela Epusp porque era a melhor opção dentro da carreira Engenharia 

(47,9%), pela preparação para o mercado (23,4%), por ser em São Paulo (5,3%) e por 

outras razões (22,3%). 

Além disso, mais de 15% dos ingressantes são oriundos de escola pública e 

para mais de 54% o cursinho foi determinante ou importante para o sucesso no 

vestibular. 

Com relação às questões sobre a Escola Politécnica (Figura 42), cerca de 66% 

disseram que estudavam um pouco mais ou muito mais do que no ano de preparação 

para o vestibular. 

No primeiro ano da Epusp, 23,4% foram bem, 31,9% não se adaptaram à 

forma de desenvolvimento do curso, 21,3% acharam o nível do curso muito elevado 

e cerca de 15% disseram que tiveram problemas pessoais, incluindo 2% que não se 

adaptaram à cidade. 

Cerca de 60% estavam bem informados sobre as Grandes Áreas e os critérios 

de opção, 28% estavam mal informados sobre os critérios de opção e 10% estavam 

mal informados sobre as Grandes Áreas. 
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16. Na POLI você est á est udando mais do que ant es do 
vest ibular?

29,8%

29,8%

36,2%

4,3%

não  sim, um pouco mais  sim, muit o mais  NR

17. Neste pr imei r o ano da POLI, se você não f oi  bem, você atr ibui  isto 
a 

23,4%

31,9%2,1%
21,3%

12,8%
8,5%

Fui  bem Não me adaptei  à f or ma do cur so

 Não me adaptei  à cidade  Nível  mui to elevado do cur so

Pr oblemas pessoais NR

18. Antes de ingr essar  na POLI você estava 

59,5%27,7%

9,6% 3,2%

Tot alment e inf ormado sobre Grande Área e sabia que a not a da
Fuvest  seria ut ilizado na classif icação
 Não sabia que a not a da Fuvest  ent rava na classif icação da Grande
Área
 Não est ava inf ormado sobre Grande Área

 NR

19. O pr imeiro ano na POLI ajudou você a def inir  a Grande 
Área e a habilit ação que deseja?

30,9%

33,0%

35,1%

1,1%

Não  Mais ou menos  Sim  NR

 

20. Você est á sat isf eit o com o Sist ema (Básico de 
Engenharia) com escolha da habilit ação dent ro da POLI?

25,5%

6,4%

19,1%26,6%

21,3% 1,1%

Não  Pouco  Mais ou menos  Razoavelment e  Sim  NR

 

24. Depois do pr imei r o ano na POLI, a sua opção par a habi l i tação 
mudou?

54,2%30,9%

14,9%

Não  Sim  NR

 
Figura 42. Questões sobre a Poli 

Cerca de 30% disseram que o primeiro ano não ajudou a definir a Grande 

Área e a habilitação desejada, 32% afirmaram ter ajudado mais ou menos e 33% que 

ajudou de fato. 

Cerca de 21% estavam satisfeitos com o sistema de opção, 26,6% estavam 

razoavelmente satisfeitos, 19,2% mais ou menos satisfeitos e 6,4% pouco satisfeitos 

e 25,5% estavam insatisfeitos.  

Com relação à primeira opção para a habilitação, depois do primeiro ano da 

Epusp, para 54,3% a primeira opção não mudou e para 30,9% mudou. Pode-se 

concluir que cerca de 15% dos alunos não tinham opção definida. 
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Tabela 44. Respostas às questões 21, 22 e 23 

Se tivesse que optar no vestibular, qual seria sua primeira 
opção para a habilitação? 
Ambiental 4,3 % 
Civil 4,3 % 
Computação 16,4 % 
Elétrica 22,4 % 
Materiais 2,6 % 
Mecânica 9,5 % 
Mecatrônica 12,9 % 
Metalúrgica 0,0 % 
Minas e Petróleo 1,7 % 
Naval 0,9 % 
Produção 17,2 % 
Química 6,9 % 
Outra 0,9 % 

Por uma restrição do cartão de respostas com leitura óptica que prevê apenas 

cinco alternativas por questão, a pergunta sobre a primeira habilitação que seria 

escolhida antes do vestibular teve as suas respostas distribuídas em três questões (21, 

22 e 23), as quais foram sintetizadas na Tabela 44. 

Essas respostas indicam de fato a demanda por vagas, pois 

independentemente da média obtida com a nota da Fuvest e as notas do primeiro ano 

ponderadas com os créditos das disciplinas que constrangem o respondente que 

conhece a regra para a escolha da Grande Área, a pergunta remete à situação do 

vestibular ou anterior ao vestibular. Com isso, as respostas não têm o fator da 

indução. 

Nas alternativas foram oferecidas as opções de habilitações da Epusp tendo 

sido agrupadas as habilitações de Minas e de Petróleo por causa do reduzido número 

de vagas em cada uma quando comparado com o número de vagas das demais 

habilitações. 

Assim, com relação à habilitação, definindo-se o índice de demanda22 como a 

razão entre o porcentual da primeira opção e o porcentual de vagas oferecidas em 

cada habilitação, pode-se construir a tabela com a demanda e a oferta de vagas em 

2003 (Tabela 45). 

                                                 
22 Sugestão dos professores Carlos Eduardo Nigro Mazzili e João Cyro André, do PEF.  
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Pelos números apresentados perceberam-se duas situações críticas. 

Tabela 45. Demanda e oferta de vagas 

Grande Área 
(no. de 

vagas=vga) 

Habilitação 
(no. de vagas=h) 

Índice da 
oferta de 

vagas 
((h/750)*100) 

Porcentual 
de 1ª. 
opção 

Índice de 
demanda 

da 
habilitação 

Índice de 
demanda 

da 
Grande 

Área 
Ambiental (50) 6,7 4,3 64,2 Civil (180) 
Civil (130) 17,3 4,3 24,9 

35,8 

Materiais (20)  2,7 2,6 96,3 

Metalúrgica (20) 2,7 0,0 0,0 
Minas e Petr.(20) 2,7 1,7 63,0 

Química (120) 

Química (60) 8,0 6,9 86,3 

69,9 

Computação 
(30+40) 

9,3 16,4 176,3 Elétrica (210) 

Elétrica  
(180-40) 

18,7 22,4 119,8 

138,6 

Mecânica (70) 9,3 9,5 102,2 

Mecatrônica (60) 8,0 12,9 161,2 

Naval (40) 5,3 0,9 17,0 

Mecânica (240) 

Produção (70) 9,3 17,2 184,9 

127,0 

Outra (0) Outra (0) 0,0 0,9 -  

Uma por alta ociosidade: na Grande Área Civil e nas habilitações Civil, 

Metalúrgica e Naval. E outra, por alta demanda: nas Grandes Áreas Elétrica e 

Mecânica e nas habilitações Computação, Elétrica, Mecatrônica e Produção. 

Pode-se dizer que estavam com a demanda equilibrada a Engenharia de 

Materiais e a Engenharia Mecânica. 

4.1.6.2.2 Segundo semestre de 2004 

O questionário de verificação da adaptabilidade na versão atualizada em 12 

de novembro de 2004 foi distribuído pelos representantes discentes de classes em 

cada uma das salas de aula do primeiro ano. 

O objetivo era avaliar se os alunos da Escola Politécnica (após cursar o 

primeiro ano) estavam adaptados às condições existentes. O questionário mantinha 

basicamente as mesmas perguntas aplicadas em 2003. As modificações que foram 

feitas tinham o objetivo de deixar as alternativas mais precisas. A participação dos 

representantes de classe foi solicitada na tentativa de se obter um retorno maior de 
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questionários do que ocorreu em 2003, quando cerca de 13% responderam. Nesta 

versão, houve uma devolução de cerca de 40% dos possíveis respondentes. 

Os questionários foram distribuídos separadamente nas 12 turmas de Cálculo, 

Física e Álgebra e assim foi possível verificar também a inter-relação entre as 

turmas. 

As respostas de cada turma mostraram que basicamente o perfil das turmas 

era o mesmo, confirmando que o algoritmo adotado para a divisão das turmas 

funcionou. Ressalta-se que a proposta para a adoção do modelo era para se ter um 

conjunto de turmas homogêneo, em que cada turma fosse a mais heterogênea para 

permitir essa homogeneidade. 

1. A sua f amí lia mora em que região?

57,3%

14,0%

24,8%

3,9%

0,0%

Capi tal Gr ande SP Inter ior  SP  Outr o estado  f or a do Br asi l

2. Você mora com quem?

70,2%

7,9%

17,4%
4,6%0,0%

pais par entes amigos  sozinho companheir o(a)

 

3. Quant o t empo você gast a para vir para a POLI e 
volt ar  para casa? 

51,6%
29,4%

10,8%
7,8%0,3%

até 1h 1 a 2h  2 a 3h  3 a 4h mais de 4h

 
 

Figura 43. Questões sobre família e cidade 

A partir das respostas desse questionário aplicado em 2004, com relação à 

família e à cidade (Figura 43 e Figura 44), pode-se concluir que mais de 28% têm a 

família morando no interior do Estado de São Paulo ou em outro estado e que cerca 

de 22% moram sozinhos ou com amigos. 

4. Quem exerce atividade remunerada 
na sua família? 

24,5% 

4,3% 
50,9%

15,8% 4,3% 

meu pai minha mãe meus pais

meus pais e irmão(s) outra situação 
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5. Você exerce alguma at ividade remunerada?

85,2%

9,7%

3,2%

1,0%

1,0%

não  eventualmente  até 20 h/ semana

21 a 32 h/ semana mais de 32 h/ semana

 

6. Qual é o jornal que você costuma ler?

0,6%
27,1%

43,2%

1,6%

13,5%

13,9%

Diário de SP Est ado de SP Folha de SP

Jornal da Tarde out ro NR  

7. Quem na f amí lia já possuí a e-mail ant es de você est udar na POLI?

2 , 4 % 8 , 8 % 5 , 8 %

10 , 8 %

7 2 , 2 %

ninguém somente eu meu pai  e eu minha mãe e eu meus pais e i r mão(s)
 

Figura 44. Questões sobre família e cidade – continuação 

Muitos dos alunos (cerca de 20%) gastam mais de duas horas para vir para a 

Poli e voltar para casa. 

Mesmo sendo uma escola em período integral, cerca de 15% dos alunos 

exercem alguma atividade remunerada mesmo que eventualmente. Mais de 5% 

(portanto cerca de 40 dos alunos ingressantes) exercem essa atividade remunerada 

por mais de 20 horas por semana. 

Pelas respostas, cerca de 70% costumam ler os jornais O Estado de S. Paulo 

ou Folha de S. Paulo. Mas, este dado deve ser visto com o devido cuidado, porque a 

pergunta não é precisa quanto à assiduidade levando em conta a ocorrência mais do 

que a freqüência. 

O porcentual dos que não possuíam e-mail é reduzido coincidindo com dados 

obtidos em 2003. 

Com relação ao ensino médio e ao vestibular (Figura 45 e Figura 46), pode-se 

concluir que mais de 17% vieram de escolas públicas de ensino médio. Para mais de 

60% dos alunos o cursinho foi determinante ou importante para o sucesso no 

vestibular e cerca de 40% fizeram inscrição também no ITA. 
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8. Onde f oi obt ida a base (ensino médio) para ingressar 
na POLI?

4,5%

41,2%

14,7%
12,8%

26,8%

escola públ ica escola par ticular

cur sinho escola públ ica+cur sinho

escola par ticular +cur sinho

 

9. Em que moment o você opt ou pela POLI?

36,1%

26,0%

21,6%

7,8% 6,4% 2,0%

desde o início do EM

no início da 3a sér ie do EM

no f ianl  do 1o sem da 3a sér ie do EM

quando compr ei  o manual  da Fuvest

no úl timo minuto, antes de netr egar  a f icha de inscr ição

NR

 
10. Qual dos mot ivos f oi o mais import ant e por sua opção pela 

POLI?

50,0%

18,8%

9,4%

1,0%

20,8%

É a melhor carreira que escolhi

Prepara para o mercado de t rabalho

Pelo curso ser em SP

É t radição da f amí lia

Nenhum dest es mot ivos

 

11. No vest ibular de 2004, ingressou também

0,9%

34,1%

18,3%14,4%

12,2%

20,1%

ITA Unicamp Unesp Uf scar outr a NR

 
Figura 45. Questões sobre ensino médio e vestibular 

 
12. Como você avalia a part icipação de sua escola 

de ensino médio EM  no sucesso do vestibular?

31,8%

34,0%

26,2%

8,0%

Deter minante par a apr ovação Impor tante par a apr ovação

Pouco impor tante par a apr ovação  Nenhuma impor tância

13. Como você avalia a part icipação 
do cursinho no sucesso do vest ibular?

32,7%

42,8%

17,4%

5,5%

0,3%

1,2%

Não f iz cur sinho Deter minante par a apr ovação

Impor tante par a apr ovação Pouco impor tante par a apr ovação

Nenhuma impor tância par a apr ovação NR

14. Como você avalia os benef í cios de uma escola 
t écnica ao longo do EM?

53,5%

5,8%9,3%

6,1%

18,3%
7,1%

Não sei  aval iar

Cur sei  e não f oi  impor tante par a a minha escolha

Cur sei  e f i  impor tante par a  a minha escolha pr of issional

Cur sei  e f oi  deter minante par a a minha escolha

Não cur sei  mas pelo que ouvi  é impor tante par a a escolha

NR  
 

Figura 46. Questões sobre ensino médio e vestibular – continuação  

Cerca de 62% dos alunos fizeram a opção pela Escola Politécnica até o início 

da 3ª série do ensino médio. Os demais fizeram a opção depois disso. 

Surpreendentemente o porcentual dos que fizeram a escolha no último minuto, antes 

da entrega da ficha de inscrição, foi 6,4%, confirmando que há dúvidas também com 

relação à carreira Engenharia e não somente com a habilitação. 

15. Sobre o vestibular do ITA

60,6%

0,3%

4,5%

30,4%

0,3%

3,8%

Não se inscreveu
Se inscreveu e não fez as provas
 Se inscreveu e fez parte das provas
 Fez todas as provas e não foi aprovado
 Foi aprovado e optou pela POLI
 NR
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Escolheram a Epusp porque era a melhor opção dentro da carreira Engenharia 

(50%), consideraram a preparação para o mercado (18,8%), o fato de ser em São 

Paulo (9,4%) e por outras razões (21,8%). 

Com relação às questões sobre a Escola Politécnica (Figura 47), cerca de 

61,5% disseram que estudavam um pouco mais ou muito mais do que antes do 

vestibular, confirmando a pesquisa feita em 2003 (que a Epusp exige muito). 

No primeiro ano da Epusp, 34,9% foram bem, 31,2% não se adaptaram à 

forma de desenvolvimento do curso, 13,7% acharam o nível do curso muito elevado, 

cerca de 13,1% disseram que tiveram problemas pessoais e 1,6% não se adaptou à 

cidade. 

Com relação à forma de acoplamento às Grandes Áreas e à escolha da 

habilitação, 67% dos alunos estavam bem informados sobre as Grandes Áreas e os 

critérios de opção, 20,5% estavam mal informados sobre os critérios de opção e 6,1% 

estavam mal informados sobre as Grandes Áreas. 

Cerca de 37,5% dos alunos disseram ainda que o primeiro ano não ajudou a 

definir a Grande Área e a habilitação desejada, 35,6% que ajudou mais ou menos e 

25% que ajudou de fato.  

Com relação ao sistema de seleção adotado pela Epusp, 21,5% dos alunos 

disseram que estavam satisfeitos com o sistema de opção, 20,2% estavam 

razoavelmente satisfeitos, 21,5% mais ou menos satisfeitos e 15,1% pouco satisfeitos 

e 21,8% estavam insatisfeitos.  

Com relação à primeira opção para a habilitação, depois do primeiro ano da 

Epusp, para 57,6% a primeira opção não mudou e para 26,2% mudou. Pode-se 

concluir que cerca de 16,2% dos alunos não tinham opção definida. 

Exatamente como em 2003, a pergunta sobre se a primeira opção para a 

habilitação fosse feita no vestibular foi dividida em três partes para que fosse 

possível utilizar o cartão com a leitura óptica que oferece apenas cinco alternativas. 

Diferentemente do que foi feito em 2003, as habilitações Engenharia de Minas e 

Engenharia de Petróleo foram oferecidas em alternativas separadas. 
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16. Na POLI você est á est udando mais do que ant es do 
vest ibular?

35,6%

30,1%

31,4%

2,9%

Não  Sim, um pouco mais Sim, muit o mais  NR

17. Nest e pr imeiro ano da POLI, se você não f oi bem você 
at r ibui ist o a 

34,9%

31,2%1,6%

13,7%

13,1%
5,6%

Fui bem Não me adapt ei à f orma do curso

 Nào me adapt ei à cidade  Ní vel muit o elevado do curso

 Problemas pessoais  NR

18. Ant es de ingressar na POLI você est ava

67,0%

20,5%

6,1% 6,4%

t ot alment e inf ormado sobre a Grande Área e sabia que a not a da Fuvest
seria ut ilizado na classif icação

não sabia que a not a da Fuvest  ent rava na classif icação da Grande Área

não est ava inf ormado sobre Grande Área

NR

 

19. O primeiro ano na POLI ajudou você a def inir  a Grande 
Área e a habilit ação que deseja?

37,5%

35,6%

25,0%
1,9%

Não Mais ou menos  Sim  NR

 

20. Você est á sat isif eit o com o Sist ema (Básico de engenhar ia) 
com escolha da habilit ação dent ro da POLI?

21,8%

15,1%

21,5%

20,2%

21,5%

Não  Pouco  Mais ou menos  Razoavelment e  Sim

 

24. Depois do primeiro ano na POLI, a sua opção para a 
habilit ação mudou?

57,6%26,2%

16,2%

Não  Sim  NR

 
Figura 47. Questões sobre a Poli 

Assim, com as respostas dadas pelos alunos nas questões 21, 22 e 23 (Tabela 

46), foi possível construir a tabela com a demanda e a oferta de vagas em 2004 

(Tabela 47). 

Com base nesses números verifica-se que as duas situações críticas 

observadas em 2003 de certa maneira se mantiveram. 

Uma por alta ociosidade: na Grande Área Civil e nas habilitações Civil, 

Metalúrgica e Naval. A novidade é que nestes questionários de 2004, as habilitações 

Minas, Petróleo e Ambiental também apresentaram demanda baixa.  
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Tabela 46. Questões 21, 22 e 23 
Se tivesse que optar no vestibular, qual seria sua primeira 
opção para a habilitação? 

Ambiental 0,8 % 
Civil 6,1 % 

Computação 13,6 % 
Elétrica 17,9 % 

Materiais 3,5 % 
Mecânica 14,7 % 

Mecatrônica 9,6 % 
Metalúrgica 0,3 % 

Minas 0,3 % 
Naval 1,1 % 

Produção 20,9 % 
Química 10,4 % 
Petróleo 0,3 % 

Outra 0,5 % 

Tabela 47. Demanda e oferta de vagas 
Grande Área 

(no. de 
vagas=vga) 

Habilitação 
(no. de vagas=h) 

Índice da 
oferta de 

vagas 
((h/750)*100) 

Porcentual 
de 1ª. 
opção 

Índice de 
demanda da 
habilitação 

Índice de 
demanda 

da 
Grande 

Área 
Ambiental (50) 6,7 0,8 11,9 Civil (180) 
Civil (130) 17,3 6,1 35,3 

28,8 

Materiais (20)  2,7 3,5 129,6 

Metalúrgica  
(20) 

2,7 0,3 11,1 

Minas (10) 1,3 0,3 22,2 
Petróleo (10) 1,3 0,3 22,2 

Química (120) 

Química (60) 8,0 10,4 130,0 

91,9 

Computação 
(30+40) 

9,3 13,6 146,2 Elétrica (210) 

Elétrica (180-
40) 

18,7 17,9 95,7 

112,5 

Mecânica (70) 9,3 14,7 158,1 

Mecatrônica 
(60) 

8,0 9,6 120,0 

Naval (40) 5,3 1,1 20,8 

Mecânica (240) 

Produção  (70) 9,3 20,9 224,7 

145,1 

Outra (0) Outra (0) 0,0 0,5 - - 

 

O dado mais impactante é com relação à demanda da Engenharia de 

Produção, a maior em 2003 e também a maior em 2004, mas cujo índice subiu de 

184,9 em 2003 para 224,7 em 2004. 
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Um dado que deveria ser analisado com mais profundidade em outros estudos 

é o porcentual de 1ª opção para Engenharia Ambiental que se modificou em relação 

ao obtido em 2003. Mas, tratando-se de um curso de recente criação entre as opções 

oferecidas pela Epusp, provavelmente ainda o número de interessados não se 

estabilizou. 

Para verificar se tem havido variação no perfil dos ingressantes podem-se 

comparar os dados obtidos nessas pesquisas com os ingressantes de 2003 e de 2004 

com a pesquisa realizada por Martins (2003) com cerca de 20% dos ingressantes em 

1999. 

O porcentual dos que vieram de escolas públicas é de mais de 15% (Figura 40 

e Figura 45), que coincide com os 16,9% obtidos por Martins (2003). 

O porcentual dos que estavam satisfeitos ou razoavelmente satisfeitos com o 

sistema de opção para a habilitação é de mais de 41% (Figura 42 e Figura 47), que 

difere do porcentual obtido por Martins (2003): cerca de 67% que classificam o 

sistema como ótimo ou bom; a razão dessa diferença pode ser em função da época 

em que esses ingressantes foram ouvidos. Na pesquisa de Martins foram ouvidos 

durante o terceiro ano na Epusp.  

O porcentual dos que acham que o primeiro ano básico ajudou de fato a 

definir a Grande Área e a habilitação é de 25% (Figura 42 e Figura 47), que difere 

dos 48,1% que estavam mais seguros e 37,3% que tinham algumas restrições na 

pesquisa de Martins (2003). A razão dessa diferença pode ser em função da escala 

adotada. 

4.1.6.3 Avaliação da sala pró-aluno da Escola Politécnica da USP 

Quando o estudante chega ao ensino superior, alguns dos meios para estudar e 

pesquisar se tornam imprescindíveis. Neste início do século XXI, a informática tem 

um papel preponderante na Engenharia e desde o primeiro ano da Escola é 

obrigatório que o estudante esteja familiarizado com as ferramentas que ela oferece. 

Para isso deve haver uma razoável disponibilidade de computadores para atender à 

demanda de sua utilização exigida pelas pesquisas e trabalhos escolares. 



 

 

237

Embora muitos estudantes tenham computadores à sua disposição nas 

residências de suas famílias, um número grande de alunos não os possuim ou porque 

residem sozinhos, com amigos ou parentes, ou porque suas famílias não têm a renda 

suficiente para adquiri-los e mantê-los atualizados. Conforme já foi visto na Figura 

43, mais de 28% têm a família morando no interior do Estado de São Paulo ou em 

outro estado e cerca de 22% moram sozinhos ou com amigos (questionário de 

adaptabilidade de 2004). 

Assim, é desejável que a Escola disponibilize salas com computadores para o 

uso dos alunos. Se analisado do ponto de vista de escola pública que atende a quase 

20% de alunos oriundos de escolas públicas de ensino médio então, é obrigatória 

essa disponibilização. 

Na Epusp, cada conjunto de prédios (Civil, Mecânica, Química, Elétrica, 

Administração, Materiais e Metalúrgica) tem a sua sala de informática, denominada 

“Sala para o aluno” que é mantida pela própria Escola. 

No conjunto do Biênio existe a “sala pró-aluno”, mantida pela Pró-Reitoria de 

Graduação por intermédio do Centro de Computação Eletrônica (CCE), que possui 

50 computadores em rede disponibilizados aos alunos de segunda a sexta-feira, das 8 

às 19h com uma interrupção para limpeza. Para organizar a utilização da sala existem 

seis monitores (selecionados entre alunos da USP) que trabalhando 12 horas por 

semana cada um, divulgam o código de ética do uso da sala, atendem às dúvidas, 

controlam o uso dos computadores, organizam as filas de impressão e fazem as 

chamadas técnicas. 

Diante da importância que deve ser dada a esta infra-estrutura é fundamental 

que se faça o acompanhamento do funcionamento desta sala que atende aos alunos 

do primeiro e segundo anos da Epusp e se verifique se ela atende ao grande número 

de usuários (cerca de 1500 alunos dos 1º. e 2º anos).  

Durante os meses de novembro e dezembro de 2003 os próprios monitores da 

sala distribuíram questionários de avaliação do seu funcionamento entre os usuários 

da sala. Foram recebidos de volta 195 questionários respondidos, dos quais puderam-

se coletar algumas informações. 
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Ao analisar o relatório elaborado a partir dos questionários, pôde-se concluir 

que os alunos que responderam freqüentaram quase que diariamente a sala e 

assumiram conhecer seu código de ética. 

A sala foi utilizada tanto para trabalhos e pesquisas como para consulta a e-

mails e navegação na Internet. 

Em sua maioria, os respondentes consideraram que os monitores prestativos 

os quais tentavam ajudar quando havia problemas. Para 69% havia monitores 

suficientes na sala e 82% achavam que havia respeito mútuo entre monitores e 

alunos. 

Dos respondentes, 46% preferiram a sala pró-aluno do Biênio, enquanto 32% 

disseram preferir a do CCE23. 

Ao serem questionados sobre a evolução da sala durante o decorrer do ano 

cerca de 58% reconheceram que houve melhorias enquanto 37% discordaram de tal 

fato. Destes, 56% afirmaram que houve um número elevado de microcomputadores 

em manutenção. Outros 13% reclamaram que os horários não eram respeitados pelos 

monitores e 16% responderam que não notaram mudança alguma. 

Quanto à infra-estrutura, 75% dos respondentes acharam boa/excelente a 

temperatura da sala; 77% apreciaram a manutenção da higiene da sala, 87% 

aprovaram a iluminação da sala e cerca de 79% acharam bom/razoável seu espaço 

físico. A quantidade de micros na sala foi considerada razoável por 45% dos alunos e 

sofrível ou péssima por 39%. 

Cerca de 56% dos entrevistados acharam o horário de funcionamento bom ou 

razoável, enquanto 41% acharam sofrível ou péssimo. Porém, 21% afirmaram que o 

cumprimento do horário foi péssimo e outros 43% que este foi cumprido de forma 

sofrível ou razoável. 

Num questionário utilizado para avaliação é sempre importante deixar espaço 

para eventuais comentários, pois nem sempre é possível prever todas as situações e 

oferecê-las na forma de alternativas uma vez que a escolha é múltipla mas restrita. 

                                                 
23 No prédio do Centro de Computação Eletrônica, próximo ao conjunto do Biênio, existe uma sala 
pró-aluno chamada sala de referência que pode ser utilizada por qualquer aluno da USP, inclusive 
pelos alunos da Epusp. Os seus equipamentos são atualizados constantemente. 
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Neste questionário foi reservado espaço para que os alunos pudessem colocar 

suas críticas e sugestões a respeito do funcionamento da sala e pelos comentários foi 

possível constatar que as principais queixas dos alunos estavam relacionadas ao 

horário de funcionamento da sala e à demora no conserto dos microcomputadores. 

Uma grande parte dos respondentes se disse insatisfeita com o não-

cumprimento do horário por parte dos monitores e por causa dos horários reservados 

para limpeza, considerados excessivos e mal alocados. 

As demais críticas ou sugestões foram em relação à impressão, à fila de 

espera, à falta de persianas, ao controle do tempo de uso, à quantidade de 

computadores e ao mau exemplo de monitores. 

Além das reclamações observadas nos questionários, foram recebidas outras 

diretamente de alguns dos alunos, que reivindicaram a possibilidade da impressão de 

arquivos em pdf que não é liberada apesar de muitas disciplinas se utilizarem desse 

meio para divulgar seu material de apoio às aulas presenciais. E a razão é simples: 

não haveria material de impressão (toner) suficiente para atender a essa demanda. 

Alguns alunos se queixaram do prazo de duas horas para a sessão de cada aluno nos 

computadores. Outros citaram esses itens tomando como base o tempo que a sala 

ficava fechada e a falta de computadores livres no “horário de pico”. Levando-se em 

consideração os itens anteriormente citados (horário de funcionamento e demora na 

manutenção dos micros), notou-se uma recorrência. Houve reclamações em relação 

ao comportamento dos monitores, que algumas vezes desrespeitaram o código de 

ética da sala, ou seja, faziam lanches enquanto estavam no computador, participavam 

de chats ou mesmo utilizavam o ICQ. Houve queixas também em relação à omissão 

do monitor na organização de filas e listas de espera. 

Vários alunos se queixaram das configurações encontradas nos computadores. 

Alguns programas estavam desatualizados (Flash, Netscape, Windows Media Player) 

e outros não estavam na barra de ferramentas; programas que sempre eram 

necessários não estavam instalados (Corel, MS Project, Microstation), alguns atalhos 

que não funcionavam e programas mal instalados. Questionou-se também a falta de 

computadores com sistema Linux, principalmente o fato de haver esse sistema 

instalado em computadores na sala de referência no CCE e não haver no Biênio. 
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Para tentar corrigir os vícios detectados e atender às sugestões feitas, as 

reclamações que se relacionavam às configurações dos microcomputadores e à 

demora no atendimento aos chamados técnicos foram encaminhadas ao CCE. 

Para regular o funcionamento da sala pró-aluno estabeleceu-se a partir de 

janeiro de 2004 os seguintes procedimentos: implementação do controle dos 

chamados técnicos junto ao CCE por meio de uma ficha denominada vistoria; 

etiquetagem junto à tela do monitor de cada microcomputador em reparo para 

divulgar ao usuário a data do pedido de assistência técnica para o CCE; 

implementação de um grupo de e-mails para a agilização da comunicação entre os 

monitores quanto a eventuais substituições necessárias ocasionadas por imprevistos e 

doenças; acompanhamento permanente do trabalho da equipe de monitores com as 

substituições necessárias; reorganização do grupo de monitores a cada início de ano 

com a seleção de monitores por meio de um processo amplamente divulgado pelo 

Grêmio Politécnico e centros acadêmicos; avaliação por meio de no mínimo duas 

reuniões por semestre; estabelecimento de uma liderança no grupo para facilidade de 

comunicação, designação do secretário do Biênio como contato e apoio aos 

monitores. 

4.2 Satisfação dos alunos da Engenharia Civil  

O curso de Engenharia da Escola Politécnica da USP é apresentado como 

diurno e integral, por exemplo, no manual da Fuvest.  

Mas, o que isso significa?  

Depois da reestruturação curricular ocorrida em 1999, cada período letivo 

(semestre) dos cursos da Epusp passou a ter 28 créditos. Assim, o horário das aulas 

distribui as 28 horas-aula semanais da sua grade em sete meios períodos dos dez 

possíveis se considerarmos as manhãs e tardes (de quatro horas) de segunda a sexta-

feira. Assim, em tese, restariam três meios períodos e as noites para o estudo e para a 

educação complementar (estudo de línguas, informática, outros) imaginando-se que o 

lazer ocupe apenas os fins de semana.  

O planejamento e o plano de ensino da maioria das disciplinas estabelecem 

como ideal a dedicação de pelo menos uma hora para o estudo, a reflexão e a fixação 

de conhecimentos para cada hora em sala de aula. 
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Atualmente, na maioria das disciplinas, os conteúdos são apresentados aos 

alunos de forma muito mais rápida do que eram antigamente. Além se ter hoje o 

auxílio de equipamentos de multimídia, a própria dinâmica da vida adquiriu um 

ritmo em que o tempo precisa ser muito bem aproveitado. Com isso nem sempre se 

assegura o devido tempo para a organização e o amadurecimento das idéias. 

Diferentemente da época em que havia apenas a lousa e o giz, com os atuais recursos 

é possível apresentar uma quantidade tão grande de dados, figuras e ilustrações que é 

fácil perder-se o foco do que é realmente importante.  

A utilização de livros-texto (ou apostilas) muito elaborados e densos exige 

também uma dedicação para o estudo num intervalo de tempo maior do que a da 

própria apresentação do professor na aula presencial. 

A adoção de estratégias equivocadas, a imposição de objetivos impossíveis de 

serem alcançados, a apresentação de conhecimentos não significativos, o 

desequilíbrio entre as disciplinas no conjunto delas são outros exemplos do que pode 

provocar a insatisfação do aluno ou do professor e da escola. 

Diante disso, é fundamental compreender por que um estudante não consegue 

se dedicar ao estudo, de forma sistemática e regular como parece ocorrer com os 

alunos da Engenharia Civil nestes últimos anos. 

No item anterior examinou-se o nível de satisfação do aluno com o Ciclo 

Básico da Escola Politécnica da USP e a conseqüente detecção dos eventuais 

problemas e a prospecção de soluções para estes.  

Espera-se, no item a seguir, verificar igualmente o nível de satisfação dos 

alunos da Engenharia Civil com o seu curso e com isso diagnosticar o que não vai 

bem. 

4.2.1 A Engenharia Civil e a motivação 

Os atuais alunos de graduação de Engenharia Civil da Escola Politécnica da 

USP (cerca de 800) fizeram a opção pela Grande Área Civil no final de um primeiro 

ano básico comum depois de classificados segundo uma ordem decrescente definida 

pela média aritmética entre a nota do vestibular e a média das notas das disciplinas 

cursadas no primeiro ano ponderadas pelo número de créditos de cada disciplina. 
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Até 2003 só houve uma única habilitação para os que optavam pela Grande 

Área Civil, mas, a partir de 2004, os alunos passaram a optar entre duas habilitações, 

Civil ou Ambiental. A seleção foi em função de uma classificação feita a partir da 

média das notas das disciplinas cursadas nos dois primeiros anos ponderadas com o 

número de créditos de cada disciplina. 

O homem e a sociedade na qual ele vive conhecem e valorizam as diferenças 

existentes entre os sistemas existentes de acordo com determinado peso que depende 

da leitura que se faz do que é importante. Assim, algumas das habilitações da 

engenharia são mais valorizadas que outras em função dos desafios enfrentados, dos 

retornos financeiros, dos ambientes de trabalho. 

A Engenharia Civil, por exemplo, teve sua maior valorização na década de 

1970 quando era a opção preferida. Os melhores alunos da Epusp eram os da 

Engenharia Civil e se hoje isso não ocorre é também em razão de a remuneração não 

ser compatível com a responsabilidade assumida na área. Muitos dos que hoje se 

formam em Engenharia Civil e obtêm os melhores salários são os que vão atuar em 

gestão, planejamento, análise de riscos e marketing e não propriamente na 

engenharia.  

É inevitável que haja habilitações mais desejadas do que outras, às vezes até 

por desconhecimento dessas ou das demais ou por superexposição na mídia. 

Principalmente o estudante adolescente que, por seu perfil, valoriza muito o que o 

grupo valoriza. Essa preferência que também tem mudado em função do tempo 

aumentou a demanda por algumas das áreas. 

Ultimamente a Engenharia Civil não tem tido a preferência dos alunos e com 

isso acabou recebendo muitos alunos que a consideravam sua última opção, talvez 

porque a Engenharia Civil é a habilitação que se manteve mais pura e não incorporou 

mais profundamente as competências e os conhecimentos que outras habilitações 

incorporaram. 

Diante desse panorama, de pouco tempo disponível para atividades 

complementares, de frustração com a Grande Área para a qual foi selecionado, será 

possível motivá-los para as atividades de Engenharia Civil? Será possível motivá-los 
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para o estudo na própria Escola e para a dedicação na carreira? Se for possível, como 

motivá-los? 

Como a escolha pela Grande Área está condicionada ao desempenho 

acadêmico, é importante verificar o que ocorreu com as médias desses alunos. 

Ao pesquisar as notas médias de todos os alunos acoplados a cada Grande 

Área observou-se que os que optaram pela Grande Área Civil em 2002 tinham a 

menor média entre todos os alunos do primeiro ano, conforme a Tabela 48. 

Tabela 48. Média dos alunos do primeiro ano em 200224 

Grande Área Média dos 

alunos 

1a opção Total de alunos Média do último

Civil 5,636 27% 168  

Mecânica 6,931 98% 240 6,253 

Química 6,238 44,16% 120 5,741 

Elétrica 6,965 100% 210 6,317 

Observou-se também que somente 27% tinham na Engenharia Civil a sua 

primeira opção. O total de 180 vagas oferecidas não foi preenchido porque alguns 

alunos dos 750 inicialmente ingressantes tiveram sua matrícula trancada ou 

abandonaram o curso depois das chamadas da Fuvest, portanto as suas vagas não 

foram preenchidas. Mesmo entre os 168 alunos alocados na Grande Área Civil 

alguns já haviam abandonado o curso.  

E por que esse abandono não é registrado?  

O sistema implementado regimentalmente pela Epusp matricula 

automaticamente aqueles alunos do primeiro ano que não foram reprovados por 

freqüência. Como os professores do Instituto de Física e do Instituto de Matemática e 

Estatística que lecionam a grande maioria das disciplinas do primeiro ano não 

controlam a freqüência e lançam uma freqüência fictícia e aleatória, talvez muitos 

dos que abandonaram o curso sejam mantidos como matriculados até que recaiam 

                                                 
24  A média do último colocado em Engenharia Civil não foi colocada na tabela porque, nessa opção, o 
sistema alocou também os alunos que “abandonaram” o curso. 
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em outros itens do regimento que permitam o seu desligamento por ato 

administrativo. 

No Capítulo 5 sugerem-se indicadores que dependerão do correto lançamento 

da freqüência. 

No levantamento realizado junto à Seção de Alunos da Epusp, verificou-se 

que dos 151 alunos do primeiro ano selecionados para a Grande Área Civil que 

ingressaram em 2002 pelo vestibular da Fuvest25, apenas 11 (7,3%) foram aprovados 

em todas as disciplinas. Das 15 disciplinas cursadas nos dois semestres do primeiro 

ano, apenas 41,7% foram aprovados em mais de 70% delas. 

Dos 150 alunos que cursaram o segundo ano em 2002 e que ingressaram em 

2001 pelo vestibular da Fuvest, 22% ainda deviam disciplinas do primeiro ano e 

apenas 10,7 % foram aprovados em todas as disciplinas incluindo as do segundo ano.  

Expostos dessa forma, os números acabam conduzindo a uma falsa 

caracterização do aluno da Engenharia Civil em relação ao seu próprio valor como 

estudante e futuro profissional.  

Certamente o vestibular da Fuvest seleciona os candidatos que têm um bom 

potencial para compreender, aprender e resolver problemas de Matemática e Física, 

matérias com o maior número de créditos desses dois primeiros anos da Epusp. 

Assim parece claro que o êxito, ou seja, ser aprovado em todas as disciplinas, 

é mais uma questão de estratégia e de dedicação. 

Como o adolescente de uma maneira geral é muito crítico em relação aos 

outros e a ele mesmo, até na própria comunidade politécnica o estigma de que “quem 

não tem média alta vai para a Engenharia Civil”, por mais verdadeiro que seja, não 

contribui para a auto-estima dos que fazem a opção pela Engenharia Civil. Ou ainda, 

o fato de o aluno não ter conseguido a Grande Área dos seus sonhos faz com que o 

estudante perca a motivação dando origem aos números comentados. 

Para minimizar esse efeito do grupo, na semana de recepção aos calouros, na 

palestra de apresentação da Escola Politécnica, tanto em 2003, 2004 como em 2005, 
                                                 
25 Além do vestibular, em que o aluno ingressa no primeiro ano, a Escola Politécnica aceita alunos por 
processo seletivo via transferência interna ou transferência externa. O processo de transferência 
externa tem também a participação da Fuvest. 
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quando se falou na importância do projeto de vida que deve ser construído, foi 

apresentado um perfil do adolescente para que o ingressante, se conhecendo, possa 

potencializar suas energias na meta que é a formação de um cidadão e profissional 

consciente e capaz. E ainda respeitando os colegas aceitem as opções de cada um 

sem críticas exacerbadas, entendendo que há diversas maneiras de ser feliz. 

Segundo Tapia; Fita (1999), os alunos agem tendo em vista diferentes metas. 

Em alguns casos, o mais importante é aprender algo que faça sentido e, em outros, 

busca-se evitar sair-se mal diante dos outros. Assim, a atenção do aluno pode se 

concentrar no domínio da tarefa e na satisfação da sua realização ou ele se esforça 

para aprender pensando no fiasco que seria se não soubesse, fugindo das tarefas 

participativas para preservar a própria imagem. Há casos em que aprender não tem 

valor intrínseco, mas aprende-se somente para conseguir algo ou ainda em que a 

preocupação é agir com autonomia fazendo somente o que se aceita e não porque é 

obrigado. Finalmente, há casos em que os alunos agem movidos especialmente para 

conseguir a atenção e a aceitação dos pais, professores e amigos. 

Lieury; Fenouillet (2000), distinguem a motivação em intrínseca e extrínseca. 

A intrínseca significa que se exerce uma atividade unicamente pelo prazer que ela 

proporciona. A extrínseca, quando se realiza a atividade ou para obter algo prazeroso 

como a nota alta ou para evitar algo desagradável como a reprovação. Quando se está 

desmotivado, não se percebe relação entre suas ações e os resultados obtidos. A 

chamada resignação apreendida surge quando o aluno não percebe mais a utilidade 

da sua ação. Numa evolução contínua pode-se passar da desmotivação para a 

motivação extrínseca. Em seguida, passa-se para a motivação intrínseca que evolui 

para a autodeterminação. A autodeterminação é o sentimento de escolha, ou do livre-

arbítrio e se opõe à coerção, à avaliação. 

Na Engenharia Civil, por exemplo, diante de uma explicação numa disciplina 

oferecida a partir do terceiro ano, um aluno pode começar prestando atenção e se, em 

algum momento não entende algo, pode reagir de diferentes modos: 1) se o professor 

permitir, ele pode perguntar, o que faz com que ele continue prestando atenção; 2) 

pode ficar tenso ao pensar que vai ter dificuldades; 3) pode se sentir incomodado por 

não ver importância no que é explicado. As reações poderão ser ou o abandono ou a 
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procura por quem o ajude a compreender. Esta seria a justificativa para a 

implementação de um sistema de apoio envolvendo monitores, outros professores, 

tutores e coordenadores. 

Ou ainda, quando um aluno do terceiro ano está tentando resolver um 

problema de Resistência dos Materiais (assunto das disciplinas do segundo ao quarto 

ano na Epusp), se ele já teve dificuldades no segundo ano é provável surgir certa 

ansiedade porque espera que elas reapareçam. Se ler o enunciado e não souber 

resolver, mesmo tentando por algum tempo ou ensaiando estratégias diferentes, é 

provável que se gere uma sensação de impotência que o fará abandonar ou adiar a 

tarefa. 

Se o objetivo do educador é também evitar que os seus educandos se 

desmotivem, abandonem o que fazem ou deixem de se esforçar para tirar o máximo 

proveito do processo de ensino e aprendizagem, então como conseguir isso? 

4.2.2 Aproveitamento de alunos de graduação nas atividades de pesquisa e 

extensão 

No Prédio de Engenharia Civil, há 19 laboratórios equipados com 

instrumentação, máquinas de ensaios e equipamentos de informática modernos, os 

quais são utilizados em aulas práticas e em projetos de investigação científica e 

tecnológica em todos os níveis – iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-

doutorado. É nesses laboratórios que também são atendidos os trabalhos de extensão 

universitária. 

O número de professores atuantes no Prédio é próximo de 130, dos quais 

mais de 60% em Regime de Dedicação Integral com mestrado e doutorado e, 

portanto, fazendo pesquisas além de cumprirem a carga didática no oferecimento das 

disciplinas. 

Mas é importante fazer uma reflexão quanto à participação dos trabalhos de 

pesquisa e de extensão na melhoria da qualidade de ensino de graduação, 

inicialmente entendendo o que é a extensão, visto que, na comunidade acadêmica, a 

questão da pesquisa está bem entendida e possui seus mecanismos de avaliação.  
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O professor Roberto Leal Lobo e Silva Filho, ex-reitor da USP e consultor em 

Administração e Educação Superior, costuma apresentar cinco questões cujas 

respostas, na sua visão, caracterizam o que se espera da Extensão: 

• “Qual é o grau de complexidade, dificuldade do problema ou situação a 

que o projeto se dirige? Qual a habilidade e as competências necessárias 

para relacionar a teoria com a prática, transferindo conhecimento dos 

conceitos abstratos para ações reais?” 

• “O trabalho utiliza conhecimentos e métodos atuais, dos bancos de dados 

e informações mais recentes e outros componentes altamente 

atualizados?” 

• “Até que ponto a forma de abordagem e as técnicas utilizadas no trabalho 

são originais e inovativas, e até que ponto são repetitivas e de pouco 

impacto? Elas abrem novos horizontes e podem ser aplicáveis em outros 

contextos? Até que ponto este trabalho será capaz de influir na forma em 

que os docentes ensinam e pesquisam?” 

• “O trabalho realizado representa uma análise profunda e completa do 

problema em questão? Ele levou em conta todos os fatores relevantes, os 

cenários e os problemas críticos relacionados ao tema?” 

• “O trabalho realizado teve a capacidade de apresentar soluções 

alternativas e as vantagens e desvantagens de cada uma?” 

Assim, diante do que se espera dos trabalhos que a Universidade deva fazer 

como extensão, ficam claras tanto a necessidade de se ter colaboradores como a 

oportunidade de se oferecer aos alunos da Universidade um contato com a parte 

prática que exige um conhecimento especializado dos seus professores e dos seus 

pesquisadores. 

Nos trabalhos de extensão que a Universidade faz, da mesma forma que na 

pesquisa, conta-se com a participação de auxiliares capazes de dispor de tempo para 

a realização de tarefas mais simples, mas que podem servir de indutor da curiosidade, 

da pesquisa e do estudo. Se a Escola Politécnica da USP pode dar essa oportunidade 
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de participação a seus alunos, por que não fazê-lo mais intensamente do que se faz 

hoje? 

Para um aluno, o trabalho num laboratório da Escola pode representar o que 

um trabalho profissional representa para a formação de um professor universitário. 

Para o professor de engenharia, por exemplo, o trabalho profissional pode ser 

equivalente a um mestrado e um doutorado como gerador de conhecimento.  

Em um trabalho de iniciação científica ou iniciação tecnológica ou até mesmo 

em um trabalho como o previsto nas monitorias ou bolsas-trabalho, a utilização 

crítica da experiência e da criatividade, que naturalmente se desenvolvem nas rotinas 

desses trabalhos, ajudará o professor a atingir os seus objetivos perante seus alunos: 

desenvolver hábitos de estudo apropriados; despertar a paixão pelo conhecimento; 

incentivar leituras formativas; ajudar a construir a autonomia no aprendizado; 

permitir o contato com o rigor científico; valorizar a intuição e a lógica da teoria; 

desenvolver o raciocínio e a capacidade de crítica. 

Uma escola pode ter excelente curso de graduação sem fazer pesquisa como 

muitas das escolas de engenharia da França e dos Estados Unidos. Na Escola 

Politécnica pode-se aproveitar a existência da pesquisa e da extensão para recuperar 

também a auto-estima dos alunos, inclusive com relação à profissão. 

A divulgação dos temas dos trabalhos realizados dentro dos laboratórios pode 

dar outra dimensão ao trabalho do engenheiro civil mesmo que o aluno não vá se 

dedicar a isso. É claro que o aluno poderia até acessar informações de pesquisas 

inovadoras dentro da engenharia através dos sites dos professores, da Escola ou 

outros existentes na Web, ou pelos programas dos canais por assinatura, mas nada 

substitui uma participação num projeto dentro dos laboratórios como foi percebido 

em entrevistas feitas com alguns alunos. 

As entrevistas foram feitas individualmente e as respostas foram compiladas 

apenas com o objetivo de, qualitativamente, mostrar a validade do envolvimento de 

alunos de graduação nos trabalhos nos laboratórios da Epusp. Foram convidados para 

essas entrevistas os alunos que haviam trabalhado em 2002 e 2003 nos laboratórios 

da Engenharia Civil. As afirmações dos que atenderam ao convite foram separadas 

em dois grupos.  
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O primeiro grupo dos alunos de graduação que atuavam nos projetos de 

pesquisa e extensão passou da desmotivação para a motivação extrínseca.  

O segundo grupo é o dos alunos de graduação que atuavam nos projetos de 

pesquisa e extensão e passou da motivação intrínseca para a autodeterminação. Os 

comentários estão no Anexo E. 

Nos depoimentos dos alunos, há também algumas sugestões (por exemplo, 

divulgar a oferta das vagas de forma mais ampliada) e outras observações (por 

exemplo, de que o número de créditos é alto para o quinto ano não proporcionando 

oportunidade para fazer estágios ou outros trabalhos). 

Pelas afirmações dos entrevistados, nas observações pertinentes percebe-se 

que um grande problema é a questão da auto-estima, principalmente daqueles que 

não desejavam a Engenharia Civil. Se inicialmente ficou-se com a sensação de não 

se ter atingido o objetivo, percebeu-se também que a participação nos trabalhos dos 

laboratórios fez com que os alunos evoluíssem para a autodeterminação.  

Uma solução, portanto, é o envolvimento com as atividades dos laboratórios. 

Se o “pôr a mão na massa” não for possível para todos, certamente a divulgação do 

que é feito ajudaria. 

Há ainda uma sensação de que o estudo de alguns temas é desnecessário. 

Talvez o exame de trabalhos como o de Nakao; Oyamada e Ishitani (2003) possa 

reverter a expectativa diante de alguns temas. Este artigo relata a relação existente 

entre os temas abordados em aulas nas disciplinas da Engenharia Civil da Epusp e a 

obra da ponte estaiada na via Imigrantes. 

Por ser um trabalho aplicado após a implementação da EC-2 e sendo pioneiro 

com esse enfoque, ou seja, ouvindo-se os alunos que participaram dos trabalhos nos 

diversos laboratórios, foram feitas reclamações e críticas ao curso mostrando a 

necessidade da manutenção de um diálogo constante entre os alunos e a coordenação 

do curso.  

Para muitos dos alunos entrevistados e dos seus colegas que foram muitas 

vezes citados, a questão central era a coerção, a obrigatoriedade de se cursar a 

Engenharia Civil e algumas disciplinas. A opção por uma carreira (habilitação) que 

deveria ser gradual não era de fato uma opção e sim uma seleção gradual.  
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Se a média no vestibular e nas disciplinas do primeiro ano da Epusp não 

permitiu a escolha pela Grande Área desejada, então a adaptação desse aluno à nova 

realidade, diferente de sua expectativa, precisa do apoio da Escola. 

A participação em atividades como as que foram descritas é um caminho para 

aumentar a motivação com relação a cursar Engenharia Civil de acordo com 

Oliveira; Nakao (2004). 

4.2.3 Pesquisa sobre o curso de Engenharia Civil 

No final do mês de novembro de 2004, foram distribuídos 400 questionários 

para os alunos que cursavam a Engenharia Civil. Um número muito reduzido se for 

considerado o total de 800 matriculados. 

A distribuição foi feita com o auxílio dos alunos Luiz dal Socchio (que à 

época era aluno do 4º ano), Haydée Svab (que à época era aluna do 3º ano e 

presidente do Grêmio Politécnico) e de Renato Gerab Rodrigues (que à época era 

aluno do 4º ano e presidente do Centro de Engenharia Civil (CEC)). Observou-se que 

muitos alunos mesmo recebendo o questionário não o devolveram. A devolução foi 

de 96 questionários.  

Quais as possíveis razões atribuídas a esse número? Puderam-se formular 

várias conjecturas.  

Uma delas é que, àquela altura do semestre letivo, a freqüência às aulas 

também não era muito alta. Segundo alguns professores, esse era um dos problemas 

do curso pois a freqüência às aulas era baixa. Se for considerada apenas a freqüência 

estimada pelos professores (50% dos matriculados), o número de questionários 

devolvidos correspondeu a cerca de 25% dos presentes.  

Na afirmação de muitos dos alunos, com o excesso de trabalhos e estudos 

extraclasse deixa-se de freqüentar as aulas das disciplinas em que já se foi aprovado 

ou em que não se tem muita chance de ser aprovado. 

A outra razão é que, conforme foi dito anteriormente, muitos dos alunos 

questionam, de plano, se o esforço ao responder vai surtir algum efeito. Muitos não 

acreditam nessa participação. Essa atitude parece ser uma resposta à forma como 
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alguns dos problemas anteriores com professores e disciplinas foram tratados, pois 

nem sempre as mudanças foram observadas apesar de sistemáticas reclamações.  

Mas, se de um lado, houve um menor número de respostas, por outro, os 

questionários respondidos certamente trouxeram uma convicção maior e uma 

contribuição mais ativa. Assim, as respostas às perguntas formuladas puderam 

fornecer muitas pistas sobre a satisfação com o curso de Engenharia Civil da Epusp.  

A primeira questão (Figura 48) teve como objetivo desmembrar o grupo em 

cinco subgrupos, cada um deles correspondente a um dos cinco anos de duração ideal 

do curso de Engenharia.  

Os alunos no sistema atual de matrículas por disciplinas não permanecem 

juntos numa turma. As matrículas por disciplinas e o grande número de reprovações 

em algumas disciplinas dificultam a identificação do ano daquele aluno que não 

esteja no semestre ideal.  

Como o semestre letivo tem 28 créditos-aula, dividiu-se o grupo considerando 

que cada ano cursado corresponderia a 56 créditos. Os que estavam num primeiro 

ano virtual (tendo menos de 56 créditos) eram cerca de 6%, os do segundo eram 36% 

(tendo de 57 a 112 créditos), os do terceiro eram 21% (tendo de 113 a 168 créditos), 

os do quarto eram 26% (tendo de 169 a 224 créditos) e os do quinto ano (com mais 

de 224 créditos) eram cerca de 9% do total de 96 que responderam ao questionário. 

1. O total de créditos em que já fui aprovado é de 
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A divisão nestes grupos, identificada na Figura 48, permitiu a qualificação 

das respostas dadas. 

Os gráficos apresentados na seqüência (Figura 49, Figura 50, Figura 51, 

Figura 52, Figura 53 e Figura 54) registram apenas os porcentuais totais 

correspondentes a cada uma das alternativas de respostas às perguntas. Os gráficos 

com a distribuição das respostas por grupos estão no Anexo F.  

As respostas às questões 2 e 3 (Figura 49) mostraram que, pela impressão dos 

alunos, o curso de Engenharia Civil da Epusp era bastante teórico e também pouco 

prático.  

No Anexo F, observou-se que a ênfase ao curso ser bastante teórico diminuía 

para os alunos do quinto ano. Certamente porque esses alunos, já tendo cursado os 

demais anos, perceberam a importância da base sólida imposta pela Escola que faz 

com que nos primeiros anos se tivesse mais teoria que prática.  

Deve-se prestar atenção também ao fato de que alguns alunos do segundo e 

terceiro anos consideraram o curso nada prático, embora isto não se verifique entre 

os alunos do quarto e quinto anos. O porcentual dos que consideraram o curso pouco 

prático (cerca de 70%) se mantém com exceção do grupo do primeiro ano. Portanto, 

em linhas gerais, da percepção dos alunos de 1993 na pesquisa de Bringhenti (1995) 

para a percepção dos alunos de 2004 não houve mudanças substanciais. Apenas 

verifica-se que a ênfase de ser teórico diminui à medida que o aluno se aproxima do 

5º. ano. Certamente esse sentimento se observa em função das mudanças 

introduzidas principalmente a partir da EC-2. 

A questão 4 (Figura 49) apontou que os alunos do segundo ano foram os que 

menos estavam convencidos da importância das disciplinas. Para dois terços dos 

alunos do quinto ano, 75% das disciplinas eram importantes. Novamente as respostas 

parecem indicar que as modificações introduzidas principalmente a partir do 3º. ano 

surtiram efeito. 

As respostas à questão 5 (Figura 49) mostraram que se ainda não é uma 

prática comum a divulgação dos objetivos das disciplinas, houve um cuidado maior 

por parte dos professores dos primeiros anos em apresentá-los. Nas turmas próximas 

ao final do curso, alguns dos professores talvez tivessem se esquecido de apresentar e 
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repetir aos seus alunos os conhecimentos e os objetivos de cada disciplina por julgá-

los do conhecimento de todos. Este talvez seja um motivo para se programar as 

oficinas de reciclagem de Didática que devem ser oferecidas mesmo aos professores 

mais experientes com o objetivo de reavivar as boas práticas pedagógicas. A 

experiência acumulada com o exercício da profissão ao longo de uma carreira nem 

sempre dá a clareza quanto aos objetivos de uma determinada disciplina. 

O porcentual dos que consideraram os assuntos abordados nas disciplinas 

muito interessantes (questão 6, Figura 49) é ainda pequeno, mas decresceu de 33% 

para os alunos do segundo ano até 11% para os alunos do quinto ano. Para os alunos 

do quinto ano cerca de 90% dos assuntos foram pouco interessantes (Anexo F). 

Observou-se que a percepção com relação à articulação das disciplinas 

(questão 7, Figura 49) é de que ela existe para cerca de 50% dos alunos, mas mudou 

com o transcorrer do curso. Para aqueles alunos que estavam no início, com menos 

de 56 créditos correspondentes ao primeiro ano, as disciplinas estavam 

razoavelmente articuladas, mas para os alunos do segundo e do quinto ano, as 

disciplinas estavam pouco articuladas (Anexo F). 

Na questão 8 com relação à exigência, as disciplinas foram classificadas 

como muito ou razoavelmente exigentes pela quase totalidade dos respondentes, mas 

o porcentual dos que perceberam as disciplinas como muito exigentes foi maior entre 

os alunos que já haviam cursado mais de 80% dos créditos (Figura 50, Anexo F). 

Pelas respostas dadas na questão 9, a importância do professor no processo de 

aprendizagem foi considerada pequena por cerca de 19% dos alunos e foi 

considerada de nenhuma importância por cerca de 3% dos alunos (Figura 50). Para 

11,1% dos alunos do quinto ano, a importância do professor foi nenhuma. Esta 

variação nas percepções quanto à importância do professor no processo de 

aprendizagem pode ser vista no Anexo F e talvez seja uma das explicações para a 

baixa freqüência dos alunos em aulas presenciais. 

As respostas dadas na questão 10 mostraram a dificuldade desses alunos em 

fazer perguntas na sala de aula de forma natural. Certamente a atitude de alguns dos 

professores contribuiu para isso (Figura 50). Houve também uma variação grande 
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entre as respostas dadas pelos alunos do segundo e quarto ano dos alunos dos demais 

anos (Anexo F). 
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Figura 49. Perguntas 2 a 7 
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Figura 50. Perguntas 8 a 13 



 

 

256

 

As respostas dadas na questão 11 mostraram a grande importância da figura 

do professor no interesse para o estudo dos temas abordados na disciplina e também 

no esclarecimento quanto à ligação da teoria com a prática. Destacaram-se as 

respostas dadas pelos alunos do segundo ano dos quais cerca de 20% consideraram 

fraca ou nenhuma a contribuição do professor, além dos cerca de 11% dos alunos do 

quinto ano que consideraram como nenhuma essa relação entre o professor e a 

motivação e a percepção quanto à ligação da teoria com a prática (Anexo F). 

A Figura 50 mostra qual foi o julgamento dos alunos com relação aos 

sistemas de avaliação. No total, para cerca de 29% a relação entre as notas obtidas e 

os esforços foi pequena e para 3% a relação é nenhuma. Observou-se também que 

essa correspondência entre os esforços e as notas diminui com o desenvolvimento do 

curso chegando a 44,4% para pequena e 11,1% para nenhuma segundo os alunos do 

quinto ano (mais de 224 créditos, Anexo F). 

É evidente que não se deve curvar ao pragmatismo característico do mundo 

de hoje que associa os esforços que valem a pena aos resultados obtidos, mas se essa 

percepção foi a dominante talvez explique por que muitos não tiveram a motivação 

para o estudo. 

Uma das queixas dos alunos presentes nas entrevistas e nos depoimentos 

tomados ao longo da pesquisa não se materializou com a ênfase que se esperava pelo 

menos nas respostas do quinto ano. No Anexo F, cerca de 90% disseram que na 

maioria das vezes conseguiram fazer os trabalhos/projetos nos prazos. Para os alunos 

do segundo ano, cerca de 52% se dividiram entre às vezes e poucas vezes 

conseguiram fazer os trabalhos nos prazos estipulados. Dos alunos do terceiro ano, 

47% ficaram entre às vezes e poucas vezes e 14% com nunca. Para os alunos do 

quarto ano, cerca da metade dos alunos se dividiram entre sempre e na maioria das 

vezes e a outra metade entre as demais respostas.  

O panorama descrito reforça a impressão construída ao longo da pesquisa de 

que para aqueles alunos que ficaram devendo alguma disciplina a recuperação foi 

muito difícil. 
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Algumas visitas técnicas são organizadas pela Escola, dentro ou fora do 

contexto das disciplinas. Algumas são obrigatórias como uma no primeiro ano na 

disciplina PNV-2100. Outras são optativas como as organizadas na disciplina PEF-

2200 do segundo ano. Nas conversas informais sobre a validade dessas visitas as 

opiniões se dividiram entre aqueles que aprovavam integralmente e aqueles que 

pediam uma focalização maior na organização e na escolha da visita. 

Na questão 14, as respostas mostraram a dispersão no número de adesões às 

visitas (Figura 51). 

Ao mesmo tempo, espera-se que sejam organizadas mais visitas (questão 15), 

pois principalmente para os alunos a partir do terceiro ano a contribuição das visitas 

para articular a teoria à prática seria muito relevante ou boa (questão 16, Figura 51 e 

Anexo F). 

Das palestras que são oferecidas aos alunos, algumas são organizadas pela 

Escola, outras pelas entidades estudantis. Há aquelas organizadas pelo Setor de 

Estágios e Empregabilidade que apresentam as empresas e seus programas de estágio 

e trainee para os alunos.  

Há também aquelas palestras organizadas pelos professores responsáveis por 

disciplinas que trazem convidados para complementar o curso desenvolvido nestas 

disciplinas. 

Há algumas palestras organizadas pela Comissão do Biênio.  

Há aquelas organizadas pelos Centros Acadêmicos e pelo Grêmio Politécnico 

como as da semana de apresentação das Grandes Áreas.  

Não houve uma participação muito grande nas palestras conforme se observa 

pela Figura 51 (questão 17), embora fossem vistas pela maioria dos respondentes 

como muito ou razoavelmente importantes para um melhor entendimento da relação 

entre a teoria e a prática (questão 18). E portanto o contato (durante o curso) que se 

teve com profissionais do mercado de engenharia civil foi menor que o desejado ou 

muito pequeno segundo mais de 80% dos alunos (questão 19).  

Se o contato com profissionais da área, atuantes no mercado, motivou e/ou 

incentivou muito o estudante principalmente para o aluno do primeiro ao quarto ano, 



 

 

258

segundo o Anexo F (questão 20, Figura 52), e mesmo assim a presença às palestras 

foi pequena, então o conjunto dessas respostas também reforça a tese de que havia 

uma programação curricular muito extensa a ser cumprida pelos alunos que, por essa 

razão, não se engajavam nas atividades extracurriculares. 

14. Das visitas técnicas organizadas, 
participei de cerca de 
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16. A contribuição das visitas técnicas para 
articular a teoria à prática é 
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17. Das palestras oferecidas pela Escola, 
participei de cerca de 
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18. Para um melhor entendimento da 
relação entre a teoria e a prática, as palestras 
organizadas pela Escola são 
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19. O contato (durante o curso) que se tem 
com profissionais do mercado de Engenharia 
Civil é 
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Figura 51. Perguntas 14 a 19 
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Em 2005, houve a tentativa de se organizar uma época propícia para as 

visitas, sugestão feita pela Comissão de Orientação Didática da Civil para que a 

participação de todos fosse possível. 

De acordo com as respostas dadas à questão 21 (Figura 52, Anexo F), os 

alunos começaram a fazer estágio a partir do terceiro ano. Observa-se que cerca de 

11% chegaram ao quinto ano sem fazer estágio. 

O total de horas de estágio por semana declarado nas respostas da questão 22 

(Figura 52 e Anexo F) mostrou que a grande maioria dos estágios feitos pelo grupo 

do quinto ano foi de mais de 20 horas semanais. 

Como os estágios nas empresas costumam ser de 20 ou 40 horas semanais, 

conclui-se também que no terceiro e quarto ano cerca de 25% tiveram algum 

trabalho, seja de iniciação científica, seja outro, pois a resposta também aceitava essa 

possibilidade. 

Quando se formulou a questão 23, um dos objetivos era a verificação quanto 

aos estágios fora da área, mas as respostas acabaram incluindo também aqueles que 

trabalharam numa atividade que não exigia a intermediação da Escola como, por 

exemplo, o trabalho numa danceteria ou restaurante noturnos ou na empresa da 

família. Pela Figura 52, conclui-se que 36,5% realizaram estágio/trabalho fora da 

engenharia civil. 

Pelas respostas à questão 24, chega-se à conclusão de que para cerca de 40% 

de todo o conjunto de alunos (Figura 52) e para quase 90% dos alunos do quinto ano, 

o número de semestres trabalhados/estagiados foi realizado fora da engenharia civil 

(Anexo F). Exatamente como em 1993, há atualmente uma tendência para se 

trabalhar fora da área. A percepção quanto à importância dos estágios/trabalhos 

realizados durante o curso aumenta à medida que o curso progride. Do segundo para 

o quinto ano os que consideraram muito importantes aumentam de cerca de 22% para 

89%, passando por 57% no terceiro ano e 60% no quarto ano (Anexo F). 

A leitura que o aluno tem sobre a participação do estágio/trabalho na 

formação precisa ser respeitada. O espaço para o estágio precisa ser aberto. Ou se a 

opção for por não permitir o estágio até o quinto ano, isso deve ser divulgado de 

forma ampla, e as razões pelas quais a Escola toma esta decisão devem ser 
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claramente justificadas para que o aluno não fique com a sensação do impedimento 

sem motivo. 

20. O contato com profissionais da área, 
atuantes no mercado, motiva e/ou incentiva 
o estudante 
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21. O número de estágios/trabalhos 
(incluindo iniciação científica) realizados 
durante o curso foi 
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22. Em horas por semana, os 
estágios/trabalhos realizados ocuparam um 
total de 
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24. O número de semestres 
trabalhados/estagiados fora da engenharia 
civil durante o curso foi 
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25. E, fora de engenharia civil, o total de 
horas por semana foi de 
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Figura 52. Perguntas 20 a 25 
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Ainda sobre estágios, a principal dificuldade apontada pelos alunos para 

realizá-los foi o tempo insuficiente, conforme era esperado (questão 27, Figura 53). 

26. Na sua formação profissional, os 
estágios/trabalhos realizados durante o curso 
foram 
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27. A principal dificuldade para realizar 
estágios foi 
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28. O estágio/trabalho foi conseguido por 
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29. A capacidade de colocar em prática os 
conhecimentos obtidos na Escola e a 
qualidade e o tipo de estágios realizados 
durante o curso têm 
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30. Sinto que posso colocar em prática os 
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31. Antes de cursar a Poli, a minha 
motivação para estudar/trabalhar com 
Engenharia Civil era 
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Figura 53. Perguntas 26 a 31 
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A partir do quarto ano, a participação nos processos seletivos ficou clara pelas 

respostas dadas na questão 28 (Figura 53). Essa forma de obter os trabalhos/estágios 

mostrou a obtenção de autonomia desejável ao futuro profissional. 

Na questão 29 (Figura 53, Anexo F) foi interessante a divisão das respostas 

dos alunos do quinto ano entre muita e pouca relação entre a capacidade de colocar 

em prática os conhecimentos adquiridos na Escola e a qualidade e o tipo de estágios. 

Essa polarização mostrou que, para os alunos, a relação entre uma boa formação e a 

obtenção dos melhores trabalhos ainda não tem a vinculação que deveria ter. 

As respostas dadas na questão 30 mostraram que os alunos precisam dos 

estágios para adquirir a confiança em seus conhecimentos adquiridos na Escola. 

As respostas dadas na questão 31 (Figura 53) mostraram que antes de cursar a 

Epusp cerca de 40% dos alunos tinham motivação grande para estudar/trabalhar com 

Engenharia Civil. Se incluirmos no grupo dos motivados os cerca de 23% que tinham 

motivação razoável, então apenas cerca de 37% tinham motivação pequena ou 

nenhuma. Ao analisar os dados considerando os grupos, há uma grande variação 

entre o primeiro e o segundo ano virtuais quando comparados com o terceiro e quarto 

ano. Esse resultado pode caracterizar que o perfil dos ingressantes tem se alterado. 

Pela questão 32 (Figura 53, Anexo F) observa-se que essa motivação 

aumentou para cerca de 44% dos alunos, aumentando para a maioria do primeiro, 

segundo e terceiro ano virtuais. Para a maioria dos alunos do quinto ano, a motivação 

diminuiu e até desapareceu. Esta é uma grande preocupação para a Escola e as 

recentes ações da COD Civil ao convocar os responsáveis pelas disciplinas para 

reuniões de avaliação do curso se justificam no mínimo por esses dados. 

A questão 33 pretendeu medir a satisfação com o ambiente da Escola. Com 

relação à infra-estrutura do Prédio da Engenharia Civil, sabia-se que a resposta seria 

negativa, mas e com relação aos colegas e aos professores? A observação é feita 

porque quando se falou em ambiente, o entendimento era com o todo incluindo-se a 

infra-estrutura física. As respostas mostraram que o ambiente não atendeu à 

expectativa (Figura 54). Observou-se também que o estímulo foi diminuindo com o 

decorrer do curso, começando com 83% de razoavelmente estimulante para os alunos 
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com menos de 56 créditos para 44% de nada estimulante para os alunos com mais de 

224 créditos (Anexo F).  

 
32. Com o decorrer do curso, a minha 
motivação em trabalhar na Engenharia Civil 
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33. Para estudar, o ambiente da Escola é 
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34. Os maiores problemas estão 
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35. A interação entre professores e alunos 
durante o curso é 
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36. Você está satisfeito com a formação obtida até aqui? 
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Figura 54. Perguntas 32 a 36 

Na questão 34, quando se pediu que fossem apontados os maiores problemas, 

os alunos do primeiro ano apontaram a infra-estrutura e os demais se dividiram entre 

a infra-estrutura, o horário das aulas, as aulas e os professores, conforme se pode ver 

na Figura 54 e Anexo F. 
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A interação entre professores e alunos diminuiu à medida que o aluno se 

aproxima do fim do curso. Começou com 100% de grande e razoável no primeiro 

ano para quase 70% de pequena ou nenhuma para o quarto e quinto ano (questão 35, 

Figura 54 e Anexo F). 

Mas, no final, declararam-se satisfeitos com a formação obtida até aquele 

momento mesmo que razoavelmente 89% dos alunos do quarto ano (questão 36, 

Figura 54 e Anexo F). Para os alunos do quinto ano, cerca de 10% estavam muito 

satisfeitos e cerca de 60% estavam razoavelmente satisfeitos.  

Comparando-se com o conceito da Escola emitido pelos formandos na 

pesquisa de Bringhenti (1995) pode-se até dizer que houve um progresso pois, para 

os formandos da década de 1980, para cerca de 11% a Escola era excelente e para 

47% a Escola era boa. Considerando-se que à medida que os anos passam o conceito 

sobre a Escola melhora, o resultado na pesquisa feita em 2004 parece indicar que os 

números anteriores serão superados à medida que o tempo passar. 

Dos 96 alunos, cujas respostas aos questionários de avaliação foram 

analisadas, compilaram-se os comentários que foram divididos naqueles sobre os 

professores, o desenvolvimento do curso, as atividades complementares 

extracurriculares e a infra-estrutura. Estes comentários estão no Anexo G. 

Os comentários sobre alguns dos professores foram principalmente com 

relação à falta de didática, à demora na correção de provas, ao uso excessivo de 

transparências, à excessiva cobrança nas provas, à ausência de motivação. 

Os comentários sobre o desenvolvimento do curso26 foram sobre o grande 

número de matérias básicas, excesso de provas e trabalhos, ausência de trabalhos 

práticos e laboratórios, poucas disciplinas optativas, falta de material de apoio 

(apostila, listas de exercícios etc.), conteúdo programático excessivo, falta de 

organização nas disciplinas, falta de coordenação do curso com provas coincidentes e 

                                                 
26Os conhecimentos apresentados aos alunos da Engenharia Civil estão organizados em disciplinas 
das Ciências Básicas: Matemática (Cálculo, Álgebra, Computação, ...), Física (Mecânica, 
Termodinâmica, Eletricidade, ...) , Química, Geologia, Desenho, ...; Ciências Básicas de 
Engenharia: Materiais de Construção, Resistência dos Materiais, Mecânica dos Solos, Hidráulica, 
Física das Construções, Eletrotécnica, ...; Ciências Aplicadas à Engenharia: Projeto, Execução e 
Manutenção de Edificações, de Estruturas, de Obras Hidráulico-sanitárias, de Estradas, ...; Ciências 
Humanas: Economia, Administração, Direito. 
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conteúdos repetidos. Houve sugestões de especialização a partir do 4º. ano, 

diminuição da carga horária do 4º e 5º ano para permitir estágios, tornar o curso 

menos teórico, adequar os trabalhos solicitados ao número de créditos da disciplina, 

maior acesso às bolsas de iniciação científica.  

Os comentários sobre as atividades complementares extracurriculares foram 

sobre a necessidade de mais visitas técnicas e palestras e maior atenção aos estágios. 

Os comentários sobre a infra-estrutura foram sobre a melhoria de salas de 

aula, da sala de estudos e da sala de computadores com maior número de programas 

disponíveis.  

4.3 Pesquisa com os formandos  

As opiniões dos formandos na investigação da satisfação dos alunos com o 

curso de Engenharia desenvolvido pela Escola Politécnica da USP devem ter um 

peso maior quando da montagem do cenário sobre a Escola. Inicialmente, porque 

tendo vivido as situações correspondentes a todas as disciplinas eles podem avaliar 

com mais equilíbrio o que já passou e também porque ao estarem prestes a se formar, 

provavelmente já estagiaram e formaram uma percepção sobre sua formação. O fato 

de ainda serem alunos cria o compromisso em apontar as eventuais falhas. O pouco 

tempo decorrido dos eventos que podem gerar as reclamações fará com que certa 

indignação ainda esteja latente e potencialize sua queixa. Finalmente, pode-se ainda 

citar o maior amadurecimento que os diferencia dos demais alunos. 

Conforme foi dito no início do Capítulo 1, os formandos do curso de 

Engenharia da Escola Politécnica da USP foram convidados a participar de um 

processo de mapeamento de competências denominado Mapcom. A Associação dos 

Engenheiros Politécnicos (AEP) é a associação dos ex-alunos da Escola que, com o 

patrocínio do Banco Itaú, contribuiu para a carreira dos futuros engenheiros 

oferecendo essa ferramenta que é utilizada para gerir o capital humano de muitas 

organizações.  

A AEP criou o Mapcom que é composto de três fases. A primeira fase é a 

aplicação de um questionário baseado na metodologia Veca27 da Alba Consultoria. 

                                                 
27 Verificação de competências em administração 
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Nesta primeira fase identifica-se o perfil de competências de cada um que responda a 

esse questionário. Dependendo das respostas dadas a cada pergunta, cada 

competência classifica-se em nível ótimo, em nível excessivo ou em nível deficiente. 

Ainda nesta fase foram agregados dois questionários complementares: um 

próprio do processo mas especialmente desenvolvido para a instituição e outro 

específico para esta pesquisa sobre as experiências do aluno durante o período vivido 

na Escola. A inclusão desse questionário foi possível devido ao entendimento com o 

engenheiro Eduardo Pinheiro, que atualmente é membro da Alba Consultoria. 

Mas o que é competência? 

Para simplificar, pode-se dizer que é o conjunto formado pelo conhecimento 

que é o saber, pela habilidade que é o saber fazer e pela atitude que é o optar por 

fazer. Ou ainda, pode-se dizer que competência é a mobilização de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias ao desempenho de atividades ou funções. 

As competências devem ser exercidas num cenário, num contexto, num 

ambiente, numa posição ou num cargo buscando resultados e sendo eficiente. 

Veca é uma ferramenta que mapeia e avalia as estratégias de administração 

apontando como a pessoa está e como ela opera no momento do teste. Não avalia 

nem mapeia traços de personalidade. 

A segunda fase do Mapcom é a devolutiva do perfil de competências com 

instrumentação para a gestão de carreira. É o principal momento do projeto no qual 

os alunos participantes recebem o inventário pessoal. A devolução dos resultados é 

realizada por consultores especializados e as informações individuais não são 

divulgadas, sendo tratadas sigilosamente. 

Para as decisões é fundamental que se tenham dados. Se a carreira é um 

caminho a ser seguido, então para se chegar a uma meta o formando precisa saber 

quais as melhores escolhas a serem feitas. E tudo se inicia no autoconhecimento. 

Conhecendo as competências e sabendo como instrumentar a carreira fica mais claro 

quais os retornos do investimento que se faz no capital humano. 

Nesta pesquisa analisa-se o Mapcom oferecido aos formandos de 2002 e de 

2003. A repercussão foi ótima como se pode observar pelo comentário de Patrícia 
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Ribeiro, que se formou em Elétrica no ano de 2003: “O ponto mais importante para 

mim é isso mesmo: me conhecer e saber como atuar de acordo com minhas 

competências”, ou pelo comentário de Adriana Silveira, que se formou em 

Engenharia Civil no ano de 2003: “Agora tenho condições de avaliar e poder me 

direcionar melhor”. 

Em 2002, houve a participação de 92% dos formandos nas aplicações dos 

questionários (primeira fase do Mapcom) e 68% nas devolutivas, a segunda fase. Em 

2003, houve a participação de 83% dos formandos na primeira fase e 79% nas 

devolutivas. 

Aplicado pela primeira vez num ambiente acadêmico, houve uma grande 

aceitação na comunidade politécnica sendo até incluído no contexto do projeto Poli 

2015 por causa das informações que fornece.  

Para a Escola Politécnica, os resultados do grupo de participantes ajudam na 

reflexão sobre os seus processos de ensino e aprendizagem. 

Esta visão estratégica é importante para as decisões da Escola, tanto que na 

comunidade externa o programa Mapcom acabou repercutindo: o ITA também 

introduziu o programa de mapeamento de competências para os seus alunos.  

Quanto ao desenvolvimento e à metodologia de análise, após a aplicação do 

questionário, fez-se um conjunto de elaborações com base nos dados que refletiam a 

população estudada e as competências foram analisadas em termos de três faixas: 

falta, esperado (máxima eficácia) e excessivo. 

Com base principalmente no glossário da Alba Consultoria seguem, entre 

parênteses, os significados das competências que foram mapeadas: Planejamento 

(eficácia com que planeja atividades definindo estratégias e necessidades para a 

execução desta); Organização (capacidade de estruturar as atividades e seguir 

padrões que suportem a execução das tarefas); Controle (eficácia da gestão e da 

capacidade de analisar o desempenho de processos e pessoas); Liderança (capacidade 

de mobilizar pessoas); Comunicação (qualidade com que troca informações e 

transmite com clareza suas posições e informações); Decisão (eficácia para agir e o 

senso de oportunidade com que assume riscos e aproveita oportunidades); Tempo de 

execução (capacidade de administrar cronogramas equilibrando ritmo de resposta 
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com necessidades de trabalho); Intensidade operacional (nível de envolvimento com 

as atividades operacionais e capacidade de suportar a carga de trabalho); Relação 

com a autoridade (disposição para atuar conforme o ambiente, a cultura e os valores 

institucionais); Flexibilidade/criatividade (disposição para descartar paradigmas e 

rever normas e processos conhecidos); Atenção/priorização (visão global e percepção 

do contexto e a capacidade de atender a demandas externas); Detalhismo/delegação 

(capacidade de descentralizar as tarefas incluindo o nível de detalhe à equipe); 

Administração de conflitos (capacidade de enfrentar e vencer situações de conflito); 

Controle emocional (capacidade de atuar com equilíbrio diante de situações de 

tensão e pressão); Disposição para mudanças (capacidade de inovar e propor 

mudanças em sua atuação); Afetividade (qualidade dos compromissos que estabelece 

com as pessoas); Realização (grau de motivação e a ambição para evoluir); Auto-

imagem (capacidade de exposição e percepção do nível de contribuição que tem de si 

e do nível de contribuição que acredita ter no ambiente); Sociabilidade (capacidade 

de adaptar-se ao contexto e de ampliar sua rede de relacionamentos); Mobilidade 

física (nível de disposição física e capacidade de atuar em atividades que exijam 

movimentação e deslocamentos). 

4.3.1 Mapeamento de competências dos formandos de 2003 

 
deficiente                           excessivo                          ótimo  
PL - Planejamento; CM - Comunicação;TE - Tempo de Execução;  
RA - Relação com Autoridade; CE - Controle Emocional; MF - Mobilidade Física 

Figura 55. Competências plenas (mais de 70%) 

Para exemplificar o que é feito para cada grupo apresentam-se os resultados 

dos formandos de 2003, a primeira turma que cursou a EC-2. Nesse grupo, de acordo 
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com Eduardo Pinheiro que fez as apresentações sobre os resultados obtidos pelo 

Mapcom junto à Comissão de Graduação, observou-se a “excelente capacidade de 

operar em organizações”.  

Pela Figura 55, pode-se dizer que os formandos desta turma tinham a 

capacidade de planejar (PL) possuindo uma visão de curto, médio e longo prazo 

alinhada com as demandas de projetos e atividades. Também tinham boa condição 

para transferir idéias e transmitir as suas posições e informações com clareza (CM). 

Além disso, tinham capacidade de atuar de forma independente estabelecendo um 

relacionamento adequado na hierarquia (RA). Eram jovens cheios de energia (MF) 

pois apresentavam alta mobilidade física e estavam com muita disposição para o 

trabalho. O estágio de controle emocional (CE) em que se encontrava o grupo 

mostrava uma condição muito boa para atuar diante de situações de tensão e pressão. 

Além disso, nessas competências foi incluído tempo de execução (TE) no qual 69% 

dos alunos apresentavam uma excelente avaliação na capacidade de administrar o 

ritmo de resposta e adequá-lo às necessidades do trabalho cumprindo compromissos 

de entrega. 

Na Figura 56 elaborado por Eduardo Pinheiro são apresentadas as 

competências que foram consideradas satisfatórias nos formandos de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 
deficiente                           excessivo  .                        ótimo     
OR - Organização; IO - Intensidade Operacional; AP - Atenção/Priorização; AC - Administração 
de Conflitos; DM - Disposição para Mudanças; RE - Realização; AI - Auto-Imagem; SO – 
Sociabilidade 

Figura 56. Competências satisfatórias (de 50 a 70%) 
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Ainda na análise de Eduardo Pinheiro, de acordo com a Figura 57, “no 

aspecto mais importante das competências, os alunos tiveram o pior desempenho” e 

“as competências críticas de decisão, flexibilidade/criatividade; 

detalhismo/delegação são fundamentais para exercício do empreendedorismo”. 

Pode-se ainda observar que 80% dos alunos formados não estão orientados 

para resultados e estão muito vinculados aos paradigmas e modelos de pensamento 

reduzindo a flexibilidade e criatividade (FC). Outra competência que apresentou um 

número crítico é a decisão (DE), na qual 67% não estão preparados para assumir 

riscos e aproveitar oportunidades, necessitando de muitas informações para tomarem 

a decisão. Observou-se no grupo a tendência ao detalhismo e pouca capacidade de 

delegação (DD): 74% centralizam demais as atividades. Dos formandos, 55% dos 

alunos apresentam baixo controle das situações (CO) e têm dificuldades para analisar 

o desempenho de resultados, processos e pessoas. Cerca de 46% dos alunos 

apresentam nível excessivo de afetividade (AF), indicando que privilegiam muito os 

compromissos pessoais, atuando na maioria das vezes de forma tendenciosa e 

parcial. A competência liderança (LI) pode ser considerada satisfatória.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deficiente                           excessivo                           ótimo  
CO- Controle; LI – Liderança; DE – Decisão; FC- Flexibilidade/Criatividade; 
DD – Detalhismo/Delegação; AF – Afetividade 

Figura 57. Competências críticas (menos de 50%) 

Na Figura 58 pode-se perceber a variação de algumas das competências nos 

formandos das diversas habilitações. 
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Figura 58. Comparativo entre as habilitações 

Os formandos do curso cooperativo de Engenharia de Computação estão 

classificados como Cooperativo e os formandos dos cursos de Engenharia de 
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Materiais, de Engenharia de Minas e de Engenharia Metalúrgica estão agrupados 

pela sigla MMM. A média geral de todos os formandos vem com a sigla POLI. 

Tabela 49. Posicionamento comparativo 

Posicionamento comparativo
Formandos da habilitação  Número de 

competências em que o 
porcentual “’ótimo” é 
maior ou igual ao 

porcentual “’ótimo” da 
Poli 

Número de 
competências em 
que o porcentual 

“’ótimo”é menor do 
que o porcentual 
“’ótimo” da Poli 

Mecatrônica 17 3 
Civil 13 7 
Mecânica 14 6 
Produção 7 13 
Cooperativo 8 11 
Química 10 10 
Minas, Metalúrgica e Materiais 11 9 
Elétrica 9 11 
Naval 7 13 

As demais figuras em que se comparam as competências dos formandos estão 

no Anexo H. 

Para reflexão e análise, sem a preocupação de discriminar as habilitações, 

estabeleceu-se um comparativo do número de competências em que os porcentuais 

(em cada habilitação) dos alunos foi “ótimo” (Tabela 49).  

A partir da construção de um banco de dados mais abrangente no tempo, 

pode-se tentar fazer uma correlação entre a formação que cada habilitação privilegia 

e o resultado do mapeamento das competências.  

4.3.2 Comparativo entre os resultados de 2002 e 2003 

A formação de uma base de dados é importante e fundamental para se 

acompanhar os processos. A partir da base de dados podem ser definidos indicativos 

para verificar a evolução do processo. Os comparativos podem dar pistas das 

intervenções necessárias para se aprimorar o processo.  

Os formandos de 2002 cursaram a EC-1. A maioria ingressou em 1998, o 

último vestibular em que o curso de Engenharia da Epusp era escolhido no vestibular 

da Fuvest, por meio das suas habilitações. O vestibulando poderia marcar mais de 

uma opção (até quatro opções, no vestibular Fuvest-98), com isso na grande maioria 

dos casos ele não conseguia sua primeira opção, conforme já foi relatado na pesquisa 

de Bringhenti (1995). Os formandos de 2003, na sua maioria, cursaram a EC-2, 



 

 

273

ingressando no curso de Engenharia para fazer a opção por uma Grande Área e por 

uma habilitação de Engenharia já dentro da Escola. 

Assim, houve um grande interesse em comparar os resultados do mapeamento 

de competências dos formandos de 2002 e de 2003. Quando a base de dados for 

maior, a comparação poderá ser mais rica (Figura 59, Figura 60 e Figura 61). 

As mudanças no perfil global, da Epusp como um todo, são muito pequenas 

conforme pode ser observado nos gráficos.  

As competências não apresentaram mudanças significativas com os 

porcentuais mantendo quase os mesmos valores. A rigor, o grupo selecionado para 

cursar a Escola Politécnica tanto antes de 1999, na EC-1, como depois, na EC-2, não 

variou significativamente.  

No processo de ensino e de aprendizagem houve pequenas mudanças como a 

introdução da metodologia aplicada em PNV-2100 ou dos trabalhos de conclusão de 

curso, mas cujos efeitos talvez sejam sentidos com os formandos dos próximos anos, 

porque também a Escola tem o seu ritmo e demora um pouco para implementar 

mudanças. Não houve processos específicos de instalação de competências 

comportamentais nos alunos, apesar do início das atividades do Centro Minerva de 

Empreendedorismo e do Programa Poli Cidadã. Foram também observadas 

experiências específicas de professores como os de Amilton Sinatora e Marcos 

Ribeiro Pereira Barreto que, em princípio, podem ter influenciado no 

desenvolvimento de competências conforme verificado nos alunos da Engenharia 

Mecatrônica.  

Na análise de Eduardo Pinheiro, “apesar de serem muito parecidos com os da 

turma de 2002, os formandos de 2003 apresentam uma pequena diferenciação em 

termos de uma postura mais questionadora. O que é reforçado por uma insegurança 

um pouco maior, talvez propiciada por um ambiente mais competitivo”. 

Pela análise comparativa das competências em cada uma das habilitações, 

observou-se um aumento nos porcentuais de ótimo plenos ou satisfatórios naquelas 

habilitações que não tinham apresentado um bom resultado, e uma diminuição desses 

porcentuais naquelas habilitações que haviam se destacado em 2002.  
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Devem-se destacar os porcentuais de ótimo obtidos pelos alunos das 

Engenharias Mecânica, Mecatrônica, de Minas/Metalúrgica/de Materiais e Civil nas 

bases apresentadas. 

 

Figura 59. Comparativo 2002 e 2003: PL (planejamento), OR (organização), CM (comunicação), TE 
(tempo de execução), RA (relação com autoridade), CE (controle emocional), MF (mobilidade física) 
 
 

Figura 60. Comparativo 2002 e 2003: OR (organização), IO (intensidade operacional), AP 
(atuação/priorização), AC (administração de conflitos), DM (disponibilidade para mudanças), RE 

(realização), SO (sociabilidade) 
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Figura 61. Comparativo 2002 e 2003: CO (controle), LI (liderança), DE (decisão), FC 
(flexibilidade/criatividade), DD (detalhismo/delegação), AF (afetividade), AI (auto-imagem) 

Os alunos de Engenharia de Produção apresentaram porcentuais de ótimo 

menores em 2003 do que em 2002. Os porcentuais de ótimo dos alunos de 

Engenharia Naval foram bem menores em 2003. 

Segundo Eduardo Pinheiro, “os dois cursos cooperativos avaliados continuam 

a propiciar uma excelente condição para desenvolvimento de empreendedorismo, 

mas com deficiências em competência como liderança e decisão. A Mecatrônica 

aparentemente foi beneficiada por uma experiência muito rica desenvolvida pelo 

professor Marcos Barreto voltada para empreendedorismo”. 

4.3.3 Análise das respostas dos alunos da Engenharia Civil no questionário do 

Mapcom 

Quando foi criado o Mapcom, pensou-se num questionário para se conhecer o 

grupo e constituir um banco de dados de referência. Ao mesmo tempo, procurou-se 

aproveitar a oportunidade para investigar algumas questões para as quais os 

comentários dos professores e alunos nem sempre eram suficientes para validar as 

respostas eventualmente sugeridas. Assim, introduziu-se um questionário específico 

criado para esta pesquisa (com 25 perguntas) aplicado a todos os formandos.  
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Serão analisadas a seguir apenas as respostas dos formandos de Engenharia 

Civil que podem ser observadas no Anexo H. 

As quatro primeiras exploravam a questão do curso “ser teórico ou prático” e 

a questão do curso “dever ser teórico ou prático”. A percepção de que o curso era 

teórico e deveria ser prático predominou nesses formandos de 2003. 

Na pergunta 5 (Está satisfeito com a formação obtida com o curso de 

graduação da Poli?), um dos alunos se disse satisfeito, quatro disseram não 

satisfeitos, sete alunos disseram-se razoavelmente satisfeitos e três parcialmente 

satisfeitos.  

Na pergunta 6 (A formação obtida na graduação da Poli está atendendo à 

demanda do mercado? Sim ou não? Quais os sinais? Há alguma correção a ser feita? 

Por quê?), observou-se apenas uma resposta totalmente afirmativa. Todas as demais 

seis respostas afirmativas traziam alguma restrição.  

Houve duas respostas em que se entendia que a formação atendia 

parcialmente à demanda do mercado e todas as demais seis respostas eram negativas 

justificadas (Anexo H). 

Essas respostas reforçaram a percepção dos formandos da Epusp na pesquisa 

realizada por Bringhenti (1995), conforme já mostrado no Capítulo 2. 

Na pergunta 7 (Você pretende atuar em engenharia? Por quê?), dos quinze 

formandos, nove disseram que sim. Houve uma resposta afirmativa condicionada, 

uma parcialmente afirmativa e quatro respostas negativas. A resposta negativa de 

25% dos formandos respondentes mostra que o panorama de 1993 se modificou 

pouco. 

Na pergunta 8 (Pensou em fazer Mestrado ou Doutorado na Poli?), dos quinze 

alunos, sete responderam afirmativamente sem restrições e seis negativamente. 

Houve duas respostas afirmativas mas, de forma condicionada. 

Mesmo com o crescimento da pós-graduação no país, observa-se que a 

grande maioria dos que se matriculam nos Programas de Mestrado e Doutorado da 

Epusp não foram alunos de sua graduação e isso pode mudar levando-se em conta as 
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respostas desses formandos dos quais 50% responderam que cogitaram em fazer a 

pós-graduação na Escola. 

Na pergunta 9 (Como era seu relacionamento com o restante da turma?), 

todas as respostas indicaram que o relacionamento era ótimo, bom e amigável. 

Mas as respostas não permitiram verificar se a partir dessa boa convivência 

acadêmica foram geradas amizades. Ressalta-se que na pesquisa de Bringhenti 

(1995) apenas 1% assinalou que o que ficou da Escola foram “as amizades 

formadas”. 

Na pergunta 10 (Quais as lembranças dos professores? De algum professor 

em particular?), algumas das respostas foram positivas mas em muitas ficaram 

registrados desaprovação e ressentimento. Objetivamente, há cinco comentários 

favoráveis, seis negativos, três favoráveis com restrições e um comentário de 

ausência, lembrando que nos comentários dos alunos optou-se por omitir os nomes 

dos professores (Anexo H). 

Não há dúvidas de que com esse cenário não se cria um ambiente propício 

para a aceitação dos valores, dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes que o 

professor ajuda a construir com a sua atuação. Apesar de se destacar a boa imagem 

de alguns dos professores e notar-se algum progresso na preparação destes, mantêm-

se dessa forma as percepções negativas obtidas por Bringhenti (1995) e por Martins 

(2003). 

Na pergunta 11 (Como foi o material empregado – a documentação – na 

época?), as opiniões ficaram centradas na falta de homogeneidade da qualidade do 

material didático. 

Os comentários que parecem resumir o sentimento dos alunos são: 

• “Bastante variada, algumas disciplinas com material bom; outras com 

material bastante deficiente. Louvável a utilização de recursos como 

apresentações em data-show e também disponibilização de sites na 

Internet.” 

• “Algumas apostilas são ótimas, outras nem tanto. O ruim é quando o 

professor não elabora apostila e nem adota “livro” (um erro na Poli!).” 
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As respostas para a pergunta 12 (O que falta e o que sobra nos alunos da 

Escola Politécnica?) foram bem diversificadas e amplas. Foram citadas desde a 

inteligência, a arrogância, a capacidade de enfrentar situações difíceis até a falta de 

consciência coletiva e senso de unidade. Também foram citadas a falta de tempo para 

estagiar e a falta de preparação no aspecto da humanidade. 

Nas respostas à pergunta 13 (Quais foram os maiores problemas que você 

teve no Biênio?) citaram o excesso de alunos por classe, a falta de didática de alguns 

professores e a dificuldade com a forma de desenvolvimento do curso, além da 

própria imaturidade. Foram citadas como problemáticas as disciplinas Física III, 

Física IV e Cálculo Numérico. 

Na pergunta 14 (Quais foram os maiores problemas que ocorreram na grande 

área?) algumas respostas se referiram de forma recorrente à falta de horário para 

estagiar, à existência de professores sem didática e à falta de motivação com o curso. 

Exatamente três alunos disseram que não havia nenhum problema estando 

aparentemente satisfeitos com o curso da Engenharia Civil. 

Na pergunta 15 (Para a sua formação, quais foram as disciplinas mais e 

menos importantes?), observa-se pelas respostas que a importância maior é dada às 

disciplinas de Estruturas e às de Gerenciamento. Nas citações quanto às de menor 

importância há uma recorrência para as Físicas III e IV. 

Na pergunta 16 (De todas as disciplinas, qual você tiraria do currículo? 

Justifique.) repetem-se os pedidos com relação à retirada das Físicas, além da 

observação quanto ao reduzido número de disciplinas optativas. E a observação 

sobre o estágio supervisionado é por ela ser uma disciplina de 30 horas que, como 

mínimo obrigatório, é pouco. As respostas dadas estão no Anexo H. 

Na pergunta 17 (Descreva sucintamente uma disciplina que você sentiu falta. 

Justifique.) as respostas mostram uma preocupação com os mecanismos dos 

processos de seleção às vagas nas empresas e com a falta de mais conhecimentos em 

Economia em função do momento que estes formandos estão vivendo. 

A pergunta 18 (Quantas horas você gasta com a condução para se locomover 

da sua casa para a Poli e vice-versa?) foi proposta para verificar se as dificuldades 

com a locomoção continuavam mesmo quando os alunos chegam ao 5º ano. 
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Na pergunta 19 (Você pratica algum esporte ou se exercita fisicamente 

regularmente?) verifica-se de onde é obtida a mobilidade física apontada como boa 

no Mapcom. Pelas respostas conclui-se que mesmo com as dificuldades apontadas 

com relação a um curso que exige muito tempo de dedicação, a atividade física é 

mantida como prioridade. 

As respostas da pergunta 20 (Qual é a sua opinião sobre os cursos 

cooperativos?) confirmam que os cursos cooperativos são também na opinião dos 

alunos uma das alternativas para revitalizar o curso de Engenharia Civil. 

Este questionário especialmente criado para ser aplicado entre os formandos 

que aderiram ao Mapcom permitiu concluir que os formandos de Engenharia Civil 

não se sentem seguros com relação à formação obtida principalmente no atendimento 

à demanda de mercado.  

Com relação a atuar em Engenharia e fazer mestrado ou doutorado na Escola 

o número de respostas afirmativas mesmo que às vezes condicionadas mostram que 

há uma predisposição maior que a dos últimos anos, porque os que se acoplam à 

Engenharia já o fazem com uma convicção maior diante da multiplicidade de 

escolhas de carreiras que hoje se oferece. 

Aos professores e aos materiais disponibilizados foram feitas muitas 

restrições. Com relação ao que falta e sobra aos alunos citaram a falta de unidade do 

grupo mostrando que o curso seriado e principalmente o curso cooperativo seriam 

alternativas a serem consideradas, mesmo porque o espaço para os estágios foi 

solicitado.  

Com relação às disciplinas mais importantes citaram as de Estruturas e as de 

Gerenciamento e quanto às menos importantes citaram as Físicas III e IV, 

observando ainda a falta de mais conhecimentos de Economia e dos mecanismos dos 

processos de seleção. Verificou-se ainda que os alunos consideram a atividade física 

importante. 

4.4 Pesquisa sobre algumas outras questões 

Conforme visto nos itens anteriores, na Escola Politécnica da USP podem-se 

observar diferentes práticas para a avaliação da satisfação com o curso e com as 
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disciplinas. Embora não existente de forma coordenada, há a avaliação de disciplinas 

direcionada a determinados grupos de alunos por iniciativa de Comissões, 

Departamentos ou professores (responsáveis por disciplina ou individualmente) e a 

avaliação da USP pela sua Pró-Reitoria de Graduação. 

A falta de organização dessa avaliação faz com que haja repetição na 

aplicação dos questionários, o que pode banalizá-los. Essa seria uma crítica inicial. 

Nesse cenário foi feita uma experiência com os pós-graduandos interessados 

em ensino de engenharia para tentar esclarecer algumas dúvidas, aproveitando-se a 

minha participação como professor convidado das aulas na disciplina PEA-5900 

Tecnologia do Ensino de Engenharia, ministrada pelo professor José Aquiles 

Grimoni, no segundo semestre de 2004. 

Aos pós-graduandos que a cursaram, foram propostos trabalhos com uma 

pesquisa sobre a satisfação dos alunos de graduação com o curso. Esses trabalhos 

consistiam na construção e na aplicação de uma avaliação em uma disciplina da 

graduação da Escola Politécnica.  

Na disciplina PEA-5900 são matriculados preferencialmente os alunos da 

pós-graduação da Epusp que detêm bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento do 

Ensino Superior (CAPES28) e que cursam essa disciplina ou outras de enfoque 

semelhante oferecidas pela USP, até como uma exigência do programa. 

Entre os trabalhos realizados, são aqui descritos os que utilizaram os 

desenvolvimentos das disciplinas PNV-2100 Introdução à Engenharia, PQI-2409 

Laboratório de Fundamentos de Engenharia Química e PTR-2555 

Geoprocessamento. 

A idéia era obter respostas a alguns questionamentos: As pesquisas sobre a 

satisfação com os cursos de graduação de engenharia devem ser realizadas pela 

Internet ou nas aulas presenciais? Por que o número de respostas nos questionários 

de avaliação não é grande? Será que o processo de avaliação de uma disciplina não é 

considerado pelos alunos como um fator de contribuição na melhoria do processo de 

                                                 
28 Criada há mais de 50 anos para subsidiar o Ministério da Educação na formulação de políticas de 
pós-graduação, a agência é responsável pela avaliação dos cursos e por grande parte da concessão de 
bolsas de pós-graduação no país. 
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ensino e aprendizagem? A atuação de um mesmo professor pode ter resultados 

distintos em turmas diferentes? Na Epusp há disciplinas de graduação 

predominantemente experimentais com vários professores atuando, por exemplo, 

PQI-2409 – Laboratório de Fundamentos de Engenharia Química. Como avaliar a 

satisfação do aluno com o desenvolvimento delas? O que ocorre numa disciplina 

eletiva? Um aluno de quinto ano tem uma atitude diferente? A freqüência às aulas é 

maior?  

A seguir são apresentadas algumas tentativas de respostas a estas questões 

com o auxílio dos trabalhos dos alunos: Cristina Rodrigues de Borba Vieira, Cláudia 

Cristina Botero Suárez, Kátia R. B. Nogueira, Cláudia Soares Machado e Vinicius de 

Araújo Maeda. O detalhamento de suas pesquisas está no Anexo I. 

Dependendo do conjunto de alunos a percepção sobre o desenvolvimento de 

um curso pode variar, apesar de se manter o mesmo professor e com este mantendo 

as mesmas atitudes e qualidades no seu trabalho de docência. Mas a pesquisa feita 

por Cristina Botero Suárez nos leva a concluir que o perfil dos ingressantes na 

Epusp, de 2001 a 2004, tem sido o mesmo, pelo menos nas turmas analisadas. 

Ressalta-se, no caso das turmas de PNV-2100, que a distribuição dos alunos é feita 

de tal forma que cada uma delas pode ser uma amostra significativa de todo o 

universo de ingressantes. Ou ainda, mesmo se o perfil dos estudantes foi diferente em 

algum dos anos, o professor conseguiu com o seu trabalho que as respostas aos seus 

desafios na disciplina fossem as mesmas. 

Com o trabalho realizado por Kátia R. B. Nogueira, conclui-se que numa 

disciplina de laboratório com vários docentes é necessário um planejamento 

minucioso para que os relatórios sejam mais objetivos do que trabalhosos, para que 

as eventuais ausências do professor possam ser repostas por outro professor e não por 

alunos de pós-graduação, para que no caso de a prova ser feita por muitas mãos não 

se desloque o foco do principal, para que os critérios de correção dos relatórios sejam 

os mais uniformes possíveis. Percebeu-se ainda a compreensão dos problemas 

detectados por parte dos alunos, pois apesar de eles terem sido apontados, a média da 

disciplina/professor foi em torno de 7. 
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Pela pesquisa de Cláudia Soares Machado e Vinicius de Araújo Maeda pode-

se concluir que mesmo numa disciplina eletiva falta motivação aos alunos da 

Engenharia Civil. Apesar de estarem no último ano, há justificativas imaturas como a 

falta de tempo para dedicação à disciplina em função do estágio que estava sendo 

realizado concomitantemente. Detectaram-se ainda falhas no desenvolvimento da 

disciplina que talvez por ser de recente oferecimento precisa ser aperfeiçoada. 

Ressalta-se que a EC-2 foi implementada para os alunos a partir de 1999 e portanto 

os primeiros cursos para o 5º ano foram oferecidos em 2003. 

Para finalizar, pode-se afirmar que quem escolhe e propõe as estratégias de 

ensino mais apropriadas para uma disciplina é o professor, mas o sucesso do 

processo de ensino e aprendizagem num determinado contexto e conteúdo não 

depende unicamente dele. É fundamental também a disposição dos alunos em querer 

aprender. Além disso, tanto o professor quanto o aluno devem estar dispostos a 

mudar os aspectos que precisarem ser mudados para o sucesso desse processo. E as 

avaliações a exemplo das que foram feitas é que podem dar os subsídios para 

identificar o que deve ser mudado. A Escola precisa recriar a avaliação geral das 

disciplinas, pois se cada docente, cada Departamento, cada área, cada comissão 

coordenadora aplica a sua, pode-se cair no erro de banalizá-las pelo excesso. 

Observou-se que em PNV-2100, além das avaliações próprias da disciplina, havia a 

da Comissão do Ciclo Básico e a do professor da turma conforme aqui relatado.  
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5 REFLEXÕES QUANTO AOS RESULTADOS 

ALCANÇADOS E ÀS AÇÕES PROPOSTAS 

 

 

 

 

Ao se analisar os problemas existentes, a esperança de que as suas soluções 

possam ser construídas com a participação de todos os interessados (alunos, 

professores e funcionários) fez com se propusessem algumas novas ações que ainda 

necessitam de estudos de viabilidade considerando os recursos hoje existentes. É 

claro que mesmo não havendo restrições de recursos para que as ações propostas 

possam ser implementadas de imediato, ainda assim há necessidade da disposição, do 

esforço e do engajamento de todos na busca da melhoria de qualidade. 

É importante lembrar também a definição dada por Colenci (2000): qualidade 

é o resultado de ações competentes implementadas institucionalmente, dentro de um 

planejamento global, sistemático e objetivo. No caso de um curso de Engenharia, o 

controle de qualidade no final do processo será tardio e oneroso, pois não se pode 

rejeitar o recém-formado ou colocá-lo no estoque se o seu curso não tiver a qualidade 

planejada. 

Assim, após as reflexões necessárias são sugeridas outras ações que se 

dividem em três fases: no acesso, no desenvolvimento do curso e na comunicação 

com os politécnicos, incluindo os egressos da Epusp. 

5.1 No acesso 

As pesquisas realizadas no Capítulo 4 demonstram que a carreira Engenharia 

e principalmente a forma como a Escola Politécnica organiza as suas habilitações 

não são suficientemente conhecidas por todos os que ingressam no vestibular. 

A sociedade muitas vezes faz uma leitura equivocada acerca da importância a 

ser dada a uma determinada atividade profissional e o jovem, por falta de uma 

informação mais completa, às vezes toma uma decisão que não o faz feliz.  
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Portanto, uma maior divulgação da Escola se faz necessária.  

5.1.1 Divulgação da importância e do papel do engenheiro  

Historicamente, a Ciência e a Tecnologia foram adquirindo importância a 

princípio pela ação de segmentos sociais interessados. Interesse que era tanto 

alimentado como alimentava os segmentos sociais que acreditavam em Ciência e 

Tecnologia (C&T). Na seqüência, eles adquiriram importância inicialmente em 

função da educação informal e depois da educação formal que foram implantadas. 

Vale citar engenheiros como D’Alembert e filósofos como Voltaire e Diderot 

que, sobretudo com início na França, modificaram decisivamente a importância que 

se dava à Ciência e à Tecnologia. Nomes que se somam aos de Gaspar Monge e 

Lavoisier e que, depois da Revolução Francesa, levaram à padronização de pesos e 

medidas que repercutiu no mundo inteiro ou à fundação de escolas superiores como a 

École Polytechnique de Paris. Nesta escola, numa proposta de valorização da C&T, 

propunha-se um ciclo básico muito forte em Física e Matemática, seguido de ciclo de 

estudos mais técnicos e aplicados. Contrataram-se cientistas como Laplace, 

Lagrange, Fourier e outros para o exercício da docência e da pesquisa. É um marco 

na valorização da C&T (NAKAO, 2003). 

O Estado esteve sempre muito presente nessa transformação da sociedade. 

Napoleão presidiu muitas sessões da Academia de Ciências e na comitiva que o 

acompanhava nas guerras havia engenheiros, cientistas e intelectuais. Talvez por isso 

o resultado de sua ida ao Egito tenha sido até de certa forma a recuperação da 

História ao se decifrar os hieróglifos. Não se pode esquecer também a dimensão em 

que evoluiu a indústria bélica graças à Química avançada. 

O professor Jean-François Sacadura do Institut National des Sciences 

Appliquées de Lyon, França, cita as três revoluções industriais que modelaram a 

profissão de engenheiro. A primeira que começou na Inglaterra no final do século 

XVIII com o desenvolvimento da máquina a vapor e que esboçou o papel social e 

econômico da engenharia de reduzir o uso da força humana e reduzir custos. A 

segunda Revolução Industrial que começou por volta de 1880 com a introdução do 

uso do petróleo e do gás como fontes de energia que exigiu do engenheiro os 

fundamentos de organização e gerenciamento da produção industrial. Surgiram os 
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projetos tecnológicos de grande dimensão sob a interação de pesquisadores 

científicos e engenheiros. A terceira começou na segunda metade do século XX e se 

estende até hoje sob o impulso do desenvolvimento das aplicações da física quântica, 

da eletrônica e da informática (SACADURA, 1999). 

Comparativamente, no Brasil, nunca houve segmentos sociais tão 

interessados em C&T. Cerasoli (1998) conclui que suas reflexões indicam a 

importância da técnica e da ciência para o governo, os engenheiros e a sociedade 

entre 1880 e 1920. Havia a burguesia paulista no fim do século XVIII que estava 

ligada à cafeicultura. Os produtores paulistas se ressentiam com o fim da escravidão 

e providenciaram a vinda dos imigrantes. Mas tanto em Minas Gerais como no Vale 

do Paraíba e no Rio de Janeiro tinham uma visão mais senhorial e até 1930 houve 

uma limitação muito grande no desenvolvimento da C&T exatamente porque não 

havia um interesse maior da classe dominante. 

Até 1945, a burguesia, por mais que estivesse voltada à industrialização, tinha 

como preocupação primordial a exportação do café e, portanto, a única tecnologia 

que era realmente desenvolvida era a que contemplava a infra-estrutura que 

contribuísse para conquistar o mercado externo. 

Neste início do século XXI, sabe-se exatamente o que é necessário valorizar 

no Brasil. A educação, a saúde e a pesquisa certamente estão em toda lista de 

prioridades. Mas por que há tanta dificuldade de se implementar adequadamente 

esses programas? A resposta é o que a História nos aponta: os segmentos sociais 

brasileiros ainda não acreditam completamente em Ciência e Tecnologia. 

O que fazer? 

5.1.1.1 A valorização da Engenharia 

Todos os que acreditam em C&T devem lutar por essa valorização. 

Neste momento de poucos recursos para serem investidos, neste momento em 

que a grande preocupação tem sido o pagamento aos aposentados e a reforma 

tributária para desonerar os setores produtivos, parece demasiado difícil viabilizar 

um investimento maior, por exemplo, em pesquisa. Aparentando ser em benefício 

próprio, a comunidade acadêmica talvez não esteja sendo capaz de sensibilizar a 
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sociedade de tal urgência. A falta da energia que ocorreu em 2001 e 2002, em função 

da ausência de investimentos, ilustra bem o fato de a comunidade técnica nem 

sempre ser ouvida. 

Entretanto, os engenheiros poderão resgatar a importância do seu papel no 

desenvolvimento do país ao se valorizarem e divulgarem as realizações importantes 

feitas pela Engenharia para a sociedade. 

O projeto da universidade em que se insere a comunidade científica deve ter 

como projeto o próprio país, utilizando adequadamente a liberdade intelectual  a que 

faz jus. Hoje os engenheiros discutem adequadamente como cooperar com os 

biólogos, por exemplo, voltados para o mesmo problema, estabelecendo auxílio 

mútuo em trabalhos distintos, ou seja, caracterizando o que se chama de 

interdisciplinaridade. No futuro, falar-se-á em transdisciplinaridade, em que ambos, 

engenheiros e biólogos, precisarão dominar os dois temas. Aí sim haverá de se ter a 

mesma visão de ciência e a mesma visão de mundo para que se possa concretizar o 

que for necessário dentro de um projeto. 

Recai-se novamente na questão do projeto. Projeto das grandes idéias, das 

grandes concepções, dos grandes sonhos. 

Na história do Brasil, o que se nota é a importância dos engenheiros quanto 

ao conhecimento para projetos de desenvolvimento, mas com pouca interferência no 

poder. Por exemplo, de 1930 a 1980, quando a economia brasileira cresceu até cerca 

de 7% ao ano, os engenheiros estavam presentes nas questões do aço, do petróleo, 

dos armamentos, da integração e alcançaram seu maior prestígio social. A 

Engenharia era vista como a extensão mais avançada do Brasil tecnológico, o braço 

do desenvolvimento, da geração de empregos e riquezas. Surgiram as grandes 

empresas empreiteiras. Com a estagnação do crescimento houve também uma 

reversão no valor do engenheiro.  

Na Europa, ao ocorrer o mesmo fenômeno, a sociedade já havia alcançado 

um padrão que permitiu manter os níveis de satisfação com outras políticas como a 

de exportação de tecnologia e a de regulação do crescimento populacional. 
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A Engenharia é certamente um protagonista estratégico para o Brasil crescer. 

É necessário resgatar os sonhos da Engenharia tanto os associados à infra-estrutura 

como os ligados aos múltiplos papéis que se podem assumir.  

5.1.1.2 Divulgação da importância da Engenharia 

Hoje, descuida-se da divulgação das áreas e modos de atuação do engenheiro. 

Com as rápidas transformações que ocorrem, corre-se o risco de permanecer com um 

viés retrógrado de uma profissão. Imaginar por exemplo que um engenheiro civil 

apenas projeta e constrói edificações é ter uma visão muito estreita do seu papel 

atual.  

São necessários programas com atividades para valorizar o engenheiro, 

sobretudo no ensino médio em que os sonhos são construídos para serem vividos no 

ensino superior.  

Apesar de a Universidade de São Paulo ter um programa para a divulgação 

dos cursos mantidos por ela, o esforço despendido no sentido de difundir a Escola 

Politécnica que detém 12% das vagas do ensino de graduação não é proporcional a 

esse número. Os folhetos próprios da USP acabam por nivelar a ação dos 

engenheiros à das outras profissões, por querer abrir o mesmo espaço para cada uma 

das suas unidades. A própria carreira em que o curso de engenharia da Escola 

Politécnica é oferecido no vestibular da Fuvest deveria ser oferecida com destaque. A 

sugestão é que seja numa única carreira, isolada e restrita. 

Há necessidade de uma coordenação das ações de divulgação da atuação do 

engenheiro por parte das entidades de classe, das associações de ensino e das escolas 

de engenharia. 

A Escola Politécnica da USP elaborou vídeos para apresentar as grandes áreas 

em que as habilitações de engenharia dos seus cursos foram divididas e que foram 

utilizados na disciplina PNV-2100 Introdução à Engenharia em 2001 e 2002. Há 

ainda outro vídeo em que se abordam as áreas e os modos de atuação do engenheiro 

civil29 (NAKAO e ALMEIDA NETO, 1999).  

                                                 
29Ao tentar identificar a atuação do engenheiro civil, podem-se definir como suas funções, entre outras 
– engenheiro, empresário, administrador, professor ou pesquisador nas seguintes áreas: edificações, 
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Outra das ações positivas registradas por professores da Epusp é a presença 

em feiras de divulgação das profissões nas escolas do ensino médio. Nessas ocasiões 

geralmente são proferidas palestras em que é divulgada a missão do engenheiro e, se 

oportuno, são lembrados os nomes de engenheiros presentes em cargos de liderança 

que possam regionalmente ter um efeito de referência para a juventude. A lista pode 

incluir desde ministros, secretários de Estado, a notáveis presentes em cargos de mais 

visibilidade. 

Pela interveniência dos Escritórios Pilotos, que, conforme já foi dito, é 

dirigido pelos alunos da USP, vêm sendo desenvolvidos pelos próprios alunos muitos 

trabalhos na sociedade. Um exemplo foi a assistência técnica a um mutirão na 

construção de um conjunto habitacional, em que os estudantes de Engenharia Civil, 

de Arquitetura e inclusive de Ciências Sociais orientaram a execução depois de terem 

feito o projeto (mais informações dos trabalhos do Escritório Piloto da Civil podem 

ser obtidas em www.cec.poli.usp.br/epcivil.html). Essa é uma forma bastante 

eficiente de divulgar que o engenheiro é capaz e qual é o ganho que se tem com a sua 

participação num empreendimento. Outro exemplo foi a iniciativa de um grupo de 

alunos que orientou uma escola da rede pública a racionalizar o uso da energia 

elétrica. Essa aproximação da universidade com a sociedade desperta a 

responsabilidade social nos seus alunos e ao mesmo tempo divulga e expõe a figura 

do engenheiro. 

Nessa linha de atuação, a Epusp hoje já conta com o Programa Poli Cidadã. O 

que falta à Escola é uma ação mais coordenada para essa divulgação  

Essa exposição, desde que justa, deve ser estendida. Por exemplo, para 

destacar a ação dos engenheiros na sociedade, esporadicamente são publicados 

artigos ou editorais em jornais e revistas de grande circulação.  

No dia 20 de fevereiro de 2003, no jornal O Estado de S. Paulo, foi publicado 

um artigo do professor Roberto Macedo, ligado à Faculdade de Economia e 

Administração da USP, valorizando o desempenho nas provas da Fuvest dos 

vestibulandos da Escola Politécnica da USP e associando essa mostra tanto da 

                                                                                                                                           
estruturas, hidráulica e saneamento, ambiental, transportes com os modos, planejamento, projeto, 
execução, produção, gerenciamento, manutenção, entre outroa. 
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preparação quanto da qualidade desses futuros engenheiros à importância da 

profissão para a sociedade. Cópias de artigos como esse devem ser distribuídas nas 

escolas do ensino médio em ocasiões oportunas como quando da realização de 

palestras e visitas. 

Outra ação concreta é valorizar a profissão ao divulgar os requisitos que ela 

exige do estudante ao disseminar a importância do estudo das Ciências, conforme 

defende Hipólito (2003) e de Matemática conforme argumenta Silva Filho (2003). 

Há uma pesquisa com alunos da rede estadual, de uma escola técnica federal e 

escolas particulares de São Paulo que aponta o desconhecimento dos alunos com 

relação à necessidade do seu estudo.  

 

Figura 62. Crescimento dos postos de trabalho em Ciência e Engenharia 

Segundo Gomes e Torres (2000), constatam-se também conteúdos 

compartimentados e pouco articulados. Ao se divulgar números sobre o total de 

engenheiros que se formam em outros países e a importância dada por países do 

Primeiro Mundo ao estudo de Física e Matemática, disciplinas fundamentais do 

Ciclo Básico da Engenharia, ajuda-se também a valorizar a Engenharia. Por 

exemplo, na Figura 62, obtida na National Science Foundation (NSF), observa-se a 

evolução do número de postos de trabalho em Ciência e Engenharia. É animador ver 

o crescimento do número na área, mas é do conhecimento de todos? 

Na Tabela 50 publicada em 2000, pode-se ver que a porcentagem de 

engenheiros empregados era alta em relação aos demais nas ocupações de Ciência e 

Engenharia. Esse porcentual se mantinha até o nível de mestrado. 
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Tabela 50. Porcentual da distribuição das ocupações em Ciência e Engenharia por titulação 

Percentage distribution of employed scientists and engineers by broad occupation and 
highest degree: 1997 

 Totala Bachelor's Master's Doctorate 
All S&E occupations 100.0 100.0 100.0 100.0 
Computer and math scientists 30.8 35.2 31.2 13.0 
Life and related scientists 9.5 6.5 7.3 24.6 
Physical and related scientists 8.5 6.9 7.1 18.4 
Social and related scientists 10.4 3.5 15.6 26.6 
Engineers 40.8 47.8 38.8 17.5 
Science & Engineering Indicators — 2000 

 
 

Figura 63. Performance dos estudantes do ensino médio em alguns países 

No início de 2005, a mídia apresentou resultados do desempenho do 

estudante brasileiro de ensino médio comparado com os estudantes de outros países. 

Para estimular a dedicação dos nossos estudantes para o estudo é importante destacar 

quais as disciplinas além das de humanidades, que a grande maioria entende como 

fundamentais, são consideradas prioritárias pelos outros países.  
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A Figura 63 obtida dos indicadores da NSF mostra a importância dada pelos 

países do Primeiro Mundo ao estudo de Matemática e Física. Se o Brasil deseja se 

tornar um deles, esse é um exemplo a ser seguido. 

5.1.2 Modificações no exame vestibular 

Quais as razões da evasão que ocorre nas escolas de engenharia? Seria apenas 

um reflexo das condições do mercado ou há um descompasso entre o que se espera 

do estudante e o que ele pode dar? 

Existe alguma relação entre a média do exame nacional de cursos e a 

educação pré-universitária? Ou entre a nota de corte do vestibular da Fuvest em 

algumas carreiras e o aumento do número de vagas nas instituições de ensino 

superior privadas?  

Em todas as escolas de engenharia, atualmente o grande desafio dos 

professores, além de motivar para o exercício da profissão, é capacitar seus alunos a 

prosseguirem no processo de construção do aprendizado, superando e suprindo as 

deficiências que trazem do ensino médio. Muito esforço tem sido feito até para a 

disseminação de valores, de habilidades e de responsabilidades que deveriam ter sido 

forjados desde o ensino fundamental. Sem dúvida, essas dificuldades vivenciadas 

pelo estudante podem levá-lo a abandonar a escola, mas o que aconteceu? Em que 

momento o elo foi perdido?  

A partir das dificuldades e carências observadas nos alunos da Escola 

Politécnica da USP ao procurar estabelecer algumas hipóteses sobre os fatores que 

levaram ao não-cumprimento do que era proposto pela educação pré-universitária, é 

inevitável passar pelo vestibular.  

Relatam-se algumas experiências realizadas e sugerem-se algumas mudanças 

nos exames vestibulares que parecem ser, em última instância, uma esperança para 

resgatar a formação que a educação do ensino médio deveria dar ao jovem candidato 

ao ensino superior e com isso diminuir o número de alunos que abandonam o curso 

por não terem os requisitos para acompanhar e atender às exigências das escolas.  

Por mais completa e diferenciada que seja a pedagogia do ensino 

universitário, por maior que seja a cooperação ativa dos professores, dos alunos e até 
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de seus pais, não se conseguirá transformar aquele aluno inicialmente mal formado 

num profissional competente sem uma vigorosa suplência que em última análise será 

desmotivadora e ineficiente por não ser no devido tempo. Assim, um mecanismo 

básico para a retenção de um aluno de engenharia é a seleção adequada no ingresso. 

5.1.2.1 Exames de habilidade específica 

Ao se identificar uma dificuldade como a de se enxergar em três dimensões 

vem a pergunta: Será que isso é razoável? E se não for razoável, é possível 

estabelecer um mínimo de competências para se cursar Engenharia? Seria uma 

injustiça evitar que pessoas que não tenham essas e outras habilidades sejam 

impedidas de cursar engenharia?  

Ao se verificar o número de evasões fica a dúvida se isso ocorreu também em 

função das dificuldades de acompanhar o curso. Assim, essa seleção inicial além dos 

procedimentos classificatórios seria muito benéfica. Primeiro, aos gestores dos 

cursos que saberiam de antemão que as evasões que eventualmente ocorressem não 

seriam por conta da falta de competência dos estudantes e, segundo, aos próprios 

estudantes que contariam com mais um indicador de sua vocação.  

A sugestão seria a aplicação de um exame de habilitação. Uma prova 

eliminatória, de suficiência, em que seria necessário acertar 50% das questões, a 

exemplo do que se faz hoje no vestibular para a carreira de Música e no exame para 

registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia. Os 

conhecimentos e as habilidades que poderiam fazer parte desse exame de habilitação 

poderiam incluir a aptidão espacial conforme as avaliações sugeridas por Velasco 

(2002) e as estudadas por Gerson (2000) nos cursos para desenvolver a habilidade de 

visualizar. E por que não incluir as noções intuitivas de limites e derivadas que já 

constaram dos conteúdos programáticos do vestibular da Fuvest? Essa iniciativa 

poderia sanar a dificuldade de se compatibilizar os cursos de Física e Cálculo no 

primeiro ano do curso. 

Se, segundo Oliveira (2002), um dos pilares do pensamento de Vygotsky é a 

idéia de que as funções mentais superiores são construídas ao longo da história social 

do homem, então certamente uma restrição colocada mais próxima afetará a seleção 

e se ela for adequada permitirá um avanço.  
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5.1.2.2 Opção de curso como carreira na Fuvest  

Conforme já foi comentado, a Escola Politécnica planejou uma formação 

gradual para seus alunos iniciando-se com o aluno dentro da carreira de engenharia 

na qual ele ingressa pelo vestibular da Fuvest.  

Após um primeiro ano comum, em que o aluno teria a chance de conhecer 

melhor cada uma das habilitações existentes, ele faz uma opção por uma Grande 

Área condicionada à sua vocação e à existência de vagas. A Academia estabeleceu 

que as notas nas provas e no vestibular traduziriam o mérito e permitiriam a 

classificação. 

Mas, por tudo que foi exposto anteriormente, a formação gradual que se 

obteria se transformou numa seleção natural não permitindo que o aluno curse a 

habilitação de sua preferência. 

Anteriormente à reforma curricular EC-2, a opção pelas habilitações também 

era feita precocemente e às vezes sem o conhecimento da atuação do engenheiro de 

cada habilitação. 

Como, no vestibular da Fuvest até 1998, na carreira Engenharia e Ciências 

Exatas, poderia ser preenchida mais de uma opção (Fuvest-93: 5 opções: Fuvest-98: 

4 opções), muitos ingressavam na Escola Politécnica da USP numa opção de 

habilitação que não era a sua primeira, conforme já apontado no Capítulo 2. Mas essa 

habilitação (que se não era a dos sonhos) era também assumida e aceita ao se efetuar 

a matrícula. Esse ato da matrícula (quando a alternativa seria ou tentar no próximo 

vestibular ou ingressar numa outra escola) significava bastante para o ingressante. 

Com a decisão da matrícula, a aceitação da habilitação conseguida era maior.  

Hoje, a opção, que deveria ser gradual e representar uma conquista, para os 

que não conseguem a Grande Área pretendida acaba significando uma derrota, uma 

perda. 

Atualmente com a implementação das transferências internas, inicialmente 

dentro da Epusp e depois dentro da USP, e em seguida com a implementação das 

transferências externas, com regras claras e até divulgadas pela Internet, sabe-se que 

a possibilidade da transferência de uma habilitação para outra existe, porém é restrita 
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ao número de vagas. O mérito continua sendo pelo conhecimento demonstrado ou 

pelo histórico obtido em provas ou exames especiais. 

Mas, somente a existência dessa possibilidade faz com que alguns dos alunos 

que não conseguiram a sua Grande Área ou habilitação de preferência não se 

dediquem integralmente ao curso em que foram acoplados, seduzidos de certa forma 

por essa eventual mudança. Mudança sempre difícil de ocorrer em razão do fraco 

desempenho acadêmico (que originou a não-obtenção da vaga) e da ausência de 

vagas nas áreas mais concorridas.  

Ressalta-se conforme visto no Capítulo 4 que dos alunos do segundo ano da 

Grande Área Civil apenas 7,3% em 2003 e 10,7% em 2002 tinham aprovação em 

todas as disciplinas do primeiro ano. 

Será que essa reprovação já não é em função das dificuldades sentidas nos 

primeiros momentos com o desenvolvimento das disciplinas no primeiro semestre do 

primeiro ano? Ter a consciência (por causa das primeiras notas) de que dificilmente 

se conseguirá a habilitação pretendida pode levar a uma perda da motivação para o 

estudo e um desencanto com a Escola levando a uma queda no desempenho ou não? 

São questões levantadas, por exemplo, em relação a alguns alunos da 

Engenharia Civil. No grupo dos que se acoplam à Engenharia Civil há os de primeira 

opção, os que não queriam Engenharia Civil mas se satisfazem com a habilitação, os 

que cursam Engenharia Civil mas não vão trabalhar na área e os que vão se evadir. 

Como aumentar o número dos que querem a Engenharia Civil? 

Isso levou o grupo de professores no qual me incluo a propor a opção de uma 

carreira no vestibular: Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP. 

Esta proposta foi apresentada na Comissão de Graduação na reunião do dia 

1º. de abril de 2005 e na Congregação da Escola Politécnica no dia 7 de abril de 

2005. 

Embora tivesse a simpatia e a receptividade de um grande grupo de 

professores, a proposta não foi votada porque se decidiu que seria necessária uma 

discussão maior. 
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Os argumentos a favor desta proposta do Conselho do Departamento de 

Engenharia de Estruturas e Fundações foram apresentados pelos professores 

Waldemar Coelho Hachich e João Cyro André a diversos outros conselhos de 

departamentos na tentativa de conscientizar e sensibilizar. Este autor apresentou 

esses argumentos e a proposta aos alunos da Escola Politécnica numa palestra a 

convite do Grêmio Politécnico. 

A motivação da proposta é a percepção generalizada de que o ingresso em 

algumas habilitações da Epusp, em especial a da Civil, não está atendendo de forma 

satisfatória nem à sociedade, nem à Escola e nem aos próprios estudantes. 

Conforme já foi dito, o problema é que, embora a idéia tivesse sido a opção 

gradual para permitir ao aluno exercer a sua opção com mais maturidade, a realidade 

é que a Epusp muitas vezes não atende à opção do aluno. 

A propósito da missão da Escola, o professor Waldemar Coelho Hachich 

pergunta: “Deve a Epusp declinar de um papel histórico superior na formação da 

elite científica e tecnológica brasileira no campo da Engenharia?” naquelas carreiras 

cuja procura não esteja em alta. 

No Brasil, segundo dados do Inep, em 2001 formaram-se 4903 engenheiros 

civis. Dos 1381 do Estado de São Paulo, 128 eram da Epusp. Em 2002, formaram-se 

5243 engenheiros civis no Brasil dos quais 1477 no Estado de São Paulo e 102 na 

Epusp. O que se tem observado é que o número de engenheiros civis tem se reduzido 

na Epusp, apesar do aumento do número de formandos tanto no Brasil como no 

Estado de São Paulo. Estes números mostram que reduzir o número de vagas da 

Engenharia Civil não seria a solução, conforme sugerem alguns professores que 

defendem o ajuste do número de vagas à demanda.  

O que de fato se verifica é que com o sistema hoje vigente no vestibular há a 

exclusão de estudantes que, sendo um pouco menos competentes no vestibular, não 

tiveram a oportunidade de entrar na Epusp para cursar uma habilitação desdenhada 

pelos estudantes que nela ingressaram. Assim, além da exclusão de interessados, há a 

frustração para estudantes que tiveram o privilégio de ingressar na Epusp mas não na 

habilitação pretendida. Há o desperdício de tempo e recursos públicos em setores da 
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instituição, com grande prejuízo coletivo em função das reprovações, dos 

represamentos e das evasões. 

A proposta do Conselho do PEF é de que o vestibular permita o ingresso 

separado para as habilitações da Epusp que assim o desejarem, respeitando-se o 

conceito de formação gradual em lugar do conceito de opção gradual com o primeiro 

ano comum a todos os ingressantes, o segundo ano comum dentro de cada Grande 

Área e separação das habilitações a partir do 3o ano. Foi proposta também a 

aplicação imediata dessas recomendações para a Engenharia Civil e para a 

Engenharia Ambiental. 

Para configurar a proposta foram feitas várias simulações com as notas 

obtidas pelos candidatos no vestibular. 

O professor João Cyro André elaborou alguns desses estudos. Na Figura 64 

têm-se as notas médias dos candidatos dos vestibulares da Fuvest de 2002, 2003 e 

2004 quando a opção era única para o curso de Engenharia nas diversas chamadas. 

As médias correspondem à nota do vestibular numa escala de 0 a 100. No mesmo 

gráfico podem-se comparar as médias dos candidatos para a Engenharia Civil em 

1996, 1997 e 1998 quando a opção era por habilitação. Mesmo que se considere que 

as provas tenham tido o mesmo grau de dificuldade (que é traduzido pela nota), há 

que se considerar que a partir da inclusão da nota do Enem nos critérios de seleção 

dos vestibulandos da Fuvest em 2001, a média teve um acréscimo pois no exame do 

Enem os candidatos tiram notas maiores que na Fuvest. Assim, pode-se afirmar que 

as médias pouco variaram: em torno de 5%. 

Observam-se também as notas médias dos não-matriculados entre os quais 

provavelmente estariam os interessados em Engenharia Civil, se houver opção por 

essa habilitação no vestibular. Novamente a variação é pequena de maneira que não 

se justifica o temor de se ter candidatos muito menos preparados do que a Escola tem 

hoje com o vestibular para o único curso de engenharia. 
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EPUSP - FUVEST
Civil 1996 a 1998 - Engenharia 2002 a 2004
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Figura 64. Notas médias dos chamados para segunda fase (CSF), para primeira matrícula (CPM), para 

última matrícula (CUM), dos primeiros cem não matriculados (N100), dos duzentos (N200), dos 
trezentos (N300), dos primeiros quatrocentos não matriculados (N400). 

O professor João Cyro André apresentou ainda um gráfico com a análise 

comparativa do desempenho dos convocados na primeira chamada, na última 

chamada, do último matriculado, dos N melhores não matriculados e dos convocados 

para a segunda fase (Figura 65). Se os interessados em Engenharia Civil estiverem 

entre os 600 não matriculados após a última chamada, a variação da nota seria no 

máximo em torno de 4%. 

 
Figura 65. Comparativo entre as médias dos convocados na primeira chamada, na última chamada, do 

último matriculado, dos N melhores não matriculados e dos convocados para a segunda fase. 

Para verificar se de fato o vestibular com a opção da habilitação poderia 

trazer algum prejuízo para algumas das carreiras, analisou-se o desempenho dos 

candidatos à Escola de Engenharia de São Carlos também pela Fuvest (Figura 66). 
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Fuvest 2004 - EESC
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Figura 66. Média dos optantes pelas habilitações na Eesc 

A partir de 2004, algumas das habilitações da Escola de Engenharia de São 

Carlos (Eesc) são opções de carreira por ocasião do vestibular. A diferença com a 

Epusp é que as habilitações da Eesc são mais conhecidas do grande público e não 

têm a diversidade oferecida pela Epusp. Com isso, optar no vestibular fica menos 

sujeito a escolhas equivocadas. 

As pesquisas de adaptabilidade descritas no Capítulo 4 mostraram que o 

primeiro ano foi importante para muitos conhecerem as habilitações. Um exemplo do 

desconhecimento delas é o resultado do questionário aplicado pelo Mapcom aos 

alunos ingressantes de 2005. Neste ano de 2005 o Mapcom também envolveu os 

alunos do primeiro ano da Epusp e tinha um conjunto de perguntas para investigar as 

expectativas com relação às habilitações e às ênfases da Escola. 

Um relatório sobre a aplicação desse Mapcom (de 15 de junho de 2005) foi 

distribuído para os membros da Comissão de Graduação da Epusp. Do questionário 

aplicado de 30 de março a 8 de abril de 2005 com as respostas de 387 dos 750 

ingressantes de 2005, pode-se tirar algumas conclusões. 

Na pergunta em que se pedia para o respondente assinalar a Grande Área que 

pretendia cursar, 57 (14,7%) dos 387 respondentes assinalaram Não sei (Figura 67). 

A questão sobre a habilitação ou ênfase que o respondente pretendia cursar foi 

formulada sem alternativas. Assim, se foi assinalada alguma habilitação ou ênfase 

não existente na Epusp, a resposta foi considerada como errada e assinalada Errou.  
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Qual Grande Área pretende cursar?
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Figura 67. Porcentual da Grande Área pretendida pelos respondentes. 

No total dos que assinalaram Não sei foi também considerado o total daqueles 

que assinalaram Não sei para a Grande Área. Fica evidente que por ser início do ano, 

com pouco contato com a Escola, muitos ainda não conheciam nem as Grandes 

Áreas nem as habilitações, nem as ênfases existentes (Tabela 51 e Figura 68). Isso 

confirma o resultado que foi obtido no questionário de adaptabilidade descrito no 

Capítulo 4, em que muitos declararam que nem sequer sabiam das regras para o 

acoplamento às Grandes Áreas quando da inscrição no vestibular da Fuvest. 

Tabela 51. Número de pretendentes por habilitação/ênfase 

Qual a habilitação/ênfase você pretende 
cursar? 

Porcentual dos válidos 
(387 - 49) 

Engenharia Civil 9 2,6% 
Engenharia Ambiental 1 0,3% 
Engenharia Elétrica ênfase Automação e Controle 6 1,7% 
Engenharia Elétrica ênfase Energia e Automação 3 0,8% 
Engenharia Elétrica ênfase Telecomunicações 4 1,1% 
Engenharia Elétrica ênfase Computação 46 13,6% 
Engenharia de Computação (Cooperativo) 4 1,1% 
Engenharia Mecânica 24 7,1% 
Engenharia Mecatrônica 43 12,7% 
Engenharia Naval 9 2,6% 
Engenharia de Produção 59 17,4% 
Engenharia Química (Cooperativo) 4 1,1% 
Engenharia de Materiais 7 2,1% 
Engenharia de Petróleo 0 0% 
Engenharia de Minas 0 0% 
Não sei 119 35,2% 
Errou 49 - 
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A proposta do Conselho do PEF foi acompanhada da recomendação para que 

a Escola reflita sobre as questões levantadas como um todo e, se julgar necessário, 

caminhe na direção do ingresso separado para todas as habilitações. 

Mas há outras possibilidades. 

Qual habilitação/ênfase pretende cursar?
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Figura 68. Porcentual da habilitação/ênfase pretendida pelos respondentes. 

A situação de apatia de muitos dos alunos que se inserem na Grande Área 

Civil até o número de formandos que tem diminuído com o correr dos anos (embora 

a evasão também fosse grande na EC1) confirmam que a opção gradual não atendeu 

aos que se acoplaram à Engenharia Civil. Os próprios estudantes em seu congresso 

realizado em 2004 (Primeiro Congresso de Estudantes da Poli) defenderam: 

• “Mudança do manual da Fuvest na apresentação da carreira Engenharia, 

apresentando todas as habilitações.” 

• “Escolha da grande área no vestibular.” 

• “Ciclo básico comum a todos estudantes.” 

Se a inscrição no vestibular da Fuvest permitisse duas opções entre as quatro 

Grandes Áreas marcando a entrada no curso de Engenharia da Escola Politécnica, 

então os selecionados poderiam ter contemplado a melhor das suas opções por mérito 

e no Ciclo Básico comum poderiam ter contato com as ênfases e com as habilitações 

para uma opção mais madura e consciente. 
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Na Escola de Engenharia de São Carlos da USP, as opções pelas habilitações 

de Engenharia são oferecidas no vestibular da Fuvest por intermédio de quatro 

carreiras: Engenharia Aeronáutica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, 

Engenharia. Nas Engenharias Aeronáutica, Ambiental e Civil só há um curso. Na 

carreira Engenharia, há seis cursos (dos quais pode-se optar por quatro numa ordem 

de preferência que será atendida se houver a vaga correspondente): Engenharia 

Elétrica – ênfase em Eletrônica, Engenharia Elétrica – ênfase em Sistemas de 

Energia e Automação, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção Mecânica, 

Engenharia Mecatrônica e Engenharia de Computação. 

5.2 No desenvolvimento do curso 

É sempre fundamental discutir uma sistemática de avaliação dos cursos que 

permita à direção de qualquer instituição atuar no sentido de corrigir deficiências e 

promover iniciativas de melhoria da qualidade.  

5.2.1 Criação de indicadores  

Quando se iniciou este trabalho, a meta inicial era defender a tese de que o 

ensino de graduação na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo havia 

melhorado nesses 12 anos após o diagnóstico de 1993 e com a implementação das 

ações descritas no Capítulo 3.  

A idéia era justificar a tese por intermédio de alguns indicadores. Mas a tarefa 

se mostrou muito difícil, pois mesmo os mais simples indicadores (como o índice de 

aprovados) poderiam trair a validade da pesquisa por não estarem disponíveis dados 

importantes como o número de desaparecidos, o número de desistentes, o 

descompasso entre a preparação e as avaliações, a dificuldade das avaliações.  

A pesquisa com os professores responsáveis pelas disciplinas sobre o 

desenvolvimento de cada disciplina em cada período letivo, sobre as dificuldades dos 

alunos de cada turma, sobre o nível das questões nas avaliações pode levantar 

algumas das variáveis que não poderiam ser desconsideradas se o foco fosse o 

número de aprovados. E estes dados não estão disponíveis de forma sistemática. 
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Tabela 52. Indicadores sugeridos: disciplina e turma 

INDICADORES 
DISCIPLINA  
Número ideal de vagas30 
Número necessário de vagas31 
Número máximo de vagas32 
Número de vagas oferecidas para alunos de outros cursos33 
Número de vagas oferecidas para alunos especiais/3a. idade34 
Número de alunos matriculados por disciplina 
Porcentagem de ocupação35 
Porcentagem de alunos matriculados pela 1a. vez36 
Porcentagem de alunos matriculados pela 2a. vez37 
Porcentagem de alunos matriculados pela 3a.ou mais vezes38 
Porcentagem de alunos aprovados na 1a. avaliação39 
Porcentagem de alunos reprovados na 1a. avaliação por nota e falta40 
Porcentagem de alunos reprovados na 1a. avaliação por nota41 
Porcentagem de alunos reprovados na 1a. avaliação por falta 42 
Porcentagem de alunos aprovados na 2a. avaliação43 
Porcentagem total de alunos aprovados44 
Porcentagem total de alunos reprovados45 
Porcentagem de comparecimento médio às aulas46 
Médias das notas dos que cursaram a disciplina47 
 
TURMA48  
Porcentagem de alunos sem dependência (currículo ideal)49 
Médias das notas dos alunos em cada período letivo50 
Média geral dos alunos até o semestre atual51 
Listagem dos alunos com informações qualitativas 
Evasão/transferência 

 

                                                 
30 Número dos que fariam a matrícula pela 1a. vez, no semestre ideal. 
31 Número ideal + total de transferidos externamente + total de devedores (em condições, que 
deveriam já ter cursado). 
32 Número definido pelos recursos disponíveis (professores, infra-estrutura). 
33 Entendendo-se curso como aquele identificado com código Júpiter. 
34 É necessário estabelecer critérios. 
35 Razão entre número de alunos matriculados pelo número ideal de vagas.  
36 Na própria disciplina ou numa equivalente. É necessário fazer o filtro na Intranet. 
37 Na própria disciplina ou numa equivalente. É necessário fazer o filtro na Intranet. 
38 Na própria disciplina ou numa equivalente. É necessário fazer o filtro na Intranet. 
39 Por turma (Júpiter) e por curso, GA e Poli (É necessário fazer o filtro na Intranet). 
40 Por turma (Júpiter). 
41 Por turma (Júpiter). 
42 Por turma (Júpiter). 
43 Por turma (Júpiter). 
44 Por turma (Júpiter). 
45 Por turma (Júpiter). 
46 Por turma (Júpiter). 
47 É necessário fazer o filtro na Intranet. 
48 Histórico da turma. 
49 É necessário fazer o filtro na Intranet. 
50 É necessário fazer o filtro na Intranet. 
51 É necessário fazer o filtro na Intranet. 
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Tabela 53. Indicadores sugeridos: ciclo 

INDICADORES 
CICLO (Evolução das turmas/visão histórica do conjunto) 
 
POLI52  
Porcentagem dos alunos da turma formados 
Tempo médio de permanência dos formados 
Porcentagem de alunos que se formam em 5 anos 
Porcentagem de alunos que se formam em 5,5 anos 
Porcentagem de alunos que se formam em 6 anos 
Porcentagem de alunos que se formam em 6,5 anos 
Porcentagem de alunos que se formam em 7 anos 
Porcentagem de alunos que se formam em 7,5 anos 
Porcentagem de alunos que se formam em 8 anos 
Porcentagem de alunos que se formam em 8,5 anos 
Porcentagem de alunos que se formam em 9 anos ou mais 
 
Número médio de reprovações por período letivo (por turma) 
Número de alunos no artigo 76 I53 
Porcentagem desses que se formam 
Número de alunos no artigo 76 II54 
Número médio de semestres dos alunos no artigo 76 II 
Porcentagem desses que se formam 
Número de alunos no artigo 8055 
Porcentagem desses que se formam 
Número de alunos no artigo 7556 
 
Número de vagas 
Relação candidato/vaga (vestibular, GA, Habitação/ênfase). 
Número de matriculados (por chamada) 
Taxa de evasão (por chamada da Fuvest)57 
Distribuição de alunos (por idade, por sexo, por região – capital, interior, estado) 
Número de alunos (Ciclo Básico, GA, Habitação/ênfase) 
Número de alunos dependentes em cada disciplina 
Trancamentos (porcentagem, tempo médio, motivos) 
Número total de abandonos do curso 
Média do tempo de conclusão do curso 
 

A própria Comissão de Graduação da Escola Politécnica por ação 

principalmente de seu atual presidente, professor Oscar Brito Augusto, tem buscado 

a definição de indicadores relevantes que permitam avaliar os cursos de graduação e 

apontar caminhos para melhoria contínua da qualidade do ensino. Em 2004, foi 
                                                 
52 Olhando para trás. Dados disponíveis no Apoio Educacional. 
53 O Júpiter avisa. Menos de 20% de aprovações nos 4 últimos períodos cursados. 
54 Mais de 9 anos cursados excluindo os períodos de trancamentos totais. 
55 Pedido de retorno à vaga. 
56 Desligados por ato administrativo (automaticamente pelo sistema): por estar 3 períodos letivos 
consecutivos sem matrícula, por reprovação por freqüência no 1o. e 2o. semestres do ano de ingresso, 
por ter 4 semestres consecutivos com zero créditos aprovados, por  matrícula simultânea em escola 
pública – estadual ou federal. 
57 1a. chamada, 2a. chamada, 3a. chamada, confirmação de matrícula, 4a. e outras chamadas. 
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criado um grupo de trabalho58 dentro da Comissão de Graduação que sugeriu os 

indicadores da Tabela 52 e da Tabela 53. 

Procura-se, portanto, um conjunto de números que permita avaliar se o curso 

de graduação está atendendo de forma satisfatória quer à Sociedade, quer à 

Instituição, quer aos próprios alunos. Quando esse banco de dados estiver disponível 

será possível verificar de fato quais são as expectativas, se as expectativas foram 

atendidas, e também como evoluir.  

5.2.2 Consultor/tutor 

A figura de um consultor/tutor de curso é fundamental pois ele poderia ser o 

orientador dos alunos que por um motivo ou outro deixam de estar no currículo ideal.  

A existência de um consultor/tutor poderia eliminar os mitos que se ouvem 

entre os alunos. 

Na retificação de matrículas de 2003, a secretária de graduação do PEF 

chegou a ouvir dos alunos que o ideal era primeiro cursar R4 (que é a disciplina PEF-

2401 Mecânica das Estruturas II, oferecida para o 7o semestre) para depois fazer R1 

(que é a disciplina PEF-2201 Resistência dos Materiais e Estática das Construções I, 

oferecida para o 4o. semestre). 

Para impedir equívocos semelhantes, a partir de 2004 foi implementado o 

critério de requisitos para as disciplinas do PEF. Mas desinformações como essa 

seriam certamente eliminadas com a presença de um consultor/tutor do curso de 

engenharia civil que tendo a devida credibilidade poderia dar a orientação segura de 

que muitos alunos precisam. 

Atualmente, esse papel é cumprido pelos coordenadores de graduação de cada 

Departamento, mas não lhe dar a devida importância, levando até mesmo à 

informalidade em alguns cursos, não contribui para o desempenho adequado dessa 

função. A existência da figura do consultor/tutor permitiria a procura espontânea 

para a consulta dos alunos e ao mesmo tempo permitiria que esse consultor/tutor se 

capacitasse. 

                                                 
58 O grupo de trabalho para propor indicadores foi formado pelos professores Ivette C. Oppenheim, 
Marco A. de Mesquita, Osvaldo S. Nakao e Paulo S. Cugnasca. 
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Para ilustrar a necessidade percebida, reproduzimos um e-mail recebido no 

dia 22 de junho de 2003: “...pedir que o senhor me ajude na elaboração da minha 

grade horária deste semestre...estou realmente perdido e um tanto desanimado. Estou 

gostando do curso e não gostaria de abandoná-lo agora que estou na grande área civil 

e prestes a finalizar a grande área civil...”. Certamente muitos professores são 

procurados e nem sempre a melhor orientação pode ser dada. Se uma das atribuições 

de um professor fosse essa função, ele poderia ser aliviado de outras.  

Para justificar ainda mais a necessidade da orientação, basta lembrar o 

número de reprovações de muitos que se acoplam à Grande Área Civil, conforme 

visto no Capítulo 4. Ou ainda, atentar que os alunos ingressantes na habilitação Civil 

têm em média 12 disciplinas em dependência entre 32 disciplinas cursadas nos dois 

primeiros anos da Escola, conforme dados obtidos pelo professor Waldemar Coelho 

Hachich e apresentados em reunião do Conselho do Departamento de Engenharia de 

Estruturas e Fundações do mês de outubro de 2005. 

Esse desempenho acadêmico compromete a formatura em cinco anos para 

pelo menos 30% dos alunos que têm mais do que 16 disciplinas como dependências 

além de não permitir que eles possam estudar em grupo e formar as equipes 

adequadas nas disciplinas que exigem trabalhos coletivos.  

Uma orientação segura de um consultor/tutor ou de uma comissão de alunos 

conforme proposto na seqüência, certamente poderia otimizar os esforços do aluno, 

do professor e da Escola para que se recupere o ritmo perdido. 

5.2.3 Comissão preceptora 

A passagem da infância para a adolescência é caracterizada principalmente 

pela importância que passa a ter o grupo de convívio do jovem. As opiniões e os 

valores dos pais adquirem uma dimensão menor se comparados aos dos amigos e 

colegas. Na evolução natural, esse comportamento de procurar a independência (se 

descolar da família) faz parte do crescimento e amadurecimento da personalidade. 

Da mesma forma, às vezes, a atitude questionadora dos alunos universitários em 

relação aos sistemas criados pelos professores leva à busca de caminhos diferentes 

dos convencionais e sugeridos pela Escola. A liberdade para a freqüência às aulas, na 

matrícula das disciplinas, na dedicação ao estudo, na forma de estudar, no equilíbrio 
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entre a escola e o lazer faz com que nem sempre as decisões tomadas pelo jovem 

sejam as mais adequadas. 

Em muitas das entrevistas realizadas com alunos da Engenharia Civil 

confirmaram-se os desencontros resultantes da existência de mitos em relação a 

algumas das disciplinas e da ausência de um canal de informação que o jovem aceite 

e em que acredite. Numa dessas entrevistas com um casal de alunos – Lucas Anastasi 

Fiorani (ingressante de 2000) e Viviane Miranda Araújo (ingressante de 1999) – 

surgiu a idéia de se criar uma comissão preceptora formada por alunos interessados 

em orientar seus colegas. A preparação e a orientação para essa comissão preceptora 

seriam realizadas pelo consultor/tutor em reuniões mensais e por intermédio de 

discussões sobre temas sugeridos pelos membros da comissão preceptora. O número 

de membros da comissão não precisa ser predeterminado mas é desejável que tenha 

representatividade com alunos dos últimos anos principalmente. Eventualmente pode 

ter membros fixos e convidados para determinadas reuniões. 

Segundo Lucas Anastasi Fiorani e Viviane Miranda Araújo, os caminhos a 

serem seguidos foram encontrados após muitas discussões e debates que levaram a 

conclusões do tipo “em vez de se matricular em 32 créditos e conseguir ser aprovado 

em 20 por que não se matricular em 20 e ser aprovado em 20 créditos mas, com 

muito mais proveito?”. 

Tanto nas entrevistas realizadas nesta pesquisa como na pesquisa de Martins 

(2003), algumas queixas são recorrentes quanto à didática dos docentes, quanto à 

exigência das disciplinas e à falta de material de estudo adequado. Muitas vezes os 

fóruns existentes não se têm mostrado eficientes para o debate destas questões. A 

comissão preceptora poderia ajudar a amadurecer as idéias e orientar os alunos 

quanto à melhor forma de superar as dificuldades. Ou se chegasse a conclusões que 

de fato a didática docente é falha (como se tem dito em Física III, Resistência I e II, 

Concreto I e II) ou que a exigência é muito maior do que em outras disciplinas (como 

em Resistência II) ou que o material didático é falho (como em Concreto II), a 

discussão preliminar na comissão preceptora poderia dar mais validade às 

reclamações. 
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5.2.4 Horário diferenciado para o 5º ano (das 17h30min às 21h30min) 

Nas entrevistas com os alunos e também nas pesquisas efetuadas entre os 

formandos o espaço aberto para os estágios foi sempre alvo de pedidos de ampliação. 

Mantendo-se as prioridades com relação à freqüência às aulas, pelo menos no 5º ano, 

o horário deve ser tal que permita a prática do estágio.  

Algumas das ênfases da Engenharia Elétrica da Epusp, como por exemplo 

Automação e Controle, já previram a situação em seu projeto pedagógico e 

concentram suas aulas nas segundas e terças-feiras, ficando os demais dias para um 

eventual acoplamento em empresas. Existe ainda uma vantagem: aqueles alunos que 

porventura tenham sido reprovados em algumas disciplinas poderão cursá-las nesses 

dias, tentando completar o curso nos cinco anos previstos no currículo ideal. 

Alguns dos cursos da Escola de Engenharia São Carlos da USP e da 

Universidade Federal de São Carlos também adotam essa mesma política no 5º. ano 

para permitir o estágio mesmo em outras cidades como São Paulo. 

No caso da Escola Politécnica que é em São Paulo, se o horário do 5º. ano 

fosse das 17h30min às 21h30min ou das 18h às 22h certamente permitiria que os 

estágios nos cursos semestrais fossem muito mais produtivos sem interferir com o 

desenvolvimento das aulas. 

5.2.5 Divulgar a missão da Escola Politécnica 

Colenci (2000) afirma que “as instituições de ensino de engenharia devem se 

dedicar ao estabelecimento de um projeto pedagógico com a visão holística e 

sistêmica de modo a contemplar as diversas etapas de atuação. E esse projeto deve 

apresentar os resultados de uma reflexão sobre a missão, objetivos e metas 

institucionais e principalmente sobre as necessidades dos beneficiários do serviço”. 

A missão a que a Epusp se propôs também deve ser apresentada aos alunos de 

uma forma clara.  

O Projeto Poli 2015 talvez possa colocar isso para a comunidade acadêmica 

de uma maneira mais objetiva do que a realizada até agora.  
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Talvez seja necessária até uma intervenção maior modificando o curso a 

exemplo do curso criado pelo Olin College of Engineering e pelo Babson College, 

conforme relato de Schiffman, Bourne e Rice (2003). 

O Olin College of Engineering com sede em Boston, por exemplo, foi criado 

pela Fundação Franklin W. Olin baseando-se nas necessidades da economia global 

crescente e procurando desenvolver habilidades de empreendedorismo, criatividade e 

compreensão dos contextos sociais, políticos e econômicos de engenharia. O Olin 

College of Engineering divulga e trabalha constantemente com seus alunos focando 

essa missão. O próprio planejamento do curso se baseou em arquivos da National 

Science Foundation. O texto no site do Olin College escrito pelo presidente Richard 

Miller sobre o futuro da engenharia traduz o espírito que se quer incutir nos 

estudantes (MILLER, 2001). 

Aqui, antes de tudo, é importante esclarecer à sociedade que a missão da 

Escola Politécnica da USP é mais do que simplesmente capacitar pessoas para o 

exercício da engenharia que o mercado solicita. Para se compreender a missão do 

engenheiro oriundo da Escola Politécnica deve-se ressaltar que sendo uma escola de 

engenharia da Universidade de São Paulo tem a obrigação de preparar uma mão-de-

obra para o país atendendo às suas metas desenvolvimentistas. 

Assim, o número de engenheiros e das habilitações oferecidas deve ser 

independente da demanda, centrado mais no compromisso com o país. 

A pesquisa Mapcom com os ingressantes de 2005 mostrou que não há essa 

consciência. As preferências quase que exclusivamente por três habilitações/ênfases 

mostram claramente que não se conhecem as especificidades das opções como as 

Engenharias de Petróleo, de Minas, Naval, Elétrica ênfase Telecomunicações, 

Elétrica ênfase Energia. 

O baixo porcentual dos que optaram por Engenharia Civil mostra também que 

mesmo a habilitação sendo conhecida talvez não haja um pleno entendimento da 

missão do engenheiro civil. 

A Escola Politécnica tem também um convênio com a Marinha do Brasil para 

a formação de engenheiros navais, diferentemente do Exército e da Aeronáutica que 

possuem as próprias escolas de formação de engenheiros. 
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Para o país é importante estrategicamente que se formem engenheiros navais, 

de minas, de telecomunicações, independentemente do que momentaneamente ocorra 

no mercado. Essa é a missão da Epusp. O que também não significa fechar os olhos 

para o mercado. 

A grande maioria das escolas privadas de engenharia tem uma orientação 

reprodutiva, seguindo tendências de mercado ao propor reformas na grade curricular 

não se preocupando com o processo de ensino nem com a formação crítica dos 

futuros engenheiros.  

A Epusp e outras, pelo contrário, têm uma orientação transformadora que 

segue as tendências de mercado mas são socialmente comprometidas, encarando a 

ciência e tecnologia como construção social. Essa tendência caminha no sentido de 

formação integral do engenheiro cidadão conforme dito por Linsingen et al. (1999). 

5.2.6 Projetos de acompanhamento 

Em várias das suas reuniões, a Comissão de Graduação da Escola Politécnica 

da USP designa professores para acompanhar determinados alunos após a 

identificação de problemas. O seu atual presidente, professor Oscar Brito Augusto, 

vem perseguindo a idéia da criação de sistemas automatizados de sinalização de 

alertas aos alunos sobre seu aproveitamento escolar. A existência de projetos de 

acompanhamento da reestruturação curricular, das novas habilitações criadas na 

Epusp, dos horários oferecidos para os alunos, da compatibilização dos conteúdos 

programáticos poderia antecipar sobremaneira os problemas. Estes seriam projetos 

para atender aos alunos como um todo, o que complementaria os projetos especiais 

como os de preparação para a ida para a França nos programas de diploma duplo da 

Escola ou o de acompanhamento dos bolsistas da AEP. 

5.2.6.1 Projeto de acompanhamento dos alunos em cada um dos ciclos da Escola 

Com o objetivo de monitorar a evolução dos alunos no curso, melhorar o 

desempenho destes nas disciplinas e, por decorrência, aumentar a fração de 

estudantes concluindo o curso no prazo ideal, a sugestão é o resgate do conceito de 

turma. O mesmo grupo de trabalho dentro da Comissão de Graduação que sugeriu os 

indicadores já citados propôs a definição de turma como o conjunto de alunos 

ingressantes em um mesmo curso/habilitação em uma mesma época, com uma 
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expectativa de formatura simultânea em um mesmo prazo ideal. Assim, seriam 

turmas:  

1) Poli 2009 – os ingressantes em 2005, no Ciclo Básico (1o ano), que 

deverão estar formados em dezembro de 2009; 

2) Poli Mecânica 2009, Poli Química 2009, Poli Elétrica 2009, Poli Civil 

2009 – os ingressantes em 2006 em uma das grandes áreas (2o ano), com formatura 

prevista em 2009; 

3) Produção 2009; Mecatrônica 2009; Mecânica 2009; Naval 2009; Química 

2009; Minas 2009; Metalurgia 2009; Petróleo 2009; ComputaçãoCoop 2009; 

Sistemas 2009; Energia 2009; Telecomunicações 2009; Controle 2009; Civil 2009; 

Ambiental 2009 – os ingressantes em 2007 em uma das habilitações (3º ano), com 

formatura prevista em 2009. 

Cada uma destas turmas seria acompanhada por um tutor de turma cuja 

função principal seria zelar pela qualidade do ensino no ciclo sob sua 

responsabilidade e orientar alunos em dificuldade. 

Os indicadores de turma consistiriam basicamente de estatística sobre o 

desempenho (notas) e freqüência dos alunos em cada período. Deveriam também 

informar as dependências dos alunos (disciplinas do currículo ideal em que o aluno 

ainda não obteve aprovação). Estes dados seriam apresentados na forma de um 

relatório, a ser emitido no final de cada período letivo, que se convencionou chamar 

de histórico escolar da turma. 

De posse desse documento, o tutor de turma poderia identificar aqueles 

alunos que estariam em dificuldade e que deveriam ter um acompanhamento a 

exemplo do que hoje ocorre nos cursos cooperativos.  

As matrículas de alunos em regime especial poderiam também requerer a 

aprovação do coordenador do curso (1o ano – professores da Comissão do Ciclo 

Básico, 2o ano – Grande Área, 3o em diante – tutor de turma), incluindo, no âmbito 

da Epusp, se possível, restrições limitando o número de matrículas efetivadas em 

uma mesma disciplina. 
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Neste ano de 2005, o presidente da Comissão do Ciclo Básico, professor 

André Gonçalves Antunha, instituiu um coordenador para o 1º ano do Ciclo Básico e 

um coordenador para cada Grande Área para o 2º ano. 

Para a construção do banco de dados para a definição dos indicadores de 

curso sugere-se levantar também os solicitados por órgãos de avaliação externos e 

publicações especializadas como, por exemplo, o Guia dos Estudantes da Editora 

Abril. A partir dessa base, podem-se criar os indicadores adequados para cada 

situação. 

Mas haveria a necessidade de um cuidado maior com os procedimentos 

administrativos, pois a falta de um filtro e de rigor pode gerar distorções mascarando 

problemas.  

Por exemplo, ao se consultar o site da Escola (Figura 69) quanto à escolha da 

Grande Área feita pelos alunos ingressantes de 2004 pode-se observar que no curso 

3011 (Engenharia) havia 738 alunos dos quais 707 fizeram a opção no final do ano, 

conforme as regras para a escolha da Grande Área. 

O que isso significa?  

Como eram 750 ingressantes pode-se deduzir que 12 (da diferença entre 750 

ingressantes e os 738 ativos) ingressantes já haviam deixado formalmente a Epusp e 

31 (738 menos 707) também já haviam abandonado a Escola, pois nem sequer 

fizeram a opção. 

Confirma-se dessa forma a alta evasão no primeiro ano de ingresso conforme 

os estudos da Pró-Reitoria de Graduação (USP, 2004). Os 12 ingressantes de 2004 

que deixaram formalmente a Epusp se encaminharam à Seção de Alunos e 

solicitaram cancelamento de matrícula a pedido. 

Pelo Regimento da USP, se esse cancelamento da matrícula não for feito a 

pedido, só podem ser desligados os alunos que incorrerem em um dos incisos do 

parágrafo 2 do artigo 75:  

“III — Se o aluno não se matricular por três semestres consecutivos.” 

“V — Se o aluno for reprovado por freqüência em todas as disciplinas em que 

se matriculou em qualquer um dos dois semestres do ano de ingresso.” 
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Figura 69. Informações sobre as médias dos ingressantes de 2004 

A Epusp, por intermédio da Seção de alunos, aloca, ex-oficio, os alunos que 

se encontram ativos no final do momento da classificação para a Grande Área. 

Assim, mesmo que os 31 (da diferença entre os 738 ativos e os 707 que fizeram a 

opção) não tenham feito opção e portanto provavelmente já tenham se evadido são 

alocados numa Grande Área, no caso naquela de menor procura. 

Mas, por que esses alunos continuam ativos no sistema? 

Porque muitos professores do 1o ano não controlam a freqüência e lançam 

uma presença fictícia. Assim, mesmo que um aluno seja reprovado por nota por não 

ter realizado as avaliações, ele pode não ser reprovado por faltas continuando ativo 

no sistema mesmo que tenha abandonado o curso. Além disso, o aluno pode ter 

abandono o curso após ter cursado o seu início e não ter formalizado o desligamento. 

Nas reuniões da Comissão do Ciclo Básico, tem-se solicitado esse controle da 

freqüência mas a maioria dos professores do Instituto de Matemática e Estatística e 

do Instituto de Física da USP confessou que não é a prática deles. Assim, o abandono 

do aluno nem sempre é configurado formalmente. 
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Nestes casos, os alunos somente serão desligados muito depois do real 

abandono, quando incorrerem no inciso IV, do parágrafo 2, artigo 75, do Regimento 

da USP:  

“IV — Se o aluno não obtiver nenhum crédito em quatro semestres 

consecutivos, excetuados os períodos de trancamento total.” 

E o que acontece se o aluno já foi alocado em uma Grande Área? 

Ainda pelo site da Epusp (Figura 70), em 2004, no curso 3021 (Grande Área 

Civil) existiam 146 alunos ativos dos quais 128 fizeram opção por uma habilitação 

(Civil ou Ambiental).  

 
Figura 70. Média dos ingressantes de 2003 alocados na Grande Área Civil e optantes por Engenharia 

Civil ou Engenharia Ambiental em 2004  

Isso significa que talvez 34 (da diferença entre 180 e 146) já haviam 

abandonado o curso, supondo que as 180 vagas iniciais houvessem sido preenchidas. 

Porém não há como verificar se esse abandono ocorreu no primeiro ano e não no 

segundo. Constatou-se essa possibilidade porque o sistema pode manter os alunos 

ativos mesmo que eles já tenham abandonado o curso.  

Outra provável evidência dessa evasão pode ser observada analisando-se as 

médias extremamente baixas do 145o e 146o colocados na Grande Área Civil, 

acoplados a Engenharia Civil e a Engenharia Ambiental, respectivamente. 
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Assim, pode-se concluir que é possível que esses e talvez outros já tivessem 

abandonado o curso e o sistema os mantivesse ativos. O número 18 (da diferença 

entre 146 ativos e 128 dos que não optaram por uma habilitação) também sugere essa 

possibilidade. 

Pelo processo regimental, o desligamento desses alunos é realizado bem 

depois do real abandono, bem depois da efetiva evasão. 

Com isso, algumas (talvez muitas) das vagas geradas para a Engenharia Civil 

para a transferência externa por causa desse procedimento administrativo pudessem 

não ser geradas se fossem consideradas como de desistentes no primeiro ano. 

5.2.6.2 Projeto de acompanhamento dos bolsistas da AEP 

Segundo Oliveira (2002), a concepção de Vygotsky sobre desenvolvimento e 

aprendizado estabelece forte ligação entre o processo de desenvolvimento e a relação 

do aluno com seu ambiente sociocultural. 

Um indivíduo não se desenvolve plenamente sem o suporte de outros 

semelhantes. No caso dos alunos que ingressaram na Epusp oriundos de classes 

sociais menos privilegiadas e que conseguiram bolsas de auxílio da Associação dos 

Engenheiros Politécnicos (AEP), há um processo de apoio que pretende suprir as 

dificuldades vividas por bolsistas de anos anteriores que, apesar desse apoio, 

financeiro não conseguiram se integrar ao ambiente. 

A AEP tem como um dos seus objetivos ajudar alunos que precisam de ajuda 

financeira para continuar os estudos. Pelo sistema de Bolsa de Estudo, ajuda-se o 

aluno com um salário mínimo por mês. Em 2000, foram concedidas bolsas para 53 

alunos, em 2001 para 62 alunos e em 2002 para 92 alunos. Em 2003, foram 

contemplados 105 alunos. 

A seleção é de responsabilidade do professor Geraldo Francisco Burani. No 

ano de 2003, a seleção foi delegada à assistente técnica para Assuntos Acadêmicos 

da Epusp, Angela Teresa Buscema, que entrevistou os candidatos e fez a seleção.  

Em 22 de julho de 2003, o físico Giuliano Salcas Olguin, pós-graduando em 

Ensino de Física no Ifusp, foi entrevistado e apresentou o “Projeto Acompanhamento 

dos Bolsistas AEP — Relatório I — 1a.parte das Atividades”. 
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Este projeto foi implementado depois de aprovado pela Diretoria na figura do 

vice-diretor da Epusp, professor Ivan Gilberto Sandoval Falleiros. Teve a sua origem 

em função da legítima preocupação da assistente acadêmica com a situação desses 

alunos. Ela, ao compartilhar sua angústia com Giuliano Olguin, foi informada do seu 

desejo em realizar o projeto.  

No dia 25 de abril de 2003, com a presença dos bolsistas do 1o. ano, do 

professor Luiz Lebensztain, coordenador do Programa de Orientação Acadêmica — 

Tutoria (Manual do Calouro 2003, p.17), da sra. Simone Moreira de Oliveira que era, 

à época, a secretária da Coordenação do Ciclo Básico, hoje denominada Comissão do 

Ciclo Básico, e de Giuliano Salcas Olguin, foi realizado o primeiro encontro. 

O objetivo do Projeto é fornecer meios para que esses alunos possam se 

integrar de forma real e concreta na comunidade acadêmica. No plano social, 

cultural, político e acadêmico discute-se o papel da universidade, o papel do aluno na 

universidade e no mundo, e promovem-se atividades que estimulem o 

desenvolvimento do pensamento plástico, coordenação motora, linguagem corporal, 

compreensão das engenharias, divulgação de projetos científicos da Poli. No plano 

do processo de ensino e aprendizagem, promovem-se atividades para o aprendizado 

na linguagem eletrônica, entendimento da lógica computacional, reforço para a 

criação de uma base física e matemática, uma maior interação entre a teoria e a 

prática da ciência. 

Conforme informou Giuliano Salcas Olguin, “a motivação foi a discussão das 

cotas para negros na Universidade Federal do Rio de Janeiro quando um contra 

apresentado foi exatamente que eles não acompanhariam o curso se admitidos dessa 

forma”.  

O que ocorreu com a Faculdade de Tecnologia (Fatec) da Zona Leste vem ao 

encontro do depoimento de Giuliano. De acordo com as declarações do padre 

Marchioni da Paróquia São Francisco de Assis, de Ermelino Matarazzo, para o 

periódico Reitoria Informa de julho de 2003 “[...] conseguimos colocar mais de 80% 

de alunos da Zona Leste [...] acontece que de 81 alunos 40 já saíram [...] percebemos 

que não adianta somente colocá-los lá dentro [...] têm problemas para comprar 
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material, comparecer às aulas e outras coisas que refletem as carências da própria 

comunidade [...]”  

Giuliano Olguin completa dizendo: “Será que a bolsa é suficiente? o aluno da 

classe média aprende mais facilmente”. “Se um aluno carente começa ir mal em 

algumas disciplinas começa a pensar no colega que tem carro, tem namorada, tem 

dinheiro para sair no sábado e ele não tem e pode concluir que aquele não é o seu 

lugar.” “Fiquei impressionado com a persistência de alguns que fizeram até cinco 

anos de cursinho.” “Tem gente que nunca foi ao cinema.” “A idéia é apoiar o aluno 

para que ele conheça o MAC, o projeto Baja, etc. [...]”.“Serão realizados encontros 

semanais que se dividiram em três eixos flexíveis: aulas de microcomputador, 

monitoria geral e atividades extras. Entende-se que estes três eixos atendem a 

demandas básicas destes alunos. Esses eixos serão desenvolvidos de acordo com a 

pedagogia de Paulo Freire.” 

Embora se relate aqui a experiência desse projeto observa-se que há, na 

Epusp, programas para os que têm melhores condições intelectuais como o diploma 

duplo (Manual do calouro 2003, p. 21) e as iniciações científicas (OLIVEIRA, 2003) 

e há também uma preocupação com os carentes com programas de apoio como esse e 

as bolsas-trabalho (Informações Acadêmicas 2003, p. 32) da Coordenadoria de 

Assistência Social (Coseas), mas a grande maioria, que são os demais alunos, não 

tem essa atenção e tem também suas carências e dificuldades. 

A presente pesquisa tem o objetivo de, destacando as diferenças, verificar 

como atender ao todo, como aumentar a satisfação com o curso de Engenharia da 

USP na cidade de São Paulo. 

Nesse sentido, também acreditando que é “engenheirando” que se aprende a 

engenharia, alguns alunos são orientados em projetos de iniciação tecnológica em 

que eles aprendem a mexer em máquinas construindo pequenos artefatos do interesse 

de cada um. Por exemplo, um aluno do primeiro ano construiu um propulsor para 

aeromodelismo dentro do Laboratório Didático de Resistência dos Materiais. O 

objetivo era verificar a validade de se construir uma grande oficina para apoiar as 

necessidades dos alunos interessados. Essa carência é observada na disciplina PCC-
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2101 Desenho para Engenharia II, em que os alunos do primeiro ano têm que 

construir um carrinho. 

5.2.7 Criação de uma central de apoio ao ensino da graduação 

Retorna-se ao tema. Por não haver uma política de valorização efetiva do 

ensino de graduação, a grande maioria dos professores se vê na contingência de dar 

uma atenção maior à pesquisa e até mesmo à extensão, porque sempre há um retorno 

e um resultado por essa dedicação. Esse retorno é também em termos financeiros por 

intermédio das bolsas de produtividade, auxílio às pesquisas, consultorias. 

São raros os programas que contemplam o ensino de graduação trazendo-lhe 

os recursos financeiros para viabilizar bolsas de estudo de colaboradores e para 

suprir necessidades de materiais e serviços. 

O professor não tem o reconhecimento por seu trabalho na graduação. Até 

mesmo o perfil desse professor se modificou. Se anteriormente os professores eram 

profissionais renomados, atuantes em suas áreas de conhecimento e a própria Escola 

era voltada para o ensino, atualmente o ensino não é centrado no professor e a Escola 

é mais voltada para a pesquisa. 

Apesar de os livros didáticos fazerem parte do projeto acadêmico dos 

Departamentos diante da necessidade de materiais densos e consistentes e não apenas 

apresentações em transparências e slides, o professor não tem estímulo para produzi-

los. 

Assim, se não há como angariar maiores recursos externos para esse apoio ao 

ensino de graduação das universidades públicas, então para se dar um salto na 

qualidade do seu ensino há, pelo menos, a necessidade de um apoio institucional 

efetivo. Um apoio forte e vigoroso seja fornecendo funcionários competentes e 

capacitados para auxiliar no preparo e disponibilização de meios e materiais 

didáticos mais modernos, seja promovendo oficinas de reciclagem das técnicas de 

ensino e aprendizagem para os professores, seja implementando uma infra-estrutura 

que traduza a valorização do ensino de graduação que se preconiza. 

A central deve portanto contar com especialistas em pedagogia ou psicologia 

da aprendizagem, em língua portuguesa e em tecnologia da informação. 
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No site do Massachussets Institute of Tecnology (MIT), em 

OpenCourseWare, há diversos textos à disposição para consulta e impressão. Estes 

textos foram produzidos por professores, mas segundo o próprio site informa, houve 

um aporte inicial de um milhão de dólares por intermédio de uma doação e o 

programa conta com o apoio de várias instituições, mostrando que se pode produzir 

material didático de boa qualidade mas há custos envolvidos. 

Por causa das múltiplas funções que o professor assume (de ensino, de 

pesquisa, de extensão, administrativas), precisa do apoio permanente para a evolução 

e até para a manutenção da qualidade do seu trabalho. Conforme já foi dito, muitos 

dos engenheiros que se tornaram professores não têm a formação didática adequada e 

alguns nem sequer compreendem que o aluno da Epusp de hoje não é o mesmo aluno 

de ontem e repetem o mesmo curso recebido quando de sua graduação. Há 

necessidade de se divulgar os estudos, os dados, as tecnologias que possam 

aprimorar um curso. A existência de um Grupo de Estudos em Educação de 

Engenharia poderia cumprir esse papel. 

5.2.7.1 Criação e divulgação de material didático 

Quando se pensa na criação e na divulgação de material didático é importante 

fazer uma advertência. A intenção não é a substituição do processo de pesquisa tão 

fundamental para a construção do conhecimento ou dos livros-texto com a sua 

completude. Pensa-se nos textos de apoio, nas listas de exercícios, nos materiais 

disponibilizados na Internet, nos materiais instrucionais, nas transparências, nas 

animações, nos filmes. 

Sabe-se também que cada material didático tem a sua forma mais adequada 

de ser apresentada. Digitalizar uma apostila e colocá-la na Internet, por exemplo, está 

longe de ser adequado. Cada material tem um objetivo a alcançar e se não for 

adequadamente construído e utilizado não atingirá o propósito para o qual foi 

planejado. 

Se cada Departamento estabelecer também como meta a disponibilização de 

recursos humanos para ajudar a criar e divulgar o material didático, talvez se consiga 

superar a insatisfação dos alunos com relação ao material didático de algumas 

disciplinas. É evidente que se coloca neste contexto a participação da Comissão de 
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Graduação, das Comissões de Orientação Didática, dos Conselhos departamentais e 

de todas as demais pessoas interessadas no sucesso do ensino de graduação. O 

material deve ser sob medida para cada disciplina, respeitando-se inclusive a sua 

carga didática.  

O trabalho de Araujo (2003) sugere uma proposta de modelagem de materiais 

e objetos de aprendizagem para a plataforma Cursos on line (COL) da Epusp. 

A busca constante de inovações e da utilização de todos os recursos didáticos 

disponíveis, sejam computacionais ou não, é necessária conforme também defende 

Correia (2002). 

O trabalho de Costa (1993) propõe, por exemplo, interfaces para a realização 

de uma série de exercícios sobre a teoria da Mecânica das Estruturas apresentada em 

sala de aula que são comentadas pelo professor ou por seus colegas. 

A expansão do ensino superior a distância não deve ser ignorada. A 

regulamentação e a atuação do MEC caminha no sentido de permitir que as 

universidades aumentem a escala das suas atividades com esse sistema e para tanto a 

implementação de uma central de apoio ao ensino de graduação eficiente é 

fundamental. 

5.2.7.2 Oficinas para reciclagem das técnicas de ensino e aprendizagem 

A capacitação pedagógica poderia ser realizada pelo oferecimento de oficinas 

com os tópicos desenvolvidos em cursos como o atualmente oferecido na disciplina 

PEA-5900 Tecnologia do Ensino de Engenharia, do Programa de Pós-Graduação da 

Escola Politécnica da USP.  

Pelas observações de muitos dos alunos no Capítulo 4, são notadas grandes 

diferenças entre o desempenho dos professores, sendo necessária uma preparação 

sistemática e organizada para o nivelamento no domínio de conhecimentos e 

habilidades para o planejamento, a execução e a avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem. 

A criação de atividades que tenham como objetivo dar uma melhor formação 

aos atuais e aos futuros professores é uma necessidade, pois a maioria destes 
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profissionais é escolhida por seus currículos como pesquisadores, pela sua 

experiência profissional e não pela sua formação como professor. 

Conforme já foi dito, a Escola Politécnica da USP, no final do período de 

preparação de sua nova estrutura curricular (1995-98) e no início da sua 

implementação (1999-2001) ofereceu cursos de formação didática para seus 

professores, com a ajuda do professor Marcos Tarciso Masetto, da Faculdade de 

Educação da USP.  

A Universidade de São Paulo por intermédio da Pró-Reitoria de Graduação 

também ofereceu cursos de capacitação do professor Cláudio Zaki Dib, especialista 

em ensino de Física e professor do Instituto de Física da USP, dentro do Programa de 

Apoio ao Docente (PAD). Um dos textos de apoio foi do próprio professor: (DIB, 

1974). 

Para os professores dos cursos de Engenharia há necessidade da discussão 

sobre o que é a Engenharia, as suas origens e a sua relação com a sociedade, sobre o 

que é um Método de Engenharia e sobre as estruturas curriculares de umcCurso de 

Engenharia. São igualmente necessários, a discussão sobre o tipo de profissional que 

se quer formar, o levantamento das características e competências de um bom 

professor, a leitura e a discussão sobre as várias linhas da Psicologia da Educação, o 

estudo das diversas técnicas e estratégias para conduzir uma disciplina, incluindo o 

uso da Internet e outras ferramentas computacionais, o debate sobre avaliação e suas 

técnicas mais apropriadas em uma disciplina, a discussão sobre o preparo de material 

didático de qualidade, o estudo de técnicas de avaliação de pré-requisitos e de 

correção da trajetória do processo de ensino e aprendizagem e o debate sobre quais 

as técnicas de preparação do planejamento de disciplinas (MASETTO, 1992, 1998, 

2003) e (ABREU e MASETTO, 1990). 

Estas seriam algumas das atividades que poderiam ser desenvolvidas nas 

oficinas.  

Afinal, seria importante estabelecer um comparativo entre o aluno recebido 

do Ensino Médio e aquele que se forma na Epusp. Com a implementação do 

Mapcom para os alunos ingressantes e para os formandos está se tentando criar um 

banco de dados que poderá auxiliar a definir as estratégias futuras. A leitura das 
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estruturas curriculares do MEC para os cursos de Engenharia, do perfil do 

engenheiro que se definia no extinto Exame Nacional de Curso (que era conhecido 

como Provão) e do perfil definido para o formando do Ensino Médio no Exame 

Nacional do Ensino médio (Enem) permite que se estabeleça qual deve ser esse 

comparativo. 

Uma discussão também importante seria a dos conceitos como a Engenharia, 

suas origens e sua evolução além do seu papel na sociedade (BAZZO e PEREIRA, 

1997), além de reflexões que possam conduzir para a necessidade de uma formação 

docente adequada (PEREIRA e BAZZO, 1997), (PERRENOUD, 2002), 

(BARREIRO, 2003). 

As características essenciais dos professores poderiam ser estudadas a partir 

das apresentadas por Perrenoud (1999, 2000), por Perrenoud et al. (1997), por 

Perrenoud et al. (2001) e por Perrenoud et al. (2002). 

É fundamental que o professor conheça também as diversas estratégias em 

sala de aula para tirar o melhor proveito delas: primeira aula – apresentação simples, 

apresentação cruzada em duplas, complemento de frases, desenhos em grupo, 

deslocamento físico e tempestade cerebral – brainstorming; aulas expositivas; debate 

com a classe toda; estudo de caso; ensino com pesquisa; ensino por projetos; 

dinâmicas de grupo; estágios; visitas técnicas e excursões; aulas práticas e de 

laboratório; teleconferências; bate-papos; listas de discussão; Internet; CD-ROM; 

PowerPoint; animações; simuladores. Estas são apresentadas por exemplo por 

Masetto (2003). 

Fazer um mapa conceitual (MOREIRA e MASIN, 2002), (FARIA, 2003) e 

apresentar técnicas de comunicação que exploram as características auditivas, visuais 

e cinestésicas das pessoas, seja na forma de expressão escrita, falada ou de 

movimentação dos olhos pode auxiliar o professor a aperfeiçoar sua forma de se 

comunicar. 

Conhecer as diversas linhas de psicologia da educação (Comportamentalista 

de Skinner; Cognitivista de Piaget, Ausubel e Vygotsky; Humanística de Rogers e 

Híbridos de Gagné e Bruner), as teorias das múltiplas inteligências (Inteligência 

Lingüística, Inteligência Musical, Inteligência Lógico-Matemática, Inteligência 
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Espacial, Inteligência Corporal-Cinestésica, Inteligências Pessoais) pode também 

auxiliar o professor no domínio das melhores formas de se relacionar com os seus 

alunos (MOREIRA, 2003). 

Há um texto sobre técnica de avaliação (MASETTO, 1990) que pode 

introduzir o professor no assunto. As avaliações podem ser ou centradas nos 

objetivos, que é a chamada avaliação somativa, que compara objetivos predefinidos 

com resultados obtidos pelos alunos; ou centradas no processo, conhecida como 

avaliação formativa, que avalia resultados e o processo. A avaliação diagnóstica é 

voltada para detectar erros no processo de ensino-aprendizado e sugerir estratégias de 

correção. A avaliação deve ser contínua, diagnóstica (no início ou num determinado 

momento do processo), formativa (ao longo do processo) e somativa (no final de um 

período ou numa transição).  

Pode-se ainda apresentar a taxonomia de objetivos no domínio cognitivo de 

Bloom e outros, no domínio afetivo de Krathwohl e no domínio psicomotor de 

Harrow. O conhecimento permite a elaboração de material didático de qualidade para 

o processo de ensino e aprendizagem. Podem-se ainda discutir quais as vantagens e 

desvantagens do uso de ferramentas de ensino a distância como apoio a cursos 

presenciais, como, por exemplo, o uso de ferramentas como listas de discussão, 

fóruns, e-mail, pesquisas na Internet, animações, simuladores, etc. 

Mas, diante das muitas atividades do professor, o que for oferecido deve ser 

prático e objetivo e deve funcionar se forem estabelecidos resultados a serem 

alcançados. Nas oficinas poderiam ser elaborados os planos das disciplinas, os 

questionários de avaliação da disciplina, do professor e de auto-avaliação, 

discutindo-se as expectativas sobre a disciplina e os objetivos a serem atingidos. O 

desafio é superar a falta de motivação na formação de engenheiros e a frustração dos 

alunos com o que é oferecido hoje no plano pedagógico. As oficinas 

complementariam e ampliariam o espaço de discussão e disseminariam a temática 

abordada e a preocupação com uma melhor formação dos futuros engenheiros do 

país. 

É importante que o professor compreenda a inteligência dentro da abordagem 

de Gardner (1993) que consiste em um conjunto de capacidades, talentos e 
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habilidades mentais encontrados em graus variáveis. Belhot (1997) afirma que o 

ensino tradicional enfatiza a inteligência lingüística e a matemática, basicamente 

deixando em desvantagem os alunos que apresentam outros tipos de inteligência. Daí 

a necessidade de o professor conhecer outras metodologias do processo de ensino e 

aprendizagem além da tradicional. 

5.2.7.3 Sistema hipermídia para a formação pedagógica continuada 

Há disponíveis na literatura propostas de implementação de sistemas de 

hipermídia de educação a distância para a formação pedagógica continuada. Foresti 

(1996) propôs, por exemplo, um protótipo que desempenharia a função de subsidiar 

teoricamente os docentes universitários nas suas reflexões pessoais e na construção 

de seus próprios caminhos permitindo articular a teoria e a prática. 

A central de apoio ao docente manteria esse sistema disponibilizando uma 

biblioteca e um banco de dados que poderiam dirimir as dúvidas mais imediatas 

possibilitando uma contínua progressão. 

5.2.8 Divulgação do manual de ética da USP 

Conforme já foi comentado, a partir de um Plano Diretor, dois ambientes de 

estudo foram montados aproveitando-se espaços livres. Como os alunos estavam 

desabituados a ter um lugar para estudar, alguns passaram a jogar baralho nas mesas 

de estudo, embora na palestra da semana inaugural essa proibição (de uso de espaço 

para o estudo para outros fins) tivesse sido divulgada. Os espaços reservados para as 

atividades de lazer como jogos de baralho eram os espaços tanto do Grêmio 

Politécnico como da Associação Atlética. 

Mas, como corrigir esse comportamento dentro de um espírito educativo e 

não punitivo? 

O professor José Roberto Castilho Piqueira convocava todos os jogadores de 

baralho quando flagrados para uma reunião em que eram cuidadosamente instruídos 

sobre a inconveniência do procedimento. Em seguida, liam o Código de Ética da 

USP e eram obrigados a redigir uma dissertação sobre o uso indevido dos recursos 

públicos. No Anexo J podem ser lidos alguns dos textos produzidos em 2003. 
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Basta a leitura desses depoimentos para se perceber a validade da divulgação 

e aplicação do Código de Ética da USP. 

Os professores poderiam valorizar esse documento para ajudar a formar o 

cidadão. 

5.3 Comunicação com os politécnicos 

A comunicação é ainda um problema.  

Com cerca de 4500 alunos de graduação, 500 funcionários e 500 professores, 

a solução deste problema parecia ser a adoção do e-mail corporativo para todos e a 

instalação da Intranet. Mas a eficiência da comunicação ainda esbarra na inércia de 

alguns professores e alunos que não acessam a rede continuamente, na dificuldade de 

acesso por parte daqueles que não tendo um computador à sua disposição em suas 

casas não se adaptam aos horários das salas de informática da Escola, na falta de 

segurança e filtros adequados da rede, na falta de organização das informações em 

que as prioridades não são estabelecidas. 

Os politécnicos formados poderiam trazer muitas informações sobre o 

mercado de trabalho e a adequação da formação obtida na Escola, mas a 

comunicação com eles é sempre difícil. 

5.3.1 Agilização da comunicação das providências, dos calendários, dos 

resultados 

A demora na divulgação de providências tomadas traz a sensação de falta de 

agilidade e nem todas as comunicações importantes são divulgadas eficientemente. 

Ou as prioridades são confundidas pelo grande número de informações. 

Os murais têm avisos que não são atualizados e, por não haver divisões 

adequadas para a sua utilização, ficam poluídas pelo excesso. 

Não há ainda um canal que seja consagrado pelo uso e que seja de consulta 

diária e constante por todos os alunos, funcionários e professores. 

Com isso, surgem os mitos que se disseminam. Há a insatisfação com a 

demora na tomada de providências quando surgem os problemas e mobilizam-se os 

alunos. Muitos professores também não divulgam o resultado das avaliações no 
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prazo estipulado. Há repetição de alguns avisos, ausência de outros, há informações 

de eventos para os mesmos horários, de recrutamento de estagiários em lugares de 

difícil leitura. 

Portanto, é necessário que a assessoria de comunicação organize essa 

divulgação seja por meio de periódicos ou de murais, seja pela Intranet ou Internet. 

A implementação de uma agenda da Escola talvez pudesse ser o início dessa 

organização para dar mais unidade à Escola. 

5.3.2 Programa Visão para o Futuro da AEP 

Há uma proposta para estabelecer a comunicação da Escola com os seus ex-

alunos. Seria por intermédio da AEP. Essa rede deve ser estabelecida sem a 

necessidade da filiação à AEP, evitando com isso a obrigatoriedade da anuidade. 

Com o Programa Visão para o Futuro, a AEP deseja manter um canal 

permanente com os egressos da Epusp. 

Assim, seria possível o levantamento de quaisquer dados acerca da 

empregabilidade de cada politécnico. Esse conhecimento permitiria a adoção de 

políticas corretas na atualização do curso, visando as necessárias revisões da 

estrutura curricular. 

O programa tem por objetivo apresentar o politécnico como um indivíduo 

altamente diferenciado em termos de talento e de responsabilidade, exercendo 

inclusive um papel de agente transformador na sociedade. 

A proposta do programa é a formação de uma grande rede humana 

colaborativa para o benefício de todos. O programa Mapcom é um dos seus projetos.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 

 

A proposta da pesquisa foi estreitar a relação entre o imaginado e o real para 

permitir o aperfeiçoamento dos sistemas criados. O que se buscou foi obter e analisar 

os índices de satisfação dos alunos da Escola Politécnica propondo novos caminhos 

para o aprimoramento do seu Curso de Engenharia. Ouviram-se principalmente os 

alunos e suas sugestões foram consideradas muito mais qualitativamente do que 

quantitativamente porque era essa a perspectiva que foi estabelecida.  

Para avaliar a lógica do aluno foi suficiente obter as respostas a perguntas 

formuladas ou conversar com ele e compará-lo com os outros, mas foi difícil avaliar 

suas crenças. As dúvidas que surgiram quanto à validação das respostas obtidas pelos 

questionários e pelas entrevistas puderam ser minimizadas pelo caráter construtivista 

da pesquisa. 

Becker (2001, p. 73) diz que o construtivismo na educação poderia ser a 

forma teórica ampla que reuniria as várias tendências atuais do pensamento 

educacional. Segundo ele, “tendências que têm em comum a insatisfação com um 

sistema educacional que teima (ideologia) em continuar essa forma particular de 

transmissão que é a escola, que consiste em fazer repetir, recitar, aprender, ensinar o 

que já está pronto, em vez de agir, operar, criar, construir a partir da realidade vivida 

por alunos e professores, isto é, pela sociedade – a próxima e, aos poucos, as 

distantes”. 

A pesquisa destacou as diferenças individuais de aptidão existentes entre os 

alunos, já apontadas por Piaget (1998). Uma das conclusões foi a revelação de que 

no contexto do ensino, o perfil de cada um dos alunos ainda não é considerado 

indicando que há muito a se modificar. 

Tanto Pereira e Bazzo (1997) como Nakao e Lindenberg Neto (2000) 

argumentam de uma forma muito clara que existem múltiplas maneiras de se pensar 
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e que para que os alunos cresçam intelectualmente é preciso considerá-los como 

indivíduos com história, ideologia e filosofia que nem sempre são convergentes com 

as nossas. Se hoje existe uma preocupação com o ensino de engenharia é porque se 

entendeu a existência dessa multiplicidade.  

A pesquisa mostra que se deve evitar o ensino apenas com conhecimentos já 

elaborados, demasiadamente teóricos e sem ligação com o cotidiano. Que se devem 

evitar as atividades promovidas somente na sala de aula, cumprindo os programas 

independentemente do aprendizado e do interesse do aluno, pois isso leva à 

frustração com a escola, com o curso e com os professores.  

O espírito de desafio, a curiosidade e o interesse, o domínio do trabalho 

escolar estão diretamente relacionados com a motivação intrínseca, mas a pesquisa 

indica que numa parcela significativa das disciplinas sufoca-se essa motivação e 

orienta-se para a espera de um trabalho proposto para a aprovação e dependente dos 

professores. Creio que se deve realizar tudo que favoreça a autodeterminação e a 

auto-estima, pois com a motivação extrínseca (que é mais controle e coação) o aluno 

aproxima-se mais da perda de motivação. 

6.1 Ações conjuntas 

Diante de tudo que foi exposto, é importante também que se mantenha o 

espírito de um conjunto apesar de todas as diferenças individuais. Se existente, deve-

se tentar diminuir a distância cultural, intelectual e de interesses entre os alunos e os 

professores. E, para isso, há muitas atividades que podem ser feitas em parceria ou 

conjuntamente. 

É possível programar atividades em que os professores e os alunos estejam 

envolvidos mesmo fora da sala de aula. Muitos dos comentários dos alunos 

apontaram para essa necessidade. Os objetivos individuais devem ser mantidos e 

realizados mas podem ser criados projetos comuns que podem ser feitos por todos, 

como por exemplo, viagens e passeios como os realizados em PEF-2200. 

O professor Kokei Uehara relatou muitas vezes o prazer que lhe deu 

participar das viagens a Itaipu juntamente com os alunos da Engenharia Civil em 

excursões organizadas pelo CEC. Certamente esse convívio fixou valores nos jovens 
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cujas personalidades já tinham latentes essas referências. Esse exemplo poderia 

inspirar os demais professores. 

Na parte administrativa, a participação de todos é importante. É clara a 

necessidade do comprometimento de todo o conjunto com as tarefas para o 

aprimoramento do curso de Engenharia, sejam alunos, professores ou funcionários. 

Atualmente existe na Engenharia Civil, dentro do Projeto Poli XXI, o 

envolvimento dos alunos na execução de melhorias na infra-estrutura para o ensino 

de graduação. Os recursos utilizados são os advindos de parte de um recolhimento 

que os concessionários de serviços fazem à Escola pela cessão de espaço. Assim, o 

espaço cedido para o restaurante e para os demais serviços como a copiadora gera 

um recurso em benefício do próprio prédio. Essa co-participação dos alunos na 

gestão de recursos que a priori seriam de exclusiva competência da Escola faz com 

os estudantes entendam a sua responsabilidade na conservação e manutenção dos 

bens públicos. 

6.2 Ações de valorização da carreira 

Se, de acordo com Macedo (2003), “o engenheiro é o profissional que mais se 

aproxima do perfil do chamado especialista eclético ou generalizante, que tem mais e 

melhores oportunidades no mercado de trabalho, ao ter mais bem desenvolvida a 

capacidade de aprender coisas novas na sua área ou fora dela, por interesse ou 

necessidade”, então a procura por essa profissão deveria ser muito maior do que de 

fato ocorre.  

Esse ecletismo acabou tornando o engenheiro presente em todas as áreas, 

talvez perdendo assim sua identidade. Para reverter tal quadro, é necessário que a 

comunidade dos engenheiros divulgue o que vem sendo feito. Os seus trabalhos 

devem ser disseminados no âmbito da família, da comunidade, da escola e da 

universidade com orgulho e naturalidade.  

Com criatividade devem ser propostos projetos que realmente alterem para 

melhor o estado atual das coisas. O engenheiro Figueiredo Ferraz propunha, por 

exemplo, que a Grande São Paulo se dividisse em cerca de quarenta cidades-satélites 

ligadas por rodoanéis. O que foi inaugurado em 2002 é parte de um que circundaria a 

cidade a uma distância de 30 quilômetros do centro. Em seguida, se necessários, 
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seriam construídos outros anéis, a 60 quilômetros, a 90 quilômetros e assim por 

diante. Esse é um desafio digno de ser proposto para a engenharia brasileira. 

Na Escola Politécnica, dentro da disciplina PNV-2100, no primeiro ano, a 

metodologia de Engenharia é aprendida ao se fazer um projeto, apesar de todas as 

limitações de conhecimento que um iniciante apresenta com o intuito de tornar clara 

a missão que todos têm. O projeto desenvolvido esclarece alguns pontos do trabalho 

e permite visualizar algumas competências e atitudes que devem ser desenvolvidas. 

Essa antecipação do mapeamento de competências para permitir a gestão da carreira 

de cada aluno é fundamental e a forma de desenvolver PNV-2100 e o Mapcom são 

dois diferenciais do curso da Escola Politécnica. 

A participação dos engenheiros nas diversas atividades organizadas pela 

sociedade deve ser mais bem divulgada pelos próprios engenheiros. Na Escola, essa 

participação deve ser divulgada pela Internet nas diversas páginas das disciplinas e 

dos Laboratórios da Escola. 

São ações aparentemente óbvias como as aqui relatadas que poderão resgatar 

o verdadeiro valor da profissão.  

6.3 Ações de valorização da prática 

É fundamental que se respeite a necessidade de os alunos buscarem uma 

motivação maior para a sua formação. Entre o ingresso e a formatura há interrupções 

na exclusividade da vida acadêmica pela participação em estágios. A cooperação 

entre a Empresa e a Escola auxilia nessa missão de preparar o aluno para a realidade. 

Com os estágios, ele poderá antecipar o conhecimento sobre salários, benefícios, 

oportunidades de carreira e treinamento, segurança e confiança na gestão, orgulho da 

empresa, “camaradagem” no ambiente de trabalho que são alguns dos fatores de 

comparação entre as Empresas. Se os cursos cooperativos têm aumentado de número 

em todo o mundo, conforme McGinn (1999), é exatamente por causa dessa 

aproximação Escola e Empresa. 

A diversidade nos perfis buscados pelas empresas, a disparidade nas 

remunerações oferecidas nas bolsas nos estágios (em junho de 2001, variavam de 4 a 

18 reais a hora), as culturas existentes nas empresas, a ética, o cuidado com a 
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qualidade do que se faz, são conhecimentos, habilidades e valores que se aprendem 

melhor no dia-a-dia das empresas. 

Se a Escola não se comunicar com a Empresa não poderá informá-la dos seus 

pontos fortes e fracos, das dificuldades em liberar um aluno para os estágios de 20 

horas semanais, dos porquês de algumas vagas não terem resposta imediata – não foi 

única a situação de Empresas que queriam apenas aluno da Epusp em período 

integral no seu estágio.  

Assim como em todos os relacionamentos, esse entre a Escola e a Empresa 

deve ser construído ao longo do tempo pois afinal o objetivo das escolas de 

engenharia é responder às necessidades da sociedade, que geraram as hierarquias 

adaptadas à comunidade industrial fornecendo os recursos humanos qualificados. 

Esse é um ponto que não pode ser esquecido em nenhum planejamento que 

vise aprimorar um curso de engenharia. Martins (2003) também apontou a política de 

estágios da Escola como um dos alvos das críticas dos alunos, pois a experiência 

adquirida com os estágios se mostra altamente desejável como se demonstra nos 

cursos cooperativos. 

Com essa experiência nos estágios, o aluno constatará também que, apesar de 

toda a tecnologia, as pessoas são imprescindíveis nas Empresas e nelas se pode ter o 

equilíbrio entre o aprendizado, o despertar do talento, a manutenção da paixão pelo 

conhecimento e a plena formação da pessoa. 

Na correção de rumos da estrutura curricular vigente (EC-2) devem ser 

abertos espaços para os estágios principalmente nos últimos anos e a idéia de se 

propor o horário das 17h30 min às 21h30min no 5º ano vai nessa direção. 

Conforme já anunciava Aranha (2002), pelas pistas que se possuiem do 

mundo que os jovens herdarão, ele será muito diferente do de hoje, com inevitável 

mudança de paradigma. Não se pode permanecer apenas como espectadores. Deve-se 

ajudar a construir o novo para que ele seja melhor.  

6.4 Ações administrativas 

Conforme descritas na pesquisa, várias ações administrativas implementadas 

a partir de 1993 contribuíram para aumentar a satisfação do aluno da Escola 
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Politécnica da USP, mas há ainda uma série delas que podem permitir o 

aprimoramento do curso de Engenharia. 

A comunicação, por exemplo, deve ser aprimorada e realizada de forma clara, 

transparente e rápida por intermédio de uma coordenação ativa para evitar 

desencontros.  

O acompanhamento da presença dos professores e dos alunos às aulas com o 

lançamento de suas freqüências forneceria dados mais confiáveis à questão da 

migração entre as turmas e da reprovação por faltas. 

As turmas das disciplinas devem ter no máximo 60 alunos para a perfeita 

acomodação nas salas de aula. 

A ampliação do número de turmas das disciplinas oferecidas pelos Institutos 

de Física e de Matemática e Estatística deve ser negociada agilizando e ampliando o 

relacionamento da Escola Politécnica com as outras unidades.  

As comissões ligadas à graduação devem estreitar suas relações para 

acompanhamento do desempenho dos alunos e dos professores por intermédio de 

indicadores. 

Os horários devem ser otimizados evitando-se “janelas” e permitindo que os 

alunos com dependência possam cursar as disciplinas que necessitarem para 

recuperar o ritmo dos semestres ideais. O horário das 17h30min às 19h20 min 

poderia ser utilizado para as disciplinas que tiverem o maior número de dependentes. 

Mas, se a oferta das disciplinas deve ser ampliada em termos de opções de 

horário, a matrícula nelas deve ser restrita ao número de créditos por período letivo e 

também ao número de matrículas permitidas por aluno quando a disciplina for uma 

anteriormente já cursada, assim a dedicação a elas será otimizada. 

A infra-estrutura da Escola deve ser mantida em plenas condições de uso e 

sempre atualizada em função dos novos níveis de conforto que forem possíveis de 

implementar. É viável a adoção de práticas que levem a um conforto ambiental com 

alta qualidade e baixo custo. Há uma série de exemplos nas escolas privadas, como 

descrito por Corrêa (2002). 
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A pesquisa mostrou também que a mudança no vestibular com ingresso já na 

habilitação Civil ou numa Grande Área é necessária e urgente. 

6.5 Diagnóstico 

O diagrama de causa e efeito é uma ferramenta utilizada para investigar as 

causas prováveis de um problema de qualidade da indústria.  

Segundo Vieira (1999), essa é uma forma de apresentar um modelo de análise 

de variância e é uma das sete ferramentas estatísticas para o controle da qualidade 

juntamente com o histograma, o diagrama de dispersão, o gráfico de barras, a folha 

de verificação, a estratificação e o gráfico de controle. 

Na indústria, como é impossível inspecionar a qualidade interna de um 

produto, monitora-se o desempenho de todo o processo de manufatura procurando 

reduzir a variabilidade.  

Adaptando-se esse problema da indústria para os problemas num curso de 

engenharia tem-se a Figura 71. 

Nesta pesquisa em que se busca o aprimoramento de um curso de Engenharia 

o que se fez foi levantar o maior número de causas secundárias a partir das primárias 

que estivessem conduzindo para a insatisfação do aluno. 

 

Figura 71. Diagrama de causa e efeito aplicado ao curso de engenharia 

Com relação ao pessoal verificou-se que estão ausentes o interesse, a 

concentração e a atenção de uma parcela dos alunos, dos funcionários e dos 

professores. Podem também ser corrigidos tanto a falta de experiência e de 
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habilidades como a falta de treinamento e de preparação. Conforme foi relatado, 

muitos alunos e professores poderiam corrigir seus pontos falhos com disposição 

para mudanças e atitudes. No corpo de apoio às atividades didáticas sugeriram-se 

várias correções a serem feitas e identificaram-se algumas que deram certo. 

Quanto aos materiais e equipamentos detectou-se que são necessárias tanto a 

atualização de apostilas e textos disponibilizados como a confecção de outros 

materiais de apoio com a dimensão e a forma adequadas para as aulas presenciais e 

para as consultas virtuais. Registre-se a queixa dos alunos com relação ao exagero da 

utilização de projetores multimídia em algumas disciplinas. É fundamental que a 

composição tenha qualidade e que o depositário (um site ou uma prestadora de 

serviços de cópias) seja de confiança e que priorize a constante manutenção. A 

memória da graduação com os históricos do desenvolvimento de cada curso 

contendo as provas aplicadas, as listas de exercícios, de freqüências, de notas deve 

ser disponibilizada por cada professor junto às Bibliotecas.  

Quanto à estrutura curricular vigente, as inspeções e as revisões devem 

ocorrer sem comprometer a estabilidade. O balanceamento deve ser feito acima dos 

interesses dos Departamentos. Como foi visto, a missão da Escola deve ser entendida 

por todos. A sua operacionalização exige comissões e coordenações ágeis e atuantes. 

Os métodos e as políticas devem ser implementados colocando ordem e 

ajustando-se às necessidades detectadas. Embora algumas ações tivessem sido 

realizadas dentro do Projeto Poli 2015, a queixa recorrente é com relação à 

velocidade e à falta de planejamento dos procedimentos. 

O meio ambiente recebeu algumas melhorias mas os planos diretores 

existentes carecem de um apoio maior da Diretoria, seja na forma de uma equipe 

permanente de projetos, seja na forma da execução do que já foi projetado. 

As avaliações, sejam dos alunos, dos professores, dos Departamentos, da 

Escola, devem ser coordenadas e gerar a retroalimentação do processo. 

6.6 Desafios 

Alguns dos conceitos abordados fazem parte de diversos documentos já 

publicados pela própria Escola. 
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Em 11 de outubro de 2001, foi aprovado pelo CTA o documento “A 

avaliação docente e departamental na Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo”. Além da definição de que a avaliação departamental deva estar centrada no 

Projeto Acadêmico do Departamento (PAD), observava-se que, no ensino, era 

relevante a contribuição ao projeto pedagógico tanto na coerência entre currículo e 

objetivos do curso como na integração entre disciplinas, atividades e módulos do 

curso como ainda na integração com o mercado de trabalho e na integração entre 

ensino e pesquisa. O que poderia ser avaliado era o conceito externo à Universidade 

(por meio de absorção dos egressos, opinião pública, Provão e condições de oferta de 

cursos hoje substituídos pelo Sinaes, Enade, conceito Capes, pareceres de 

credenciamento, avaliações independentes) e o conceito entre os alunos (índices de 

satisfação dos alunos ao longo e no final do curso obtidos por questionários e 

entrevistas). 

No documento observava-se que também era relevante a contribuição 

operacional ao projeto pedagógico tanto na aderência ao PAD como na existência de 

recursos para a prática pedagógica e na atualização da tecnologia pedagógica. O que 

poderia ser avaliado era a infra-estrutura (espaço físico e instalações para ensino), o 

dimensionamento do projeto pedagógico (capacidade do curso, atendimento a alunos, 

perfil do corpo docente, carga horária, medidas de fluxo), a formação e a prática 

pedagógica. 

O mapa estratégico do programa Poli 2015 também define algumas metas e 

resume o que deve ser implementado. 

Na perspectiva do aprendizado e do crescimento com relação à infra-estrutura 

surgem a consolidação da gestão organizacional baseada em iniciativas e processos e 

a manutenção e a atualização da infra-estrutura e dos laboratórios. A contratação de 

uma equipe supervisionada por um arquiteto experiente e competente seria 

fundamental. Com relação à cultura organizacional definem-se o alinhamento de 

funcionários e docentes à estratégia e a promoção da cooperação entre colaboradores 

que se conseguem apenas com a implementação imediata de medidas efetivas para a 

correção de rumos dos problemas. Nas competências, estabelecem-se a atração e a 
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retenção de profissionais talentosos para a pesquisa, extensão e ensino e o 

desenvolvimento de competências em professores e funcionários.  

Na perspectiva de processos internos, no ensino de graduação, está colocada a 

promoção da gestão educacional dinâmica e flexível que reforce resultados no 

processo de aprendizagem, a integração de alunos a projetos, estágios e atividades 

extracurriculares e a atração e retenção dos melhores alunos do país. Na divulgação 

do conhecimento há a contribuição para a valorização da engenharia e do engenheiro 

e a visibilidade dos benefícios gerados pela Escola para a sociedade. 

Segundo Colenci (2000), no nível estratégico, a universidade deve agir 

conforme as necessidades da sociedade e não por ela mesma; no nível tático, os 

cursos ministrados devem se direcionar tanto para as necessidades sociais como para 

as necessidades de mercado e no nível operacional, a percepção do professor afeta a 

aula a ser ministrada e conseqüentemente o curso e o próprio papel da universidade.  

Propor um novo curso de Engenharia Civil nesse espírito de atendimento a 

uma necessidade da sociedade como o elaborado para uma Escola de Engenharia que 

deveria ser implementada na Zona Leste num projeto da Prefeitura da Cidade de São 

Paulo (NAKAO, 2004a) pode ser uma alternativa a ser considerada se a revitalização 

do curso não for a esperada. 

6.7 Considerações finais 

A presente tese de doutorado intitulada “Aprimoramento de um curso de 

engenharia”, submetida ao programa Engenharia Civil, Área de concentração 

Engenharia de Estruturas, da Escola Politécnica da USP, investigou a situação dos 

alunos (principalmente pela sua ótica) com o objetivo de melhorar o curso de 

graduação.  

A tese é fundamentada em levantamentos na forma de questionários, de 

entrevistas e de estudos fazendo uma avaliação da Escola e comparando tanto quanto 

possível com o cenário estabelecido por Bringhenti (1993). Além das constatações 

avaliou-se o que poderia ser feito externa e internamente à Escola e figuram 

propostas de ações a serem implementadas. É uma análise da situação atual 

apontando a necessidade da valorização da atividade do professor com algumas 

sugestões. 
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Tal interesse deve-se ao engajamento na instituição como docente e 

participante de comissões que têm se esmerado em encontrar soluções para 

problemas de ensino e aprendizagem detectados ao longo dos anos, frutos da história 

da Escola Politécnica da USP. 

A participação em cursos e seminários promovidos pela Escola e pela USP já 

relatados no trabalho como também a participação em congressos contribuíram ainda 

para a consolidação da decisão de que tal pesquisa é imprescindível no presente 

momento, no qual mudanças aceleradas vêm ocorrendo na sociedade, no mundo do 

trabalho e nas relações interpessoais.  

Assim sendo, a abordagem de pesquisa escolhida foi a construtivista por ser 

integrante da linha progressivista e por oferecer os elementos necessários e 

importantes para as análises efetuadas. 

Os aspectos evidenciados em toda análise são o alto índice de evasão na 

Escola Politécnica comparado com o existente nos cursos da área de saúde, a 

existência da seleção gradual na escolha dos grupos finais de engenharia 

(habilitações e ênfases) em vez da opção gradual divulgada, a insatisfação com o 

desenvolvimento de algumas disciplinas, a falta de motivação com a Engenharia 

Civil e a sua não-valorização como carreira, a dificuldade de se completar a 

graduação no tempo ideal de cinco anos, a preocupação dos alunos com o 

desenvolvimento de competências exigidas pelo mercado, a baixa freqüência em 

algumas das aulas, a desconsideração dos diferentes perfis dos alunos. 

Os desafios que se apresentam são, portanto, diminuir o índice de evasão e de 

insatisfação com o curso pelo aprimoramento das disciplinas, pelo treinamento dos 

professores, pela criação de infra-estrutura adequada, pela compatibilização de 

horários, pela obtenção de indicadores de produtividade escolar, pela gestão mais 

interativa do histórico escolar de cada aluno, pela gestão mais vigorosa de cada 

curso, mas também pela divulgação da carreira, da Escola e das habilitações antes 

dos vestibulares e pela seleção mais adequada dos alunos ingressantes. 

Antes de tudo é preciso corrigir os defeitos estruturais. Se a carreira de 

Engenharia não é valorizada pela sociedade deve-se atuar perante organismos como 

o Instituto de Engenharia e Conselhos Regionais para mudar essa imagem, por meio 
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de uma atuação consistente e forte. Há séries de filmes sobre médicos. Por que não 

poderia haver uma sobre engenheiros? Há programas sobre grandes construções nos 

canais fechados. É preciso criar condições para exibi-los nos canais abertos.  

Se os ingressantes na Engenharia Civil são alunos que o fazem em sua última 

opção porque o sistema permite, então há necessidade de se mudar essa fórmula de 

ingresso e de escolha da habilitação. No Capítulo 4, com o cálculo do índice de 

demanda caracterizou-se o problema na Escola e no, Capítulo 5, apresentou-se como 

uma das propostas o de ingresso em carreira única de Engenharia Civil no vestibular 

justificando-se o quanto essa mudança é necessária e trará benefícios para o aluno, 

para a Escola e para a sociedade.  

Se os alunos ingressantes na Escola Politécnica da USP são alunos que não 

aceitam ter uma base teórica consistente e forte, é necessário que se defina 

claramente a missão da Escola Politécnica e se divulgue essa missão. O que não 

garante que não haverá evasão ou reprovações. No ITA, por exemplo, os 

procedimentos são claros e apesar de todos os benefícios oferecidos, alguns alunos 

saem ou são desligados no decorrer do curso. Mas, o importante é o conhecimento 

antecipado das dificuldades. 

Se os professores forem selecionados apenas por suas pesquisas ou pelo 

potencial para elas, então o aprimoramento do curso não ocorrerá na sua plenitude. É 

preciso valorizar a carreira do docente. E essa valorização passa pela valorização da 

graduação centrando-se na contratação dos professores na graduação. Por exemplo, 

há profissionais no mercado muito competentes que não têm a vocação da pesquisa, 

mas que, por atuar no cotidiano da engenharia, trariam muitos benefícios para o 

aluno em formação desde que tivessem os requisitos que se exigem de bons 

professores. Ressalta-se que, até o estabelecimento da obrigatoriedade dos processos 

seletivos, os engenheiros eram convidados para serem professores por serem 

conhecidos nas áreas de suas competências ou por atuarem na profissão de forma 

eficiente. Aliando-se a isso a vocação da docência, ter-se-á encontrado um professor 

competente. 

Se há um interesse no aprimoramento da graduação conforme pode ser notado 

nas propostas dos três candidatos à Diretoria da Escola (Epusp, 2005), é preciso que 
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essa preocupação que sempre existiu se materialize em ações e recursos alocados, 

como, por exemplo, contratação de monitores para as disciplinas e profissionais 

competentes para a central de apoio à graduação, reforma da infra-estrutura e compra 

de equipamentos de apoio e livros didáticos. 

Embora a presente tese tenha ênfase na Engenharia Civil, ela é modelo para 

aprimoramento de um curso de Engenharia porque os diagnósticos e as ações são 

amplos e podem ser aplicadas a cursos de qualquer habilitação. Trata-se de mais um 

diagnóstico realizado 12 anos depois do trabalho do professor Idone Bringhenti, de 

uma análise de modificações implementadas e de uma proposição de novas ações 

necessárias. 

Como desdobramento do presente trabalho poderão ser feitos estudos sobre a 

viabilidade da implementação das ações propostas, sobre a influência da existência 

do diploma duplo no interesse dos vestibulandos pela Escola, sobre as razões da 

baixa freqüência às aulas em algumas das disciplinas, sobre as razões do elevado 

número de dependências de alguns alunos no Ciclo Básico, sobre os benefícios da 

participação dos alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo nas aulas da 

Engenharia Civil, sobre a inclusão do mapeamento de competências no projeto 

pedagógico da Escola, sobre o desempenho dos alunos da Escola no Sinaes. 

Assim, deverão ser implementados o curso cooperativo, o curso seriado, o 

vestibular com a opção para Engenharia Civil ou por Grande Área, as estruturas de 

apoio ao ensino de graduação para desenvolvimento de materiais, de páginas 

interativas na Web, as comissões preceptoras, as avaliações periódicas da EC-2, a 

infra-estrutura adequada para o melhor rendimento do processo de ensino e 

aprendizagem. As pesquisas futuras deverão verificar se as ações decorrentes das 

percepções registradas neste trabalho contribuíram de fato para a melhoria da 

qualidade da educação em engenharia.  

Assim, o grande desafio é a continuidade do processo com a implementação 

do que foi planejado e sugerido. 
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7  ANEXOS 

7.1 Anexo A – Questionários aplicados 

Ciclo Básico (questionário do aluno) - 2002 

I – DISCIPLINA 

1. A que percentagem das aulas você assistiu? (0= 0% a 10 = 100%) 

2. Além das aulas, quantas horas semanais dedicou à disciplina, em média? (coloque um 
número inteiro de horas, de 0 a 10)  

3. Você foi informado do programa da disciplina? (0 = não a 10 = sim) 

4. Ficou claro quais são os objetivos da disciplina? (0 = não  a 10 = sim) 

5. Os  objetivos estabelecidos foram atingidos? (0 = não e 10 = sim) 

6. Existe encadeamento lógico com outras disciplinas? (0 = não e 10 = sim) 

7. Os conhecimentos anteriores são suficientes para acompanhar a disciplina? (0 = não e 
10 = sim) 

8. Ficou convencido de que a matéria ensinada é útil? (0 = não e 10 = sim) 

9. A freqüência às aulas foi importante para seu aprendizado? (0 = não e 10 = sim) 

10. Na sua opinião, o programa da disciplina foi: (0 = muito curto a 10 = muito extenso) 

11. Houve continuidade e organização na disciplina? (0 = não e 10 = sim) 

12. O seu conceito geral sobre a disciplina é: (0 = péssimo a 10 = excelente) 

II – DOCENTE (Marque a sua avaliação no retângulo correspondente a cada professor de 
acordo com a lista  de docentes do início deste questionário)  
13. Há respeito mútuo entre professores e aluno? (0 = não a 10 = sim) 

14. O professor fala à classe com clareza, volume de voz adequado e vocabulário acessível ? 
(0 = não a 10 = sim) 

15. O professor é assíduo e pontual nas aulas? (0 = não a 10 = sim) 

16. O professor  prepara as aulas? (0 = não a 10 = sim) 

17. O professor demonstra facilidade de comunicação? (0 = não a 10 = sim) 

18. O professor responde às perguntas de forma clara e completa? (0 = não a 10 = sim) 

19. O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? (0 = não a 10 = sim) 

20. Fora da sala de aula, o professor é acessível? (0 = não a 10 = sim) 

21. De modo geral, na sua opinião o professor foi: (0 = péssimo a 10 = excelente) 

III – OUTROS ASPECTOS 
22. A qualidade da documentação (escrita, digital, etc.) é: (0 = péssima a 10 = excelente) 

23. O tempo despendido com exercícios, trabalhos práticos e laboratório foi: (0 = 
insuficiente a 10 = excessivo) 

24. Os exercícios, trabalhos práticos e laboratórios foram relevantes e úteis para 
compreensão da matéria? (0 = não a 10 = sim) 

25. O nível das provas, comparado com o nível da matéria dada, foi  (0 = muito baixo a 10 = 
muito alto) 
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26. O critério de avaliação do seu aprendizado foi: (0 = muito indulgente a 10 = muito 
rigoroso) 

27. O resultado da avaliação foi liberado no prazo estipulado (2 semanas)? (0 = não ou 10 = 
sim) 

28. Fique inteiramente à vontade para fazer todo e qualquer comentário que julgar relevante, 
inclusive quanto a este questionário. Aproveite também para descrever como você vê o 
entrosamento desta disciplina com as demais do seu curso. 

 

Ciclo Básico (questionário do aluno) - 2003 

I – DISCIPLINA 

1. A que percentagem das aulas você assistiu? 
a) 0 a 20% b) 20% a 40%     c) 40% a 60%      d) 60% a 80%     e) 80% a 100% 

2. Você foi informado do programa da disciplina? 
a) não  b) pouco    c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim                  

3. Ficou claro quais são os objetivos da disciplina?  
a) não  b) pouco    c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

4. Os objetivos estabelecidos foram atingidos? 
a) não  b) pouco    c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

5. Existe encadeamento lógico com outras disciplinas?    
a) não  b) pouco    c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

6. Os conhecimentos anteriores são suficientes para acompanhar a disciplina?  
a) não  b) pouco    c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

7. Ficou convencido de que a matéria ensinada é útil?  
a) não  b) pouco    c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

8. A freqüência às aulas foi importante para seu aprendizado?    
a) não  b) pouco    c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

9. Na sua opinião, o programa da disciplina foi extenso? 
a) não  b) pouco    c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

10. Houve continuidade e organização na disciplina?  
a) não  b) pouco    c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

11. O seu conceito geral sobre a disciplina é:  
a) péssimo b) sofrível     c) razoável      d) bom    e) excelente 

II – DOCENTE (Marque a sua avaliação no retângulo correspondente a cada professor de 
acordo com a lista de docentes do início deste questionário) 

12. Há respeito mútuo entre professores e aluno?  
a) não  b) pouco    c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

13. O professor fala à classe com clareza, volume de voz adequado e vocabulário acessível ? 
a) não  b) pouco    c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

14. O professor é assíduo e pontual nas aulas? 
a) não  b) pouco    c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

15. O professor prepara as aulas? 
a) não  b) pouco    c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

16. O professor demonstra facilidade de comunicação?  
a) não  b) pouco    c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

17. O professor responde às perguntas de forma clara e completa?  
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a) não  b) pouco    c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

18. O professor aproveita adequadamente o tempo de aula? 
a) não  b) pouco c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

19. Fora da sala de aula, o professor é acessível? 
a) não  b) pouco c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

20. De modo geral, na sua opinião o professor foi:  
a) péssimo b) sofrível c) razoável      d) bom    e) excelente 

III – OUTROS ASPECTOS 

21. A qualidade da documentação (escrita, digital, etc.) é: 
a) péssima b) sofrível c) razoável      d) boa    e) excelente 

22. O tempo despendido com exercícios, trabalhos práticos e laboratório foi: 
a) péssimo b) sofrível c) razoável      d) bom    e) excelente 

23. Os exercícios, trabalhos práticos e laboratórios foram relevantes e úteis para 
compreensão da matéria? 

a) não  b) pouco c) mais ou menos      d) razoavelmente    e) sim 

24. O nível das provas, comparado com o nível da matéria dada, foi: 
a) péssimo b) sofrível c) razoável      d) bom    e) excelente 

25. Fique inteiramente à vontade para fazer todo e qualquer comentário que julgar relevante, 
inclusive quanto a este questionário.  

Ciclo Básico (questionário do professor) - 2002 

I – TURMAS: 

1. Além das aulas, quantas horas semanais, em média, o aluno deve se dedicar à disciplina? 
(coloque um número inteiro de horas, de 0 a 10) 

2. Você informou o programa da disciplina? (0 = não a 10 = sim) 

3. Ficou claro quais são os objetivos da disciplina? (0 = não a 10 = sim) 

4. Os objetivos estabelecidos foram atingidos? (0 = não a 10 = sim) 

5. Existe encadeamento lógico com outras disciplinas? (0 = não a 10 = sim) 

6. Os conhecimentos anteriores são suficientes para acompanhar a disciplina? (0 = não a 10 
= sim) 

7. A freqüência às aulas foi importante para o aprendizado? (0 = não a 10 = sim) 

II – ALUNOS/TURMA 

8. Há respeito mútuo entre professores e aluno? (0 = não a 10 = sim) 

9. Os alunos são assíduos e pontuais nas aulas? (0 = não a 10 = sim) 

10. O aluno se prepara para as aulas? Ele se mantém informado? (0 = não a 10 = sim) 

11. Há manifestação de dúvidas na sala de aula? (0 = não a 10 = sim) 

12. É possível aproveitar adequadamente o tempo de aula? (0 = não a 10 = sim) 

13. De modo geral, na sua opinião a turma foi: (0 = péssima a 10 = excelente) 

III – OUTROS ASPECTOS 

14. A qualidade da documentação (escrita, digital, etc.) é: (0 = péssima a 10 = excelente) 

15. O tempo despendido com exercícios, trabalhos práticos e laboratório foi: (0 = 
insuficiente a 10 = excessivo) 
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16. Os exercícios, trabalhos práticos e laboratórios foram relevantes e úteis para 
compreensão da matéria? (0 = não a 10 = sim) 

17. O nível das provas, comparado com o nível da matéria dada, foi (0 = muito baixo a 10 = 
muito alto) 

18. O serviço de apoio da Secretaria da CCB foi: (0 = péssimo a 10 = excelente) 

19. O resultado da avaliação foi liberado no prazo estipulado (2 semanas)? (0 = não ou 10 = 
sim) 

20. Fique inteiramente à vontade para fazer todo e qualquer comentário que julgar relevante, 
inclusive quanto a este questionário. Aproveite também para descrever como você vê o 
entrosamento desta disciplina com as demais do seu curso. 

 

MAP-2121 Cálculo Numérico (questionário proposto pelos alunos 

representantes discentes na CG) - 2002 

AVALIAÇÃO DE MAP-2121 

Alguns dias atrás foi realizada uma reunião sobre MAP-2121. Muitos de nós conhecemos as 

dificuldades dessa disciplina que são as mesmas desde a criação da EC-2. Ano passado, o índice de 

reprovação foi de 50,4% sendo que mais de 1000 alunos estavam matriculados. Para tentar reduzir 

esse índice alarmante, precisamos inicialmente de um diagnóstico sobre os problemas do curso. Por 

favor, responda o questionário o mais sinceramente possível, mesmo que você já tenha sido aprovado. 

Não é preciso assinar. Escreva suas sugestões no verso. 

Representação discente 

1. Em que ano da Poli você está? 
 1º.   2º.   3º.   4º.  5º.   mais que no 5º. ano  

2. Quantas vezes você já cursou MAP 2121? 
 1   2   3   mais que 3  

3. Foi aprovado? 
 sim   não  

4. Qual a dificuldade do conteúdo da disciplina? 
 fácil   regular   difícil   muito difícil  

5. Os pré-requisitos (Cálculo I, MAC I) são suficientes para acompanhar a matéria? 
 Apenas para a matéria  Apenas para o EP   Para ambos   Para nenhum  
Por quê?____________________________________________________________________ 

6. O que você achou dos EPs59? 
 fáceis  regulares   difíceis   muito difíceis  
Explique___________________________________________________________________ 

7. Você já comprou um EP? 
 não   sim  Por quê?_____________________________________________________ 

8. O material disponibilizado foi suficiente para se preparar para a prova? 
 sim   não  Sugestões____________________________________________________ 

9. O que você achou do nível das provas? 
 fácil   regular   difícil   muito difícil  

                                                 
59 Exercícios programas. 
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10. Nas provas, o que você acha que foi avaliado? 
 o conceito   o resultado   ambos 
Explique___________________________________________________________________ 

11. Você já deixou de cursar a matéria por falta de vagas? 
 sim   não  

 

PNV 2100 Introdução à Engenharia (questionário do aluno) – próprio da 

disciplina – a partir de 2000 

I – OBJETIVOS DA DISCIPLINA (Estão listados os objetivos da disciplina conforme 
apresentado no início do curso. Indique de que forma você acha que os mesmos foram 
atendidos – MUITO RUIM, RUIM, REGULAR, BOM, MUITO BOM) 

1. Entendimento da engenharia quanto a 

1.a Identificar necessidades/vontades 

1.b Enunciar problemas 

1.c Formular alternativas de solução 

1.d Escolher uma solução 

2. Desenvolvimento de habilidades e atitudes de 

2.a Trabalhar em equipe 

2.b Planejar, programar e controlar 

2.c Comunicar-se escrita e oralmente 

2.d Criar alternativas e critérios para decisão 

2.e Preocupar-se com aspectos sociais e ambientais 

II – OUTROS TÓPICOS (São questões sobre o trabalho em um projeto temático, a atuação 
do professor, a forma de avaliação e a disciplina como um todo. Faça sua avaliação – 
MUITO RUIM, RUIM, REGULAR, BOM, MUITO BOM) 

1. Sobre o trabalho em um projeto temático 

1.a Interesse do tema 

1.b Mudança no entendimento do assunto após a realização do trabalho 

1.c Compreensão da metodologia de projeto em Engenharia a partir do projeto 

1.d Adequação de se trabalhar com um projeto de tema abrangente 

2. Sobre a atuação do professor 

2.a No esclarecimento dos objetivos da disciplina 

2.b Na orientação em sala de aula 

2.c Qual a sua avaliação global sobre o professor  

3. Sobre a forma de avaliação 

3.a Estímulo ao desenvolvimento de habilidades de trabalho em grupo e comunicação 
oral 

3.b Favorecimento do aperfeiçoamento dos trabalhos realizados 

3.c Como você vê avaliação dos alunos pelos colegas?  

3.d Qual a sua avaliação sobre a competição entre grupos? 
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4. Sobre a disciplina 

4.a Qual a contribuição da disciplina para o seu entendimento na forma de atuação de um 
engenheiro 

4.b Qual a sua avaliação global sobre a disciplina? 

Engenharia Civil (questionário do aluno) 

1. O total de créditos em que já fui aprovado é de: 

a) menos de 56. 

b) de 57 a 112. 

c) de 113 a 168. 

d) de 169 a 224. 

e) mais de 224. 

2. O curso até este semestre foi 

a) essencialmente teórico. 

b) bastante teórico. 

c) razoavelmente teórico. 

d) pouco teórico. 

e) nada teórico. 

3. O curso até este semestre foi 

a) essencialmente prático. 

b) bastante prático. 

c) razoavelmente prático. 

d) pouco prático. 

e) nada prático. 

4. Das disciplinas cursadas, fiquei convencido de sua importância em cerca de 

a) 0%. 

b) 25%. 

c) 50%. 

d) 75%. 

e) 100%. 

5. Os conhecimentos e os objetivos das disciplinas que estou cursando são conhecidos  

a) sempre. 

b) na maioria das vezes. 

c) às vezes. 

d) poucas vezes. 

e) nunca. 

6. Os assuntos abordados nas disciplinas são 

a) muito interessantes. 

b) pouco interessantes. 
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c) muito pouco interessantes. 

d) nada interessantes. 

e) não sei. 

7. Entre si, as disciplinas do curso estão  

a) muito articuladas. 

b) razoavelmente articuladas. 

c) um pouco articuladas. 

d) nada articuladas. 

e) não sei. 

8. As disciplinas cursadas foram 

a) muito exigentes. 

b) razoavelmente exigentes. 

c) pouco exigentes. 

d) nada exigentes. 

e) não sei . 

9. Nas disciplinas cursadas, a importância do professor na sua aprendizagem é  

a) grande. 

b) razoável. 

c) pequena. 

d) nenhuma. 

e) não sei. 

10. Para fazer perguntas durante as aulas, eu me sinto à vontade 

a) sempre. 

b) na maioria das vezes. 

c) às vezes. 

d) poucas vezes. 

e) nunca. 

11. O maior/menor estímulo ao estudo da disciplina ou maior/menor esclarecimento quanto à ligação 
da teoria com a prática está relacionada ao professor de forma  

a) muito forte. 

b) razoável. 

c) fraca. 

d) nenhuma. 

e) não sei. 

12. A correspondência entre os meus esforços e as minhas notas é  

a) grande. 

b) razoável. 

c) pequena. 

d) nenhuma. 



 

 

346

13. Consigo fazer os trabalhos/projetos escolares nos prazos estipulados 

a) sempre. 

b) na maioria das vezes. 

c) às vezes. 

d) poucas vezes. 

e) nunca. 

14. Das visitas técnicas organizadas, participei de cerca de 

a) 0%. 

b) 25%. 

c) 50%. 

d) 75%. 

e) 100%. 

15. O número de visitas técnicas oferecidas pelas disciplinas foi 

a) excessivo. 

b) adequado. 

c) menor que o desejado. 

d) muito pequeno.  

e) zero. 

16. A contribuição das visitas técnicas para articular a teoria à prática é 

a) muito relevante. 

b) boa.  

c) razoável. 

d) pequena. 

e) nenhuma. 

17. Das palestras oferecidas pela Escola, participei de cerca de 

a) 0%. 

b) 25%. 

c) 50%. 

d) 75%. 

e) 100%. 

18. Para um melhor entendimento da relação entre a teoria e a prática, as palestras organizadas pela 
Escola são 

a) muito importantes. 

b) razoavelmente importantes. 

c) pouco importantes. 

d) muito pouco importantes. 

e) nada importantes. 

19. O contato (durante o curso) que se tem com profissionais do mercado de Engenharia Civil é 

a) excessivo. 
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b) adequado. 

c) menor que o desejado. 

d) muito pequeno. 

e) nenhum. 

20. O contato com profissionais da área, atuantes no mercado, motiva e/ou incentiva o estudante 

a) muito. 

b) razoavelmente. 

c) levemente. 

d) em nada. 

e) não sei. 

21. O número de estágios/trabalhos (incluindo iniciação científica) realizados durante o curso foi 

a) nenhum. 

b) 1. 

c) 2. 

d) 3. 

e) mais de 3. 

22. Em horas por semana, os estágios/trabalhos realizados ocuparam um total de 

a) até 10. 

b) de 10 a 15. 

c) de 15 a 20. 

d) mais de 20. 

e) não se aplica. 

23. O número de estágios/trabalhos realizados fora da engenharia civil durante o curso foi  

a) nenhum. 

b) 1. 

c) 2. 

d) 3. 

e) mais de 3. 

24. O número de semestres trabalhados/estagiados fora da engenharia civil durante o curso foi 

a) nenhum. 

b) 1. 

c) 2. 

d) 3. 

e) mais de 3. 

25. E, fora da engenharia civil, o total de horas por semana foi de 

a) até 10. 

b) de 10 a 15. 

c) de 15 a 20. 
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d) mais de 20. 

e) não se aplica. 

26. Na sua formação profissional, os estágios/trabalhos realizados durante o curso foram 

a) muito importantes. 

b) razoavelmente importantes. 

c) pouco importantes. 

d) nada importantes. 

e) não sei. 

27. A principal dificuldade para realizar estágios foi 

a) conseguir o estágio. 

b) o tempo disponível. 

c) o conhecimento insuficiente. 

d) nenhuma. 

e) outra.  

28. O estágio/trabalho foi conseguido por 

a) indicação. 

b) processo seletivo. 

c) através da Escola. 

d) Outra forma. 

29. A capacidade de colocar em prática os conhecimentos obtidos na Escola e a quantidade e o tipo 
de estágios realizados durante o curso têm  

a) muita relação. 

b) razoável relação. 

c) pouca relação. 

d) nenhuma relação. 

30. Sinto que posso colocar em prática os conhecimentos adquiridos na Escola  

a) com certeza. 

b) com alguma dificuldade. 

c) só nos casos mais simples. 

d) dificilmente. 

e) não. 

31. Antes de cursar a Poli, a  minha  motivação para estudar/trabalhar com Engenharia Civil era  

a) grande. 

b) razoável. 

c) pequena. 

d) nenhuma. 

e) não sei. 

32. Com o decorrer do curso, a minha motivação em trabalhar na Engenharia Civil  

a) aumentou. 
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b) permaneceu a mesma. 

c) diminuiu. 

d) desapareceu. 

33. Para estudar, o ambiente da Escola é  

a) muito estimulante. 

b) razoavelmente estimulante. 

c) pouco estimulante. 

d) nada estimulante. 

e) não sei. 

34. Os maiores problemas estão  

a) na infra-estrutura física (salas, etc).  

b) nas aulas (conteúdos, métodos, etc). 

c) nos horários (janelas, conflitos, etc.). 

d) nos professores (didática, avaliações, etc.). 

e) não sei. 

35. A interação entre professores e alunos durante o curso é  

a) grande. 

b) razoável. 

c) pequena. 

d) nenhuma. 

e) não sei. 

36. Você está satisfeito com a formação obtida até aqui? 

a) Sim, muito satisfeito. 

b) Sim, razoavelmente. 

c) Não, pouco satisfeito. 

d) Não, totalmente insatisfeito. 

e) não sei. 

37. Quais as mudanças (ou as novidades) que você sugere para aprimoramento do 
curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica? 

 

Formandos de 2003 
 

1. O curso que você fez foi: 

a) essencialmente teórico 

b) bastante teórico 

c) razoavelmente teórico 

d) pouco teórico 

e) nada teórico 
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2. O curso que você fez foi: 

a) essencialmente prático 

b) bastante prático 

c) razoavelmente prático 

d) pouco prático 

e) nada prático 

3. Você considera que o curso deveria ser: 

a) essencialmente teórico 

b) bastante teórico 

c) razoavelmente teórico 

d) pouco teórico 

e) nada teórico 

4. Você considera que o curso deveria ser: 

a) essencialmente prático 

b) bastante prático 

c) razoavelmente prático 

d) pouco prático 

e) nada prático 

5. Está satisfeito com a formação obtida com o curso de graduação da Poli? (g) 

6. A formação obtida na graduação da Poli está atendendo à demanda do mercado? Sim ou 
não? (d) Quais os sinais? (f) Há alguma correção a ser feita? (f) Por quê? (g) 

7. Você pretende atuar em engenharia? Por quê? (f) 

8. Pensou em fazer Mestrado ou Doutorado na Poli? (f) 

9. Como era seu relacionamento com o restante da turma? (d) 

10. Quais as lembranças dos professores? (d) De algum professor em particular? (d) 

11. Como foi o material empregado - a documentação - na época? (d) 

12. O que falta e o que sobra aos alunos da Escola Politécnica? (f) 

13. Quais foram os maiores problemas que você teve no Biênio? 

14. Quais foram os maiores problemas que ocorreram na grande área? 

15. Para a sua formação, quais foram as disciplinas mais e menos importantes? 

16. De todas as disciplinas, qual você tiraria do currículo? Justifique. 

17. Descreva sucintamente uma disciplina que você sentiu falta. Justifique. 

18. Quantas horas você gasta com a condução para se locomover da sua casa para a Poli e 
vice-versa? 

19. Você pratica algum esporte ou se exercita fisicamente regularmente? 

20. Qual é a sua opinião sobre os cursos cooperativos? (f) 
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7.2 Anexo B – Comentários dos alunos em relação ao desenvolvimento de 

PNV-2100 

Primeiro semestre de 1999 

Apresentação das Grandes Áreas pelos professores: 

• “O tempo utilizado nas apresentações das Grandes Áreas foi irrisório, 

impossibilitando os professores de fazerem sequer uma apresentação de 

cada GA. A escolha da GA é muito importante para ter tão pouco tempo 

de dedicação”. 

Visitas técnicas:  

• “A visita técnica ao IPT foi inútil, não melhorou meu conhecimento da 

profissão”. 

• “As visitas temáticas foram interessantes, mas poderia haver mais de uma 

visita para que pudéssemos ampliar visões sobre todas as áreas da 

engenharia”. 

• “Não houve grande ênfase na engenharia que eu queria na visita técnica”. 

• “Com relação à visita tenho algumas reclamações a fazer; não foi dada 

uma ênfase na grande área elétrica”. 

Avaliações: 

• “As competições não estimularam a participação, mas propiciaram 

brincadeiras de colegas menos preparados”. 

• “Sugiro modificações na avaliação, sugiro também a exigência de uma 

freqüência maior (80% das aulas, por exemplo), a fim de estimular maior 

presença dos alunos nas aulas”. 

• “Acho que falta uma forma de avaliação mais completa, com uma nota 

dada pelos professores para cada relatório, etc. Deveria se estabelecer 

prazos para os grupos e descontar pontos de quem não os respeitasse, pois 

essa parece ser a única maneira de os alunos fazerem. Sabemos que não 

estamos mais na escola, e que devíamos ser mais responsáveis, mas deve 
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ser feita alguma coisa para obrigar os alunos a realizarem os objetivos do 

trabalho”. 

• “Com relação às notas das disputas em grupo, seria bom que o professor 

desse alguma opinião nas notas, para evitar que grupos que realmente 

fizeram melhores trabalhos fiquem com menores notas”. 

• “A partir da 2ª apresentação houve uma “panela” nas votações; muitos 

grupos foram favorecidos por terem amigos. Muitos grupos combinaram 

com outros para trocarem votos. O meu grupo chegou a combinar com 

outro para votar, embora fosse errado tivemos que fazê-lo para poder 

competir com os outros grupos, que também tinham combinado entre si. 

Embora nosso trabalho estivesse mais completo (tanto é que, na reunião 

dos dois grupos todo o trabalho foi baseado no nosso), perdemos, isso 

causou revolta em muitas pessoas, causando inimizades”. 

• “A competição entre grupos-espelho apenas dificultou a integração da 

classe na preparação do relatório final”. 

• “Não havia responsabilidade, apenas preocupação com nota! Uma vez o 

sistema adotado de avaliações só nos fez, recém chegados a uma nova 

etapa de nossas vidas, competidores; ao invés de nos ajudarmos, de nos 

integrarmos, estávamos preocupados com o próprio sucesso em relação ao 

sucesso alheio” (o aluno se referia ao item 5-b do questionário que tratava 

do desenvolvimento da responsabilidade). 

• “Não favoreceu em hipótese alguma! Por mais que os dois grupos se 

esforçassem, apenas 1 ganhava a nota máxima, causando no grupo 

perdedor um desestímulo para o próximo trabalho”. (O aluno se referia ao 

item 6 do questionário).  

Professores: 

• “Houve um rodízio muito grande de professores, se esse número fosse 

menor, talvez a disciplina tivesse sido mais eficiente e produtiva”.  



 

 

353

• “Quase não houve comentários do professor na segunda fase. E na 

primeira e terceira, os comentários foram somente no relatório escrito e 

não na apresentação”. (O aluno se referia ao item 10 do questionário).  

• “Os professores não estão entrosados, cada um fala uma coisa das fases 

do projeto, principalmente da segunda. Poderia haver uma uniformidade 

na preparação das aulas”. 

• “A escolha dos apresentadores não foi aleatória” (O aluno se referia ao 

item 9 do questionário que tratava do fato de o apresentador ser escolhido 

aleatoriamente). 

• “Fazer um projeto, tendo que inventar um problema e depois encontrar 

uma solução que nunca (aparentemente) pode ser implementada não é 

sequer satisfatório”. 

• “Algo de mais palpável, talvez, fizesse com que esse projeto realmente 

ocorresse. Pois cuidar de um problema que representa 3% de um volume e 

que está cada vez menor, me parece falta de bom senso”. 

• “O planejamento ajudou pouco, pois na maioria das vezes não foi 

seguido” (o aluno se referia a um item do questionário que tratava do 

planejamento continuado das atividades. Item 4.) 

• “A mudança de assunto de uma fase para outra atuou como um limitador 

de criatividade, visto que tudo que foi pesquisado na primeira fase foi 

perdido na segunda”. 

• “Acho que foram impostas algumas diretrizes dispensáveis como: uma 

solução por aspecto, interligação dos aspectos só no final, e talvez outras 

que eu não me lembro agora”. 

Desenvolvimento da disciplina: 

• “O ideal era que todos do grupo apresentassem. A escolha do 

apresentador pelo professor é infeliz: suponha a situação em que um 

membro do grupo que contribuiu pouco no projeto e, por má sorte seja o 

escolhido para apresentar; como o voto é de classe, ela com certeza não 
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votará nesse aluno. Um dos pontos fracos desse sistema é que os alunos 

não tiveram acesso ao trabalho escrito, e portanto, podem ter votado 

errado”. 

• “Quanto à avaliação, acho que perde um pouco o empenho do grupo, pois 

é avaliado somente como se apresenta e não o que se apresenta”. 

• “O fato de qualquer décimo fazer diferença na escolha da GA faz com que 

a auto-avaliação seja sempre prejudicada”. 

Tema proposto: 

• “Acredito que o curso de PNV e o de PCC poderiam ser condensados 

num só, já que trataram de assuntos próximos”. 

• “Primeiramente com relação ao projeto desenvolvido nesta disciplina 

tenho algumas críticas a serem feitas, pois acho que deveria ter sido 

adotado outro tema ou outro projeto, algo como um carrinho, etc”.  

• “Eu achei que o tema tratado por nós é muito desestimulante e pouco 

palpável, fugindo um pouco do que esperamos ao entrar numa escola de 

engenharia, acho que um projeto de “carrinho”, “aviãozinho”,etc seria 

muito mais estimulante e agradável para todos”. 

• “As atividades não são interessantes e, ao invés de estimular o aluno, 

recém chegado ao curso de engenharia, acaba pondo em dúvida sua 

escolha no vestibular”. 

• “O ponto mais interessante foi o filme exposto pelo professor X60, e o 

ponto que mais me desagradou foi a troca do dia da apresentação, pois já 

tinha marcado uma viagem de volta para minha cidade e alguns 

compromissos lá, e terei que desmarcar, acho que essa falta de 

organização deveria ser extirpada da Escola Politécnica”. 

• “A escolha aleatória expõe alunos tímidos a brincadeiras maldosas de 

colegas”. 

Trabalho em equipe: 

                                                 
60 Nos comentários dos alunos, os nomes dos professores foram omitidos. 
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• “Se a idéia era fazer trabalho em grupo, os objetivos poderiam ser 

alcançados de forma mais inteligente”.  

• “Os alunos do grupo não estão ali porque querem. Fomos colocados uns 

com os outros e obrigados a fazer um trabalho (nada interessante) por 

semana, sempre pressionados pela nota, fazendo com que certos grupos 

formassem “corporações” e o melhor trabalho raramente ganhava”. 

• “A forma com que o projeto foi desenvolvido não estimulou os alunos a 

fazerem os trabalhos. No final do projeto, quando chegou o período de 

provas, os alunos não queriam mais fazer o trabalho, mesmo sabendo que 

era um trabalho de classe”. 

• “Quanto aos trabalhos em grupo, havia dificuldades de se reunir para 

fazê-los”. 

Trabalho extra-classe: 

• “Poderia haver créditos extras também para o trabalho fora da sala”. 

• “O objetivo da matéria é bom e foi alcançado com certo êxito por ser a 

primeira vez que é dada. No entanto a quantidade de tempo que se 

necessita é muito grande conseqüentemente atrapalhando a dedicação a 

outras disciplinas”. 

• “Os relatórios semanais eram sinceramente forçados, não foi um trabalho 

decente por falta de tempo, cada levantamento de dados levava muito 

tempo, porém a maioria das vezes a pesquisa não era eficiente. Por outro 

lado, dava uma espécie de visão geral para os trabalhos de engenharia”. 

• “Foram feitos inúmeros relatórios, e todos iguais, com as mesmas 

perguntas, então preenchê-lo tornou-se um trabalho mecânico, e ensinou 

pouco a partir do segundo relatório”. 

• “É importante ressaltar o assunto dos questionários, eles foram elaborados 

de forma repetitiva e deveriam além de ser mais específico, abordarem 

questões mais concisas com as fases do projeto”.  
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• “O final do projeto foi prejudicado devido à semana de provas e de subs, 

além disso, o pequeno valor dessa matéria em relação aos créditos faz 

com que os alunos não se empenhem no projeto”.(este comentário foi 

observado duas vezes) 

Primeiro semestre de 2001 

Desenvolvimento da disciplina: 

• “Houve falta de tempo, além de não se ter conhecimento prático das 

medidas adotadas. Que tal, inicialmente aplicar as soluções em minha 

casa? Mas no geral, foi muito bom ter noção do trabalho de engenheiro”. 

• “Infelizmente apesar da relevância da disciplina, o tempo me pareceu 

escasso. No entanto, os objetivos foram alcançados com sucesso”. 

• “A disciplina atende aos objetivos de apresentar ao aluno a metodologia 

de trabalho de um engenheiro, fazendo-o agir como um logo no primeiro 

ano da faculdade. Os principais problemas que encontrei foram a 

dificuldade de lidar com os trabalhos e atividades de pesquisa a serem 

feitos fora da classe e seus prazos, já que era também preciso adequar-se 

às outras matérias, e ao “mundo novo” da universidade. Isso levou por 

vezes a não dedicação que a pesquisa ou o trabalho da disciplina 

merecia”. 

•  “Professor excelente; problema: avaliação, às vezes, injusta pelos 

colegas. Houve votos comprados durante as competições entre grupos e 

salas”. 

• “Outra questão que eu gostaria de observar é o julgamento parcial de 

alguns alunos durante a competição entre grupos, já que estes ainda não 

sabem diferenciar amizade de profissionalismo”. 

• “Deveria haver um número menor de alunos premiados, um número 

grande pode causar injustiças”. 
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• “Uma sugestão minha é explorar melhor as temáticas das grandes áreas, 

apresentando-as melhor aos alunos, para torná-los mais seguros na hora 

de decidir por sua especialização”. 

Professores: 

• “Foi difícil, não só para mim, mas para muitos colegas assistir aulas de 

2h40min, sugiro a quebra deste “bloco” em 2, formando assim duas aulas 

de 1h20min”. 

• “O professor é muito rígido na correção dos relatórios, e nós saímos 

prejudicados na disputa de pontos”. 

Primeiro semestre de 2002 

Os 320 alunos cujos questionários foram analisados fizeram poucos 

comentários: 

• “A avaliação dos alunos pelos colegas está sujeita à compra de votos”. 

• “Falta de homogeneidade entre as notas dos professores, na competição 

entre classes a apresentação deveria ser avaliada com notas, e não com 

quem ganha e quem perde. Da forma como está sendo feita, as turmas que 

não prepararam bem para a apresentação podem levar vantagem”. 

• “Uma coisa que prejudicou o andamento do curso foi a má distribuição de 

atividades, (às vezes véspera de prova) e se gastou muito tempo para uma 

matéria de poucos créditos”. 

•  “Os grupos de pesquisa deveriam ser de dois a três alunos no máximo 

para poder ter mais subtemas, e assim, uma melhor abrangência do tema. 

Deveria haver também esta disciplina no segundo semestre para simular a 

etapa de implantação da solução escolhida para que assim se tenha uma 

melhor noção de um projeto de engenharia como um todo”. 
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7.3 Anexo C – Texto: Aplicação da teoria à prática 

Hoje, valoriza-se muito a rapidez com que os objetivos são alcançados e a abreviação de 

etapas nem sempre é visto como mutilante mesmo no processo de ensino e aprendizagem.  

Para os estudantes do curso de Engenharia Civil, as disciplinas de Mecânica das Estruturas 

nem sempre são vistas como obrigatórias para uma boa formação. E, principalmente por exigirem 

muito estudo e dedicação são classificadas como demasiadamente teóricas e acima do que é 

necessário.  

Ao tentar estabelecer uma ligação entre o que é estudado numa escola de engenharia e o que 

é exigido do profissional pode-se esquecer de enfatizar a experiência que o auxilia a tomar as corretas 

decisões mas, não se esquece da importância da presença dele em todas as etapas do projeto e da obra.     

Será que é possível mostrar as relações existentes entre etapas do projeto e da obra de uma 

ponte estaiada como o viaduto sobre a Rodovia dos Imigrantes, inaugurado em janeiro de 2003, com 

disciplinas ministradas numa escola de engenharia? 

As relações entre o projeto e as disciplinas de graduação de uma escola de engenharia podem 

ser identificadas em qualquer empreendimento. Por exemplo, a ponte estaiada se assemelha do 

modelo treliça que é visto pelos estudantes de Engenharia Civil da USP em PEF 2200 - Introdução à 

Mecânica das Estruturas.  

Se algum estudante de Engenharia Civil pedir para justificar a necessidade do aprendizado 

dos conceitos da Teoria de Estruturas pode-se estabelecer a estreita relação entre cada etapa do projeto 

com o que é estudado nas disciplinas do curso da Escola Politécnica da USP [1]. 

Em PEF 2200 – Introdução à Mecânica das Estruturas: 

Em cada apoio, nos diagramas dos corpos livres, determinam-se as reações dos vínculos de 

um corpo por intermédio das condições de equilíbrio.  

Em cada ponto, nos diagramas de estado, determinam-se os esforços solicitantes – força 

normal, força cortante, momento fletor e momento de torção – que agem em uma estrutura para que se 

possa determinar as suas dimensões, sem que ela se rompa nem se deforme acima de certos limites. 

Em treliças, estudam-se as forças axiais e dimensionam-se as barras. 

Em PEF 2201 – Resistência dos Materiais e Estática das Construções I: 

Determinam-se as propriedades geométricas da seção transversal que são necessárias para o 

cálculo das tensões – oriundas das solicitações obtidas dos diagramas de estado – que agem nas 

barras. 

Conhecidos os esforços solicitantes, determinam-se as tensões nas várias seções com o 

objetivo de estabelecer as dimensões e os materiais das barras para que não se rompam. Exemplo: 
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seções dos estais e dos pilares, alongamento de tirantes (lei de Hooke), cola entre as vigas pré-

moldadas (cisalhamento).  

Nas linhas elásticas, determina-se a forma que as barras adquirem após estarem carregadas 

para limitar os deslocamentos lineares e angulares por razões funcionais e estéticas.  

Em PEF 2301 – Resistência dos Materiais e Estática das Construções II: 

Comparam-se as tensões calculadas com os resultados do laboratório por intermédio de 

critérios de resistência.  

A partir das tensões em alguns planos determinam-se as tensões em qualquer plano, se 

necessário.  

Com o conceito de flambagem estuda-se a condição de perda de equilíbrio por deformação 

repentina e brusca nas peças comprimidas. 

Em PEF 2302 – Mecânica das Estruturas I: 

Com o método dos deslocamentos, a resolução de estruturas é feita pelo método dos 

elementos finitos. 

Com o método dos esforços resolvem-se as estruturas hiperestáticas que não podem ser 

calculadas apenas com as equações de equilíbrio da estática. 

Em PEF 2401 - Mecânica das Estruturas II: 

É realizada uma análise dinâmica da estrutura. 

Basicamente, na montagem, a preocupação é com o equilíbrio e todo o conhecimento 

adquirido em PEF 2200 ajudará o engenheiro a tomar as decisões corretas. 

Das demais disciplinas, as disciplinas PCC 2435 - Tecnologia da Construção de Edifícios, 

PCC 2340 – Materiais de construção Civil II e PCC 2301  e PCC 2302 -  Gestão da Produção na 

Construção Civil são algumas das naturalmente valorizadas pelo estudante. Além dos conhecimentos 

específicos da área ninguém nega a importância que a produção assume num empreendimento.  

Na nova estrutura curricular da Escola Politécnica estão sendo propostas disciplinas que 

contemplam a formação exigida atualmente. E, há também discussões quanto à forma em que cada 

conteúdo é estudado conforme artigos já publicados [3]. Portanto, a dúvida fica com relação à 

necessidade de domínio dos conceitos e dos cálculos ligados às estruturas apesar das inovações já 

incorporadas ao ensino como as noções da história das estruturas [4], [5], como as animações [6], 

como as observações nas estruturas do cotidiano [7]. 

Ora, o conhecimento do funcionamento da estrutura permitirá que o engenheiro não só se 

preocupe, por exemplo, com o ajuste de cada estai para o peso de cada módulo como também com a 

necessidade de se colar as peças para que se obtenha a resistência transversal. Isso porque embora a 

ligação denteada (Figuras 4.5 e 4.6) dê a resistência às forças cortantes, a aduela ao ser solicitada pelo 
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estai vai sofrer um deslocamento angular em torno do apoio e com o esforço de tração que aparece na 

parte inferior pode não ficar solidarizado com a aduela anterior.  

Quando se transporta uma aduela erguida por cabos presos em dois pontos, a configuração é 

a de uma viga bi-apoiada. Se essa fixação ocorrer acima do centro de gravidade da seção haverá um 

equilíbrio instável que pode até ocasionar  um acidente. Observe a figura 4.6. Ou ainda, se a fixação 

não prever o posicionamento do centro de gravidade, a aduela será levantada com uma inclinação que 

não permitirá o encaixe. 

As disciplinas como PCC 2411 - Planejamento Financeiro em Empresas e Empreendimento 

na Construção Civil e PCC 2412 – Planejamento de Empreendimentos na Construção Civil onde se 

estudam formas de analisar e de controlar o fluxo de caixa  e o retorno financeiro de um 

empreendimento já têm o apelo natural do cotidiano de hoje em que o monetário assume um papel 

preponderante. 

Mas, o conhecimento técnico de como se processa a montagem da estrutura também 

contribuirá de maneira decisiva para o sucesso financeiro da obra. Por exemplo, esta obra era 

inicialmente projetada com o tabuleiro sendo constituído de longarinas pré-moldadas, transversinas e 

lajes moldadas in loco, caracterizando-se em um viaduto convencional em grelha de vãos isostáticos 

de 44 metros.  

Ao se modificar o partido adotado para a solução em viaduto estaiado além de não interferir 

com a operação da rodovia em uso, obteve-se uma significativa redução no custo dos escoramentos. E, 

reduziu-se o número de apoios e obteve-se um efeito estético e funcional que valoriza a obra. 

Mesmo durante a execução, o conhecimento da seqüência da montagem da estrutura, 

permitiu utilizar toda a logística para ajustar custos de guindaste, por exemplo. No presente caso, para 

que não fosse necessária a previsão de esforços muito significativos presentes apenas na construção, o 

conhecimento de que a estrutura obtida a cada etapa deveria estar em equilíbrio obrigou o guindaste a 

se deslocar ora para o braço de um lado ora para o braço do outro lado do pilar de maneira que a 

simetria foi utilizada a favor do equilíbrio. Com o devido planejamento e trabalho em equipe 

percebeu-se que não haveria necessidade de se locar outro guindaste, reduzindo-se o custo da obra.       

Até mesmo para recuperar uma estrutura com alguma patologia, antes de tudo é fundamental 

descobrir o que ocorreu na vida da estrutura, desde o nascimento até o  presente, para que o 

diagnóstico seja o mais acertado. 

Conforme comunicação verbal em março de 2003 do Prof. Carlos Eduardo Nigro Mazzili na 

Escola Politécnica da USP o estudante encerra um primeiro ciclo de aprendizagem na graduação em 

PEF 2503 - Recuperação de estruturas - segurança e ações corretivas, onde [8]: 

Abordam-se as diversas etapas do projeto, fazendo uma releitura e tentando investigar as 

causas que teriam conduzido à patologia observada.   
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Analisa-se o partido adotado na concepção e na modelagem, verificam-se as hipóteses sobre 

o comportamento estrutural, sobre as medidas geométricas e sobre as vinculações. As más hipóteses 

sobre as constituições dos materiais e as ações como as do vento podem conduzir ao aparecimento de 

efeitos não previstos em projeto.  

No dimensionamento, verifica-se a observância aos requisitos dos materiais e às restrições 

das normas.  

Verifica-se o detalhamento da ancoragem, das emendas, dos cobrimentos, da armadura de 

pele, dos estados limites.  Nem sempre ele é executado de forma clara, exata e precisa.   

Na execução, investiga-se o cumprimento das especificações. As juntas, as formas de 

protensão, as fôrmas e o posicionamento das armaduras, o controle dos materiais, o lançamento, a 

cura por dependerem da ação do homem estão sujeitos a erros se não houver um acompanhamento 

constante e cuidadoso. 

Na manutenção, são verificadas a periodicidade e a forma de como se mantêm as proteções 

existentes. Os reparos sempre devem restituir as condições previstas em projeto.  

Na operação, observa-se se não houve modificações de uso ou reformas mutiladoras.  

Assim, pode-se descrever uma clara relação entre um empreendimento e as disciplinas da 

Escola Politécnica da USP. 

Se o estudante de Engenharia Civil da Escola Politécnica acreditar que a sua formação será a 

melhor possível com o estudo e a dedicação recomendados pelos seus professores, o presente será 

menos penoso e o futuro poderá lhe comprovar o acerto desta escola centenária.   



 

 

362

7.4 Anexo D – Respostas ao questionário de MAP-2121 

1) Em que ano da Poli você está? 

Primeiro 0,0
Segundo 67,4
Terceiro 18,3
Quarto 10,6
Quinto 1,9
Mais do que quinto 1,9

 

2) Quantas vezes você já cursou MAP 2121? 

1 86,3
2 9,9
3 2,8
Mais de 3 0,9

 

3) Foi aprovado? 

Sim 63,7
Não 36,3

 

4) Qual a dificuldade do conteúdo da disciplina? 

Fácil 5,9
Regular 34,2
Difícil 40,1
Muito difícil 19,3
Não responderam 0,6

 

5) Os pré-requisitos (Cálculo I, MAC I) são suficientes para acompanhar a 

matéria? 

Apenas para a matéria 39,8
Apenas para o EP 9,9
Para ambos 33,5
Para nenhum 14,6
Não responderam 2,2

 

6) O que você achou dos EPs? 

Fáceis 4,7
Regulares 22,7
Difíceis 39,8
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Muito difíceis 32,0
Não responderam 0,9

 

7) Você já comprou um EP? 

Não 64,0
Sim 36,0

 

8) O material disponibilizado foi suficiente para se preparar para a prova? 

Sim 41,9
Não 57,1
Não responderam 0,9

 

9) O que você achou do nível das provas? 

Fácil 2,5
Médio 13,4
Difícil 42,2
Muito difícil  41,3
Não responderam 0,6

 

10) Nas provas, o que você acha que foi avaliado? 

O conceito 7,5
O resultado 51,2
Ambos 38,2
Não responderam 3,1

 

11) Você já deixou de cursar a matéria por falta de vagas? 

Sim 15,2
Não 84,2
Não responderam 0,6

 
 
 

Cruzamento das respostas às perguntas 
 

 3. Foi aprovado? 
9. O que você achou do nível das provas? sim não 
Fácil 100% 4% 0% 0% 
Médio 95% 20% 5% 2% 
Difícil 74% 49% 26% 31% 
Muito difícil 41% 27% 59% 67% 
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 3. Foi aprovado? 
8. O material disponibilizado foi suficiente para se 
preparar para a prova? 

sim não 

Sim 86% 57% 14% 16%
Não 47% 43% 53% 84%
 

 3. Foi aprovado? 
7. Você já comprou um EP? sim não 
Não 73% 73% 27% 48% 
Sim 47% 27% 53% 52% 

 

Comentários 

Questão1: 
• “É claro para todos que o índice de reprovação de MAP 2121 é alarmante. 

Qualquer professor que possui turmas com esse índice deve se sentir um 

incompetente, afinal, os seus alunos não estão fazendo parte de um 

aprendizado, responsabilidade profissional de um professor. Portanto, é 

claro que algo está errado. Há inúmeras possibilidades: o professor, a 

dificuldade da matéria, a forma de abordagem, os alunos, a avaliação 

entre outros. Minha análise pessoal é de que não recebi apoio suficiente 

para fazer uma prova daquele nível. Portanto, ou falta de apoio (exercícios 

que mostrem ao aluno como resolver um exercício de prova, não dando o 

exercício da prova, mas ensinando como pensar no problema, por onde 

começar, ensinar a usar as ferramentas ensinadas, pois não adianta ensinar 

um monte de conceitos sem mostrar com utilizá-lo) ou por falha na 

avaliação (está querendo avaliar coisas além do que realmente a matéria 

propõe).” 

 3. Foi aprovado? 
5. Os pré-requisitos (Cálculo I, MAC I) são suficientes 
para acompanhar a matéria? 

sim não 

Apenas a matéria 62% 40% 38% 43%
Apenas para o EP 53% 9% 47% 13%
Para ambos 75% 40% 25% 23%
Para nenhum 49% 11% 51% 21%
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• “A matéria deveria ser dada mais superficialmente porque não se vê uma 

utilidade para tal matéria.” 

• “Começaria a melhorar com um livro um pouco mais claro, com 

linguagem acessível, sem preciosidades matemáticas, com mais exemplos 

resolvidos e com mais ênfase no entendimento conceitual do assunto 

abordado, com menos ênfase no entendimento matemático.” 

• “A matéria deveria ser reduzida para apenas àquilo que fosse muito 

importante para a engenharia e não com aqueles delírios matemáticos que 

até hoje eu nunca mais usei.” 

• “A dificuldade encontrada pelos alunos de primeiro ano que cursam MAP 

2121 é a falta de experiência dentro da faculdade, além dos comentários 

dos veteranos que acabam por amedrontar. Mas é lógico que grande parte 

dessa reprovação vem o modo como a matéria é dada. Começar 

demonstrando como se chega a uma fórmula desconhecida pelo aluno, 

sem mostrar a ele antes qual a função daquela fórmula, acaba 

atrapalhando o entendimento do aluno, visto que o modo como é 

demonstrada a fórmula requer conhecimentos matemáticos que até então, 

ou até agora, nos são desconhecidos.” 

• “Aumentar a carga horária para que a matéria possa ser mais bem dada. 

Aumentar o número de conceitos dados em MAC. Melhorar a 

organização da matéria: 1) os professores não comunicavam alterações 

nos EPs; 2) o site (panda) não era utilizado para divulgar nada; 3) os 

professores, com algumas exceções, não respondiam aos mails dos alunos, 

e ficavam por diversas vezes incomunicáveis; 4) havia professores que 

faltavam demais ou que apareciam e iam embora mais cedo, isso sem falar 

que um deles atendia o celular durante a aula”. Fazer com que o exercício 

sobre o EP na prova valesse mais inibiria a compra de EPs, e o EP poderia 

se refeito em duplas. Listas de exercícios de preferência com exercícios 

condizentes com as provas.”. 

• “Tivemos o prof. X como prof. de numérico e tivemos a oportunidade de 

perceber que não adianta ter um professor que sabe muito se ele não tem 
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paciência em ensinar ou até mesmo responder perguntas dos alunos. Se 

alguém perguntasse alguma coisa mais fácil ele dizia: essa pergunta é 

trivial, e logo depois não respondia a pergunta e ainda ficava bravo e 

nervoso com o aluno. Professores como este não deviam dar aula pela 

falta de didática e paciência com alunos que estavam iniciando o 

aprendizado.” 

• “Professor poderia chegar no horário para variar; poderia liberar os alunos 

no horário; poderia desligar o celular durante a aula e não sair para falar e 

fumar; poderia ser menos mal-humorado e mal-educado; professor 

demonstra total falta de consideração para com os alunos; prof. X 

desestimulante!!!!” 

• “Péssima didática dos professores”. 

• “Melhorar os professores não em termo de conhecimento, mas em termos 

de didática.” 

• “Os professores da matéria são bons e competentes. Tenho certeza que 

assimilei o conteúdo da matéria. As provas, porém, têm grau de 

dificuldade muito maior que os exercícios dados em aula ou sugeridos, 

além de ter uma correção muito rigorosa. Tiram-se pontos por erros 

simples e anulam-se questões cujo desenvolvimento está correto do ponto 

de vista teórico por causa de uma conta errada, além da prova ser muito 

extensa.” 

• “Os professores não precisavam fazer tanto terrorismo em relação à 

matéria. Os alunos acabam detestando uma matéria interessante; a 

correção de provas deveria ser igual para todos. Após a primeira nota, as 

revisões são feitas pelo professor da turma. Há professores que distribuem 

nota, enquanto outros raramente as alteram; falta seriedade dos 

professores (horários, correção, dúvidas), pelo menos com o meu 

professor X. A matéria deveria ter mais horas para abordar um conteúdo 

tão grande”. 

• “Critérios de correção mais justos.” 
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• “Acho que a disciplina é fundamental para o desenvolvimento do aluno e 

consideraria uma pena a retirada de MAP do curso. Para resolver o 

problema do certo índice de reprovação, sugiro que o curso seja 

ministrado no 4º semestre, quando o aluno tem conhecimento mais 

profundo de Cálculo e Integral”. 

• “Quanto ao tradicional nível de dificuldade da disciplina, este não deve 

ser amenizado. Razão: o estudante deve subir o nível e não a instituição 

baixar o nível. Caso contrário, compromete-se a qualidade da instituição 

de ensino.” 

• “Os EPs deveriam fazer parte da matéria de uma maneira direta, acho que 

nem deveria ser entregue, somente cobrado em prova, o que eliminaria o 

problema das compras de EPs.” 

• “Os conteúdos/assuntos dados em aula são interessantes e 

compreensíveis. Porém raramente se aplicam nas provas e EPs”  

• “A matéria em si é muito interessante, mas o nível de dificuldade dos 

exercícios da prova foi muito maior do que daqueles que foram dados em 

sala de aula.” 

• “Facilitar as provas e os EPs, além de sempre computar os EPs como 

parte da nota, não só quando mp (média da prova) maior que 5.” 

• “Eu acho que o maior problema é a falta de tempo para fazer a prova, 

ocasionando nervosismos e erros por falta de atenção e excesso de pressa. 

A melhor solução seria aumentar o tempo da prova ou diminuir o número 

de questões.” 

• “O nível das questões das provas é muito superior aos exercícios dados 

em aula. Ou diminui-se o nível das provas, ou aumenta-se o nível das 

aulas.” 

• “Acho que a culpa não é nem dos alunos nem dos professores e sim do 

nível das provas, que são bem mais difíceis do que os exercícios passados 

em sala de aula. Outro absurdo é que os EPs que são muito difíceis e 

requerem conhecimento que não aprendemos.”  



 

 

368

• “Acho que o problema não está nem nos alunos, nem nos professores. O 

problema é a prova. Várias pessoas sabem muito de MAP, estudam 

bastante, racham, fazem os EPs, se dedicam, porém param nas provas. As 

provas muito complicadas e com falta de clareza, fazem com que a 

reprovação seja tão alta.” 

• “O curso via WebCT foi muitíssimo mais proveitoso do que o presencial. 

Eu aprendi a matéria, consegui passar com uma nota razoável e acredito 

que mais cursos deveriam ser disponibilizados via WebCT”. 

Questão 2:  

• “Estou cursando pela 2a vez neste semestre”. 

Questão 3: 

• “Na recuperação.” 

• “Graças a Deus!” 

Questão 4:  

• “Torna-se muito difícil em função das provas (que exigem conhecimentos 

muito além do que é dado em aula) e pela forma como as aulas são 

dadas.” 

Questão 5: 

Houve 37 comentários associados à resposta nenhum dos pré-requisitos é 

suficiente: 

• “Cálculo I insiste pouco em funções com vários intervalos, e MAC não 

fornece todos os conhecimentos para o EP.” 

• “Existe um distanciamento entre o conteúdo dos pré-requisitos e a matéria 

dada em MAP.” 

• “Pela complexidade da matéria exigida.”  

• “Só bombo de qualquer jeito.”  

• “Calculo I, MAC I são básicos.” 
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• “A teoria matemática exigida em MAP é bem superior à que temos em 

Calculo I (que aliás não enfatiza a teoria, e sim a prática do cálculo) e o 

nível de linguagem de computador exigida em MAP é muito superior que 

a exigida em MAC I.”  

• “É necessário mais do que o aprendido.” 

• “Principalmente no caso do EP, MAC não foi suficiente para aprender a 

linguagem C e fazer qualquer EP com nível de dificuldade maior .”  

• “É necessário um estudo paralelo, Cálculo I e MAC não são suficientes.”  

• “Integrais cobradas eram muito difíceis e tínhamos pouco tempo; o EP 

exigia que fizéssemos a leitura de um arquivo, mas não havíamos 

aprendido.” 

• “O conteúdo teórico de Cálculo I não envolve toda a matéria de MAP 

2121 e os EPs exigem mais conhecimento de MAC do que é passado no 

1o semestre.”  

• “Parte é dada simultaneamente, em Álgebra 2 e Cálculo 2.”  

• “A dificuldade na matéria está muito maior.” 

• “Os de Cálculo foram; já de MAC não assisti às aulas (já programava).” 

• “Não chega ao mínimo necessário para o EP e o professor de MAP não 

estabeleceu conexão entre as matérias.” 

• “Se exige além em MAP.” 

• “Existem tópicos tratados no curso que só são tratados com devida 

atenção posteriormente em Cálculo.” 

• “Tinha muitas deduções matemáticas complicadas e não tínhamos muita 

base em C para fazer os EPs”.  

• “Em MAP utiliza-se mais do que foi aprendido.” 

• “Os EPs são muito complicados e o que é cobrado na prova vai muito 

além do que é passado na aula.” 
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• “A matéria engloba uma quantidade muito grande de informações.” 

• “A matéria é totalmente diferente e os EPs são muito mais complexos 

utilizando funções não vistas em MAC I.”  

• “Porque o prof. acha que com isso não precisa tirar dúvidas sobre a 

matéria e o EP.”  

• “A matéria MAC não cobre as exigências de MAP 2121.” 

• “Entende-se a matéria estudando.” 

• “O conteúdo programático de Cálc I e MAC I é bem básico e a matéria e 

os EPs são bem difíceis exigindo um conhecimento extra.”  

• “Muito da matéria tivemos que aprender por conta própria.”  

• “Porque não é suficiente.”  

• “Os EP's são muito mais complexos que os de MAC.” 

• “MAC não prepara para os EP's e o mesmo para Cálculo I.” 

• “As noções básicas que aprendemos nessas matérias não eram suficientes 

para acompanhar MAP”. 

• “Porque além de ainda não ter intimidade com programação, grande parte 

da matéria depende de outras matérias de cálculo.” 

• “A maioria das demonstrações extrapola o conteúdo de Cálculo I. Várias 

delas exigiam conceitos de série, abordados em Cálculo IV”. 

• “Para o EP a dificuldade são as funções, maioria não apresentada em 

MAC e em Cálculo I alguns conceitos não foram apresentados como a 

série de Taylor.” 

• “Há outros conceitos que não foram explicados e mesmo assim 

cobrados.”  

• “O nível de dificuldade do EP é superior ao conteúdo de MAC I.”  

• “Para fazer os EPs precisa-se de mais noções do que ensinado em MAC 

I.” 
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Houve 88 comentários associados à resposta os pré-requisitos são suficientes 

apenas para o desenvolvimento da matéria (desenvolvimento da teoria): 

• “A teoria exigida nos EPs é além do que dado em MAC”. 

• “MAC foi muito jogado”. 

• “EP é f... .”  

• “O EP é muito difícil .” 

• “Para o EP não tem nada a ver .” 

• “Os EPs são muito complexos, só os nerds conseguem fazer .” 

• “EP é completamente diferente.” 

• “Os EPs não correspondem muito à matéria dada, ou até à matéria 

orientada para estudarmos .” 

• “Porque os EPs são absurdos em relação à MAC .” 

• “A matéria se utiliza conhecimentos de Cálculo até que fáceis, mas para 

os EPs, MAC é insuficiente.” 

• “Faltavam alguns conceitos utilizados nos EP's que não foram dados em 

MAC.” 

• “Para o EP necessitamos mais conhecimentos do que em MAC I.”  

• “Só a partir de MAC I não conseguia fazer os EPs de MAP 2121.” 

• “Não há condição de fazer o EP com apenas o conhecimento em MAC I”. 

• “Os EPs exigem muito mais conhecimentos extras.”  

• “Os EPs exigem mais do que conhecimento básico dado por MAC I .” 

• “O nível de MAC não é suficiente.”  

• “MAC ensinou somente o básico.” 

• “EPs utilizam conceito não abordados em MAC I .” 

• “No EP são exigidos recursos não aprendidos em MAC I .” 
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• “EP é difícil.”  

• “O nível de dificuldade do EP foi exagerado.” 

• “Nível alto demais dos EPs.” 

• “Os EP's de MAC são extremamente simples comparados aos de MAP. 

Os EPs de MAC não são fáceis, os de MAP é que são muito difíceis.” 

• “Porque os EP's são de dificuldade elevada.” 

• “O EP é mais difícil que MAC I.” 

• “O EP tem nível muito maior do que o adquirido em MAP.” 

• “Os EPs usam muito mais do que o aprendido em MAC.” 

• “Para o EP eram necessários conceitos que não foram dados em MAC 1.” 

• “Acho que quem não tem noção de EP, só com MAC não dá .” 

• “Os EPs são muito complexos, acima do nível da matéria dada em MAC 

I”  

• “No EP é exigido muito mais do que foi ensinado em MAC .” 

• “Foi cobrado no EP matéria não dada em MAC 2166.” 

• “Os EPs são muito difíceis e exigem mais do que aquilo que foi dado em 

MAC I .” 

• “Porque os EPs exigem muito além dos EPs de MAC.”  

• “MAC não acompanhou o necessário para os EPs.” 

• “Nos EPs foram exigidos conhecimentos não vistos em MAC I .” 

• “Os EPs exigem um conhecimento não fornecido em MAC .” 

• “Porque os EPs de MAC são básicos, já os de MAP são impossíveis.” 

• “Os EPs são muito mais complexos.” 

• “Falta matéria em MAC para fazer o EP .” 

• “Insuficiente para fazer o EP.” 
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• “Os conhecimentos adquiridos em MAC 1 não eram suficientes.” 

• “Nos EPs o que foi dado de MAC era insuficiente.” 

• “MAC I não é suficiente para fazer os EPs.” 

• “MAC I é insuficiente.”  

• “Para os EPs não tinha base .” 

• “Porque MAC não é tão profundo quanto os EPs de MAP.”  

• “O conteúdo de MAC não é suficiente para a execução dos EPs .” 

• “A matéria MAC I não prepara os alunos para a execução dos EPs.” 

• “No EP, tivemos que usar conceitos que não foram dados em MAC, como 

file open, etc...” 

• “Falta linguagem para o EP .” 

• “Conhecimentos insuficientes de linguagem de programação.”  

• “No 1º EP, os conhecimentos de MAC não eram suficientes para ler uma 

matriz de um arquivo texto .” 

• “Os EPs são muito mais sofisticados do que MAC, exigindo muito tempo 

extra para resolvê-los.” 

• “Exige nível de programação avançado.”  

• “Com o conteúdo de MAC I não é possível fazer o EP, a não ser que você 

já entenda de programação.” 

• “Os EPs são muito difíceis e apenas para quem entende de computação. A 

computação de MAC I é básica demais para os EPs de MAP.”  

• “MAC I não dá base de programação suficiente .” 

• “Faltaram alguns conceitos de C utilizados nos EPs.” 

• “Requer conhecimentos em programação não aprendidos em MAC.” 

• “MAC 1 foi um curso muito básico de programação.” 

• “O conhecimento necessário nos EPs não foi ensinado em MAC I .” 
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• “Não se aprende a programar em MAC.” 

• “Algumas funções usadas no EP não foram ensinadas.” 

• “O EP exige conhecimento de programação não adquirido.”  

• “Você tem que adivinhar algumas coisas em programação, gastando 

muito tempo, ficando inviável.” 

• “Os EPs usam conhecimentos não aprendidos em MAC .” 

• “Para a realização do EP é necessário conhecimento de programação não 

ensinado em MAC I .” 

• “Para o EP são necessários mais conhecimentos dos que os ensinados em 

MAC I .” 

• “Os EPs exigem um conhecimento de programação que não é ensinado 

nem em MAC nem em MAP.” 

• “Os EPs exigiram conhecimento de programação gráfica, o que não foi 

ensinado em MAC .” 

• “Não nos deixa preparados para a complexidade dos enunciados .” 

• “Foram requisitados tópicos avançados de linguagem C.” 

• “Pedem muitas funções novas no EP, não ensinadas em MAC.” 

• “Faltam-nos as ferramentas computacionais para fazer os EPs.” 

• “Os EPs complicam na hora da programação e não no conteúdo.” 

• “A parte da lógica deveria ser mais enfocada no começo.” 

• “O nível de programação do EP está além do que foi ensinado.” 

• “A programação dos EPs é muito mais complexa que MAC.” 

• “O conceito da matéria é difícil, mas as contas são fáceis, mas os EPs 

exigiam muito, abordavam conceitos não aprendidos em classe, não 

éramos orientados direito.” 
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• “A matéria não exige muitos conhecimentos anteriores, mas quando não 

sabemos ao que ela se aplica, fica difícil.” 

• “Falta conhecimento para os EPs. Só agora que tenho MAC 2301 

conseguiria fazer corretamente os EPs de MAP 2121.” 

• “MAC I não é suficiente para o EP, são exigidos conhecimentos muito 

obsoletos em lógica e muito avançados em programação”. 

• “MAP 2121 é muito mais complexo do que o ensinado em MAC I”. 

• “Não é possível fazer os EPs só com o conhecimento de MAC I”.  

•  “Precisei de ajuda nos EPs” 

Houve 20 comentários associados à resposta os pré-requisitos são suficientes 

apenas para o desenvolvimento do exercício prático – EP:  

•  “Não aprendi a salvar dados em arquivo em MAC.” 

• “Teoria muito abrangente e muito cobrada.” 

• “As deduções das fórmulas são muito confusas.”  

• “Alguns conceitos de Cálculo II e Alg Lin I e II são usados na matéria.”  

• “Apenas no que consta sobre linguagem C.” 

• “Apenas a programação em C ajuda no EP. Os conceitos de Cálculo I não 

são suficientes.” 

• “É preciso conhecimento vetorial (Álgebra Linear).” 

• “Os conceitos de Cálculo I não são suficientes, pois faltam conceitos de 

Cálculo II e IV .” 

• “Cálculo I não é suficiente.” 

• “Os cálculos teóricos são complicados.” 

• “Falta conhecimento de Cálculo e Álgebra linear.”  

• “É difícil de interpretar a relação de MAP com Cálculo I.” 

• “A matéria de MAC I não é relacionada a MAP 2121” 
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• “MAC I não se utiliza em MAP” 

• “Porque os EPs você faz em casa com um livro do lado.” 

• “É pedida uma avaliação que os alunos de primeiro ano não estão aptos a 

fazer.” 

• “O problema não são os conhecimentos prévios, e sim o modo como as 

aulas são montadas e conduzidas.”  

• “Mesmo assim encontrei muita dificuldade para resolver os EPs.” 

• “Precisamos de mais tempo para sedimentar os conhecimentos adquiridos 

em Cálculo.”  

• “O raciocínio necessário ainda não está desenvolvido.” 

Houve 35 comentários associados à resposta os pré-requisitos são suficientes 

para acompanhar a matéria e para o desenvolvimento do exercício prático – EP: 

• “Cálculo I - Definição de intervalos, Mac I - Fazer programas para a 

matéria e EPs.”  

• “Sem o conhecimento destas matérias, seria impossível de acompanhar o 

curso.”  

• “Pois abordam todo o conteúdo.” 

• “Os requisitos dão conhecimento para acompanhar a matéria.” 

• “MAC dá base para os EPs enquanto Cálculo dá base para o conteúdo.” 

• “Porque os algoritmos desenvolvidos exigem somatórias e produtos 

apenas.” 

• “Nenhum conceito não havia sido dado.” 

• “A matéria em si era simples.” 

• “São suficientes”. 

• “A dificuldade da matéria não consiste no fato de se ter falta de pré-

requisitos e noções de Cálculo I e MAC.” 
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• “MAC foi importante na parte de programação. Cálculo I na parte 

matemática.” 

• “Pois dão uma boa base para a matéria.” 

• “Não tive dificuldades em acompanhar a matéria.”  

• “As matérias não são muito sofisticadas.” 

• “Porque te ajudam a entender a matéria e resolvê-la.” 

• “Foram utilizados conhecimentos destas duas disciplinas, requisitando 

uma pequena pesquisa com respeito ao EP” 

• “Porque era possível entender a matéria.” 

• “Basta estudar direito.” 

• “Nada faz sentido sem entendimento de Calculo I. MAC é fundamental 

para fazer o EP.” 

• “Porém faltou um pouquinho de conhecimento de MAC para a realização 

de um dos EPs.” 

• “São suficientes, mas demandam um estudo por fora.” 

• “A matéria é estritamente matemática, exigindo pouca programação e 

bastante conhecimento de cálculo.” 

• “São suficientes, mas é relativamente difícil acompanhar a matéria.”  

• “MAC para fazer o EP (apesar de que houve comandos que não havíamos 

aprendido).” 

• “Dão um bom preparo mas ainda é necessário que o aluno busque mais 

informações.” 

• “Apesar de serem suficientes, acredito que com apenas Cálculo I não 

temos maturidade matemática suficiente, nos falta maior visão, prática 

com gráficos, aprimoramento do raciocínio que talvez os Cálculos de 2 a 

3 poderiam nos dar.” 
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• “O único problema é que os conceitos ainda não estão muito sólidos, é 

preciso praticar. Parece-me que a disciplina já supõe uma maturidade e 

prática matemática maior que a real. Mas, é possível, com empenho 

driblar a situação.” 

• “Em numérico não se aprende nenhum conceito novo em relação ao 

Cálculo apenas métodos novos que utilizam o computador; este suporte é 

fornecido por MAC 2166 desde que o aluno não tenha comprado EPs.” 

• “Vale ressaltar que as exigências são grandes.” 

• “O conteúdo é entendível, o problema é o grau de dificuldade da prova.” 

• “O problema não está nos pré-requisitos.” 

• “O problema não está nos pré-requisitos.” 

• “Porém, o problema é que as aulas não explicam corretamente como 

utilizar os conhecimentos anteriores.” 

• “O problema da matéria não são os pré-requisitos.” 

Questão 6: 

Houve 5 comentários dentre os que responderam fáceis:  

• “O algoritmo já estava praticamente feito na explicação do EP.” 

• “Porém havia partes de programação que não sabíamos mas tivemos fácil 

acesso.”  

• “MAC I ofereceu todo o conhecimento necessário.” 

• “Eles eram bastante interessantes.” 

• “Os EPs eram dados com os métodos prontos, sendo apenas um exercício 

de programação.” 

Houve 37 comentários dentre os que responderam regulares. Seguem os 

comentários: 

• “São exercícios estritamente matemáticos que algumas vezes o enunciado 

não é muito claro.” 
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• “Eram difíceis mas eram bons para aplicar a matéria.” 

• “O primeiro (2001) foi altamente trabalhoso, despende um tempo absurdo 

e não aprendi muito com ele, por não estar muito relacionado com a 

matéria. O segundo foi menos trabalhoso e estava mais bem relacionado 

com a matéria.” 

• “É somente uma aplicação de teoremas num programa C.”  

• “Todos os dados para os EPs eram fornecidos no exercício, não era 

necessário pesquisar a matéria para resolvê-los.”  

• “Muito trabalhosos.” 

• “O primeiro foi muito difícil e o segundo foi fácil.” 

• “Em 2001 foram mais fáceis que nos anos anteriores.” 

• “Era possível fazê-los desde que consultássemos os professores, colegas e 

monitores para tirar dúvida.” 

• “Estão num bom nível.” 

• “Os EPs tinham problemas no enunciado .” 

• “Eles são diferentes dos EPs de MAC, então não dá pra comparar muito, 

mas acho que foram mais fáceis de fazer que os de MAC.” 

• “Trabalhoso.” 

• “O primeiro EP de 2001 foi muito difícil, e o segundo fácil.” 

• “O complicado é entender o que o enunciado quer.” 

• “O programa é fácil de ser montado, o difícil é entender o que foi 

pedido.” 

• “Exigem conhecimentos que podem ser adquiridos com estudo.” 

• “O nível do EP é baixo.” 

• “Não há regularidade o 1º foi muito difícil, o 2º foi muito fácil.” 

• “Faltou entendimento do problema e clareza do que era pra fazer.” 
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• “Relativamente fácil de implementar, difícil de obter resultados iguais aos 

propostos.” 

• “O 1º EP foi de difícil compreensão mas regular dificuldade de 

elaboração. O 2º EP foi fácil.” 

• “O conteúdo de MAC I não é suficiente. É necessário ensinar mais 

conceitos e comandos em C++.” 

• “Os EPs eram trabalhosos, mas dava pra fazer.”  

• “A parte é bem explicada no enunciado” 

• “O primeiro EP foi muito difícil, no entanto o segundo já se apresentou 

mais fácil.”  

• “Para os EPs além das matérias de MAP só o necessário MAC.”  

• “Falta tempo.” 

• “Não cobrava nada que não soubéssemos, mas não tínhamos muita 

instrução de como o fazer dos professores.” 

• “Com os conhecimentos adquiridos em MAC e com alguns 

complementos era possível desenvolvê-los.” 

• “O EP1 regular e o EP2 fácil.” 

• “Faltou conceito de MAC.” 

• “O segundo foi mais fácil.” 

• “Coerentes, exigiam raciocínio.” 

• “1o Difícil / 2o Fácil.” 

• “Não diria que eram complicados, mas eram bastante trabalhosos.” 

• “De possível execução com os conhecimentos muito sólidos obtidos em 

MAC 2166 (tem que ter muito claro o que foi aprendido).” 

• “Não tão difíceis, são muito trabalhosos.” 
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Nas respostas em que os alunos classificaram os EPs como difíceis, foram 

feitos 61 comentários: 

• “Nem todos tinham base computacional ou não sabiam modelar o EP.” 

• “Falta base de conhecimento.” 

• “A maior dificuldade está na programação.” 

• “O tempo necessário para "criar" um EP era muito maior do que o 

necessário.” 

• “Reprovei na matéria por causa de 1 EP.” 

• “Possuem enunciados de difícil compreensão.” 

• “O primeiro foi mais difícil que o segundo.” 

• “Era muito difícil fazer os EPs sem consulta de professor ou pessoas que 

entendam do assunto.” 

• “Tive que comprá-los pois não estava apto a resolvê-los mesmo tendo 

média final 8,8 em MAC I.” 

• “Acho que nós não tínhamos ainda uma boa base para isso.” 

• “Muito difíceis, tomam muito tempo mas acho que o aluno tem muito a 

aproveitar (o aluno que os faz).” 

• “Conceitos pedidos nos EPs não são dados em MAC I.” 

• “Faltava muita base para fazer o EP. Eles eram difíceis no conteúdo, mas 

impossíveis de ser implementados com os conhecimentos de 

programação.” 

• “É difícil determinar o que se pede pelo texto do EP e o salto de 

dificuldade de MAC é grande.” 

• “Requeriam um nível de conhecimento de linguagem muito específico 

que não foi explicado em MAC.” 

• “Muito confuso de entender para começar a fazer.” 

• “Não consegui fazer com o conteúdo da aula .” 
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• “Exige uma base de conhecimento de programação mais ampla.” 

• “Só a matéria de MAC era utilizada.” 

• “Eu nem fiz.” 

• “Difíceis, porém possível de serem feitos .” 

• “Bastante trabalhosos e difíceis de se executar.” 

• “Pouco conhecimento da linguagem.” 

• “EP1 muito difícil e EP2 regular .” 

• “O EP2 foi fácil, o 1 foi difícil.” 

• “Difícil, mas não impossível, usa conceitos desconhecidos pelos alunos.” 

• “Não tem relação direta com a matéria.” 

• “Sofisticados, mas acima de tudo do ponto de vista da programação em 

si.” 

• “Pelo tamanho e falta de conhecimentos prévios.” 

• “Dificuldade acima dos conceitos de MAC I.” 

• “Falta de conhecimento de programação gráfica. Conhecimento de MAP 

adequado.” 

• “Os EPs exigem cálculos avançados e bom nível de programação, que os 

alunos não têm.” 

• “O que realmente dificulta são os enunciados mal redigidos e às vezes 

fora de propósito.” 

• “Não são claros, bem redigidos.” 

• “A monitoria de EP é totalmente desqualificada para prestar esse serviço.” 

• “Requerem alto conhecimento de linguagem computacional.” 

• “Pedem muitas funções novas no EP, não ensinadas em MAC.” 

• “Desestimulantes pois envolvem conceitos não aprendidos.” 
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• “Exigem conhecimentos e raciocínio avançados além de uma integração 

de conceitos de várias disciplinas.” 

• “Muito pouco tempo pra serem realizados.” 

• “Mal explicados e matematicamente complexos.” 

• “Difíceis, mas não impossíveis.” 

• “A matéria é totalmente diferente e os EPs são muito mais complexos 

utilizando funções não vistas em MAC I.” 

• “Não sei não fiz os EPs.” 

• “Por causa da dificuldade em programação e a falta de ajuda dos 

professores que nem explicam o EP.” 

• “Pouca ajuda.” 

• “Não consegui fazer.” 

• “Utilizavam conhecimentos de computação que nós ainda não tínhamos.” 

• “O primeiro foi muito difícil o segundo foi regular.” 

• “O exigido no EP é complicado demais para pessoas que nunca mexeram 

com programação computacional antes ou só com MAC I.” 

• “Aprendi a programar na Poli e MAC 1 foi insuficiente.” 

• “O EP 1 foi absurdo. Tomou um tempo enorme para fazer, foi mal 

explicado e de nível mais alto que a capacidade dos alunos. Cobraram 

alguns conceitos abstratos demais.” 

• “Sem ajuda, muito difícil.” 

• “Levam bastante tempo na concepção e são de raciocínio complexo.” 

• “Um fácil e um difícil falta explicação.” 

• “Porque não temos ajuda de ninguém e não esclarecemos as dúvidas.” 

• “Os enunciados dos EPs são difíceis de entendimento e Também ficamos 

sem saber para que serve na prática o conteúdo do EP.” 
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• “Difíceis mas não impossíveis .” 

• “Faltam orientações dos professores” 

• “Alguns necessitavam de uma intensa pesquisa, pois os enunciados não 

eram claros.” 

• “Muito longos, mas objetivos.” 

Foram feitos 65 comentários nas respostas em que os alunos classificaram os 

EPs como muito difíceis: 

• “Apesar de os enunciados dos EPs trazerem informações que os 

professores julgavam necessárias, ainda assim vários conceitos cobrados 

eram desconhecidos pelos alunos.” 

• “Exigiam conteúdos não ensaiados.” 

• “Fora da realidade.” 

• “Muitos incoerentes com a matéria.” 

• “São muito complicados e exigem muito tempo, atrapalhando por demais 

as outras matérias.” 

• “MAC não foi preparação.” 

• “Muito longos.” 

• “Para todos os EPs eu tive que pedir ajuda a meu primo. Se não fosse ele 

não conseguiria!!!” 

• “Era suposto que o aluno sabia programar.” 

• “São bem mais difíceis que os de MAC I.” 

• “Muito trabalhosos, muito tempo desperdiçado pra fazê-los.”  

• “Extremamente complexos (não aprendíamos a usar o txt).” 

• “Não possuía base em programação suficiente para o nível de dificuldade 

do EP.” 

• “Eu não consegui fazer nenhum.” 
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• “Requerem conhecimentos que não aprendemos.” 

• “O conceito da matéria é difícil, mas as contas são fáceis, mas os EPs 

exigiam muito, abordavam conceitos não aprendidos em classe, não 

éramos orientados direito.”  

• “O nível é muito maior do que é passado em MAC.” 

• “O conhecimento de MAC não é suficiente. A maioria compra os EPs.”  

• “Muito difíceis e só entrariam na nota acima de 5, o que é um erro.” 

• “Para quem nunca mexeu com linguagem de computação, o nível que é 

exigido é muito alto. O que se aprende em MAC I é insignificante ante a 

dificuldade dos EPs.” 

• “Estes são muito trabalhosos e se mostram sem utilidade.” 

• “A programação dos EPs é muito mais complexa que MAC.” 

• “A lógica de programação é acima de nossa capacidade intelectual.” 

• “Fora de possibilidade.” 

• “Não sou programador.” 

• “Muito complicado para aulas dadas.” 

• “Não conheço o suficiente de computação.” 

• “Não entendia a orientação e não eram bem explicados em classe.” 

• “Os EPs exigem mais do que conhecimento básico dado por MAC I.” 

• “Pouco tempo e pouca explicação.” 

• “O primeiro EP foi muito difícil, pois utilizava recursos que não tínhamos 

aprendido em MAC 2166 e não tinha muito conteúdo em comum com a 

matéria aprendida em sala de aula. O segundo foi fácil, mas era pouco 

parecido com a matéria dada.” 

• “Não consegui nem começar.” 
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• “Não era possível realizar os EPs apenas com o conhecimento adquirido 

nas aulas.” 

• “Não é claro o que se deve fazer.” 

• “Não há base suficiente para elaboração dos EPs.” 

• “Não tinha base para fazê-los.” 

• “Não há tempo hábil para fazê-lo, deviam diminuir o número.” 

• “Não há muita base vinda de MAC 1.” 

• “Somente o último melhorou.” 

• “Não tinha conhecimento suficiente de C.” 

• “O conhecimento de programação não é suficiente.” 

• “Enunciado complicado e pouca relação com a matéria.” 

• “Eram mal redigidos, sem auxílio nenhum dos professores e não eram 

ligados com a prova e sua matéria.” 

• “Não tinha base.” 

• “Conteúdo de programação muito elevado.” 

• “A programação do EP está muito além do que é ensinado em MAC.” 

• “Apesar de visar a matéria foram de complexidade extremamente 

elevada.”  

• “Exigia conhecimentos não adquiridos em matérias anteriores.” 

• “Não temos base para EP's tão complexos.” 

• “A falta de explicação sobre programação (funções etc).” 

• “Acho que os EPs não avaliam o conteúdo da matéria.” 

• “Quem não conhece, nunca mexeu com programas, se complica muito 

com os EP's que são infinitas vezes mais difíceis que os de MAC I.” 

• “Não se relaciona nem um pouco da matéria, divergindo do assunto de 

MAP 2121.” 
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• “Exigem conteúdos de programação.” 

• “São pedidos conceitos que não foram dados.” 

• “Exigia muito trabalho, programação mais avançada, não era prático no 

sentido de aplicação didática do que era aprendido.” 

• “Foram requisitados tópicos que não foram ensinados em MAC.” 

• “Faltou conhecimento computacional.” 

• “Temos que priorizar tempo, EP2 plano.”  

• “Só fiz 1 (EP2) o resto foi comprado.” 

• “Exigiam conhecimentos muito acima do que temos.” 

• “Exigia muito além do conteúdo de MAC.” 

• “Pela linguagem necessária não ser conhecida.” 
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7.5 Anexo E – Comentários dos alunos de graduação da Engenharia Civil 

atuando nos projetos de pesquisa e extensão 

1º. grupo 

•  “Até o terceiro ano não sabia se estava fazendo o curso certo” 

• “60% dos colegas relaxam...” 

• “Ingressei em 1996 e estou me formando em 2003.” 

• “Trabalhei um ano, durante o quarto ano, no Escritório Piloto61 com 

alvenaria estrutural.” 

• “Trabalhei meio ano no Poli Junior62, durante o quinto ano, com tendas 

para eventos.” 

• “Na Poli, os pais não fiscalizam como no colégio e às vezes a gente 

larga....” 

• “Queria Elétrica, mas hoje estou convencido de que a minha opção não 

podia ser diferente....” 

• “Consegui a bolsa de iniciação científica por indicação de uma colega que 

foi convidada pelo Prof. X63 do PEF64, mas não tinha tempo.” 

• “Dediquei durante um ano e dois meses entre 10 horas e 12 horas por 

semana em média porque as semanas de provas e trabalhos eu 

compensava....” 

• “Percebi que R1, R2, R3 e R4 é importante.” (se referindo às disciplinas 

de Resistência dos Materiais do curso de engenharia Civil da Poli) 

• “Já passei em R1 e R3 mas devo R0.” 

• “Fiz a minha iniciação com o Prof. X do PEF, na normalização de 

estruturas em situação de incêndio.” 
                                                 
61 Escritório Piloto do Grêmio Politécnico é um projeto de extensão universitária, constituído e gerido 
por estudantes de graduação da USP que conta com o auxílio acadêmico de alguns docentes. 
62 Poli Júnior é uma entidade estudantil formado por alunos da Escola Politécnica da USP. 
63 Os nomes de todos os professores citados pelos alunos foram omitidos. 
64 Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações.   
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• “A Poli é muito puxada...eu ficava de 14 a 16 horas aqui...das 7 horas da 

manhã até perto das 21 horas, quando meu pai vinha me buscar....” 

• “Algumas aulas são muito desmotivantes...Tem um professor do PHD65 

que fala muito baixo e tinha dia que ficaram dois alunos na sala.” 

• “Todos os professores têm muita experiência profissional mas muitos não 

conseguem falar com os alunos.” 

• “Descobri que não era só eu que não gostava de alguma aula... poucas 

pessoas se interessavam.” 

• “Fiz a iniciação científica no PCC66-Laboratório de Revestimentos com o 

Prof. X.” 

• “A maioria não queria, mas veio para cá....” (se referindo à opção pela 

Engenharia Civil que o aluno faz no segundo em função das suas notas do 

vestibular e do primeiro ano de Poli) 

• “No começo da iniciação eu me perguntava se talvez fosse melhor 

trabalhar fora....” 

• “Somente 25% dos meus colegas queriam Civil.” 

• “A maioria dos meus colegas queria Produção.”  

• “Fiz a iniciação no quarto ano.” 

• “Fiz um estágio supervisionado com o Prof. X no Laboratório de Solos 

(PEF) e depois fiz a iniciação no mesmo laboratório....” 

• “Da minha turma que entrou junto acho que só tem mais quatro...”  

• “Só agora, trabalhando, é que vejo que o primeiro e segundo ano da Poli 

foram úteis.” 

• “A história de integral dupla e tripla... agora sei como chegar à solução 

mais rapidamente.” 

                                                 
65 Departamento de Engenharia Hidráulica e de Saneamento. 
66 Departamento de Engenharia de Construção Civil. 
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• “O trabalho no Laboratório ajudou na motivação e na compreensão de 

vários conceitos que eu não dominava.” 

• “Aprendi a ver a importância da Matemática no trabalho quando usei 

equações na montagem de tabelas.” 

• “Vi a importância de Sistemas I e tive que mexer com CAD....” 

2º. grupo: 

• “Além da iniciação científica cujo título era Estudo de medição de sucção 

em solos parcialmente não saturados pelo emprego da técnica de papel 

filtro também visitei os elementos de fundação do Hospital Beneficência 

Portuguesa, ajudei na coleta de dados de uma tese de doutorado que 

utilizava a Cancometer, um equipamento de Geotecnia.” 

• “Foi ótimo ver situações práticas.” 

• “Os colegas me perguntavam muito sobre o meu trabalho.” 

• “Outras escolas não têm um optativo como PTR 604 – Filosofia da 

ciência e da Técnica; acho que deviam ter....” 

• “25 a 30% fazem estágio....” 

• “Sou uma pessoa fascinada pela água e sempre gostei de grandes obras de 

engenharia. Por esses motivos, acabei escolhendo a Engenharia Civil 

como primeira opção no final do primeiro ano de faculdade. ” 

• “A cada momento que passava no Laboratório, pude perceber que eu 

estava atuando na área que eu desejava.”   

• “Pude definir e traçar objetivos para a minha carreira, como, por exemplo, 

planejar o curso de pós-graduação.” 

• “A área de minha iniciação é de obras hidráulicas, cujas disciplinas fui 

cursar na escola somente no segundo semestre do quarto ano” 

• “Fiz bastante estágio e isso foi útil....” 
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• “No meu trabalho junto ao LEM67, os colegas perguntam interessados o 

que faço....” 

• “Filmei aulas e fiz entrevistas com professores e profissionais e esse 

convívio me convenceu que o que se aprende na Escola é importante.” 

• “Fiz a apresentação, para os alunos do segundo ano, do projeto do qual 

participei na semana de Recepção da Civil.”  

• “Precisei mexer com AutoCad embora na Escola se aprenda 

Microstation....” 

• “Foi uma experiência muito boa e ainda tinha a bolsa....” 

• “Consegui a bolsa quando ainda estava no segundo ano....” 

• “Para mim, prestar atenção às aulas é o principal.” 

• “Como gostava do trabalho, isso irradiava....” 

• “Foi uma oportunidade de trabalhar e de se familiarizar com a 

engenharia.” 

• “Os colegas se interessavam pelo trabalho que era inovador – redistribuir 

a umidade na massa de minério transportado do Brasil para o Japão 

quando armazenado num navio.” 

• “O interesse dos meus colegas no meu trabalho fez com que se sentisse 

valorizado.” 

• “A iniciação científica influenciou positivamente o desempenho em todas 

as matérias da Poli.” 

• “A rotina de um laboratório de solos exige pró-atividade e iniciativa....” 

• “O trabalho exigiu um planejamento e organização que se transferiu para 

os estudos....” 

• “Participei de outros trabalhos do laboratório enquanto fazia a minha 

iniciação.” 

                                                 
67 Laboratório de Estruturas e Materiais Estruturais do Departamento de Engenharia de Estruturas e 
Fundações 
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• “A experiência no Laboratório foi um fator muito importante para a 

minha motivação nestes cursos. E posso dizer que com certeza minha 

formação na área foi enriquecida por causa da Iniciação científica.” 

• “Pude aprender mais e enxergar um horizonte maior do que conseguiria 

sem esta experiência.” 

• “..foi através da experiência no Laboratório que tive a chance de realizar 

visitas técnicas nas Usinas de Porto Primavera e de Canoas II. Houve 

convites para visitas em outras obras, porém o calendário não permitiu 

que eu pudesse ir.” 

• “Resumindo, a Iniciação Científica foi elemento fundamental para a 

motivação da carreira e do curso, além de contribuir para aumentar 

significativamente o meu conhecimento e a minha experiência na área de 

atuação. Como contratempo, houve apenas o fato de que a vontade de 

trabalhar e de desenvolver projetos mais importantes era maior do que a 

disponibilidade de tempo e de recursos.” 

Sugestões e outras observações: 

• “... o ambiente de trabalho no laboratório é muito bom, as pessoas são 

receptivas e o entrosamento com a equipe técnica aconteceu de maneira 

muito boa.” 

• “O meu pai é engenheiro elétrico, mas eu sempre quis Civil até por causa 

das explicações que meu pai me dava sobre estruturas....” 

• “O meu pai é engenheiro mecânico, mas sempre trabalhou construindo 

casas e eu o ajudava nas férias.”  

• “A divulgação da oferta de vagas para as iniciações deveria ser ampliada.” 

• “Considera as disciplinas do PEF as mais difíceis do curso de Engenharia 

Civil.”  

• “É preciso saber fazer uma prova, ter uma estratégia de prova.” 

• “O grande problema das provas do PEF é com o controle de tempo.” 
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• “A Civil falha na pós-graduação porque coloca as disciplinas de pós num 

horário que quem trabalha não pode cursar....”  

• “Posiciona as disciplinas de pós-graduação com as atividades 

profissionais.” 

• “O número de créditos é alto para o quinto ano não dando oportunidade 

para fazer estágios ou outros trabalhos....” 

• “Estou no semestre ideal, no quinto ano, e estou matriculada em 20 

créditos mas são nove matérias....” 

• “Esta semana tenho sete trabalhos para entregar mais as provas.” 
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7.6 Anexo F – Respostas dos alunos da Engenharia Civil ao questionário 
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3. O curso até este semestre foi 
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4. Das disciplinas cursadas, fiquei convencido de sua importância em cerca de 
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Figura 74. Distribuição das respostas-questão 4 
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5. Os conhecimentos e os objetivos das disciplinas que estou cursando são 
conhecidos 
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6. Os assuntos abordados nas disciplinas são 
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399

 

7. Entre si, as disciplinas do curso estão 
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8. As disciplinas cursadas foram 
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9. Nas disciplinas cursadas, a importância do professor na sua aprendizagem é 

Menos de 56 créditos aprovados (%) 

50,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

A) g
ran

de
.

B) r
az

oáv
el.

C) p
eq

ue
na

.

D) n
en

hu
ma.

E) n
ão

 se
i.

nã
o r

es
po

nd
eu

 

De 169 a 224 créditos aprovados (%) 

48,00

28,00
24,00

0,00 0,00 0,00
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

A) g
ran

de
.

B) r
az

oáv
el.

C) p
eq

ue
na

.

D) n
en

hu
ma.

E) n
ão

 se
i.

nã
o r

es
po

nd
eu

 
De 57 a 112 créditos aprovados (%) 

25,71

48,57

20,00

5,71
0,00 0,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

A) g
ran

de
.

B) r
az

oáv
el.

C) p
eq

ue
na

.

D) n
en

hu
ma.

E) n
ão

 se
i.

nã
o r

es
po

nd
eu

 

Mais de 224 créditos aprovados (%) 

22,22

44,44

22,22

11,11

0,00 0,00
0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00

A) g
ran

de
.

B) r
az

oáv
el.

C) p
eq

ue
na

.

D) n
en

hu
ma.

E) n
ão

 se
i.

nã
o r

es
po

nd
eu

 
De 113 a 168 créditos aprovados (%) 

42,86 42,86

14,29

0,00 0,00 0,00
0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00

A) g
ran

de
.

B) r
az

oáv
el.

C) p
eq

ue
na

.

D) n
en

hu
ma.

E) n
ão

 se
i.

nã
o r

es
po

nd
eu

TOTAL (%) 

36,46
41,67

18,75

3,13
0,00 0,00

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00

A) g
ran

de
.

B) r
az

oáv
el.

C) p
eq

ue
na

.

D) n
en

hu
ma.

E) n
ão

 se
i.

nã
o r

es
po

nd
eu

Figura 79. Distribuição das respostas-questão 9 
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10. Para fazer perguntas durante as aulas, eu me sinto à vontade 
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11. O maior/menor estímulo ao estudo da disciplina ou maior/menor 
esclarecimento quanto à ligação da teoria com a prática está relacionada ao 
professor de forma 
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12. A correspondência entre os meus esforços e as minhas notas é 
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13. Consigo fazer os trabalhos/projetos escolares nos prazos estipulados 
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14. Das visitas técnicas organizadas, participei de cerca de 
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15. O número de visitas técnicas oferecidas pelas disciplinas foi 
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16. A contribuição das visitas técnicas para articular a teoria à prática é 
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17. Das palestras oferecidas pela Escola, participei de cerca 
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18. Para um melhor entendimento da relação entre a teoria e a prática, as palestras 
organizadas pela Escola são 
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19. O contato (durante o curso) que se tem com profissionais do mercado de 
Engenharia Civil 

Menos de 56 créditos aprovados (%) 
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20. O contato com profissionais da área, atuantes no mercado, motiva e/ou 
incentiva o estudante 
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21. O número de estágios/trabalhos (incluindo iniciação científica) realizados 
durante o curso foi 
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22. Em horas por semana, os estágios/trabalhos realizados ocuparam um total de 
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23. O número de estágios/trabalhos realizados fora da engenharia civil durante o 
curso foi 
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24. O número de semestres trabalhados/estagiados fora da engenharia civil 
durante o curso foi 
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25. E, fora de engenharia civil, o total de horas por semana foi de 
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26. Na sua formação profissional, os estágios/trabalhos realizados durante o curso 
foram 
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27. A principal dificuldade para realizar estágios foi 
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28. O estágio/trabalho foi conseguido por 
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29. A capacidade de colocar em prática os conhecimentos obtidos na Escola e a 
qualidade e o tipo de estágios realizados durante o curso têm 
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30. Sinto que posso colocar em prática os conhecimentos adquiridos na Escola 

Menos de 56 créditos aprovados (%) 
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31. Antes de cursar a Poli, a minha motivação para estudar/trabalhar com 
Engenharia Civil era 
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32. Com o decorrer do curso, a minha motivação em trabalhar na Engenharia 
Civil 
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33. Para estudar, o ambiente da Escola é 
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34. Os maiores problemas estão 
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35. A interação entre professores e alunos durante o curso é 
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36. Você está satisfeito com a formação obtida até aqui? 
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7.7 Anexo G – Comentários dos alunos da Engenharia Civil  

Sobre os professores 

Os comentários sobre os professores dos alunos com 57 a 112 créditos 

aprovados foram: 

• “Melhorar didática dos professores”. 

• “Há problemas com as aulas, mas os problemas com os professores são 

maiores”. 

• “Maior empenho dos professores para dar as aulas; diminuição dos 

trabalhos ou um maior peso dos trabalhos na média final das notas em 

todas as disciplinas”. 

• “Há professores que não se importam em dar boas aulas. No mais, 

acredito que um maior estímulo à prática ajude em nosso 

desenvolvimento”. 

• “Mais responsabilidade por parte dos professores para o cumprimento de 

prazos, principalmente em relação à correção de provas”. 

• “Professores – mais didática e coerência nas avaliações”. 

Os comentários sobre os professores dos alunos com 113 a 168 créditos 

aprovados foram: 

• “Seria importante fazer do contato prático com a profissão um 

instrumento de motivação. As aulas poderiam ser mais bem trabalhadas, e 

os professores devem se preocupar com a qualidade da aula, e não em 

serem apenas titulados, sem capacidade nenhuma de transferir qualquer 

conhecimento”. 

• “Não permitir diferenças bruscas de exigências entre um professor e 

outro”. 

• “Os professores de PEF precisam parar de achar que precisam dificultar 

para que os alunos dêem atenção à matéria e se concentrar em passar de 

verdade os conceitos. Os professores de PCC e PTR precisam se lembrar 
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que transparências são um recurso de auxílio às aulas e não a própria aula. 

PHD até agora tem se mostrado coerente”. 

• “Muitos professores são bons e cumprem o papel mas devemos prestar 

atenção em alguns (ex.: X do PCC) que fazem as pesquisas e não estão 

nem aí com os alunos (não dão as mesmas oportunidades)”. 

• “Didática dos professores pode ser melhorada, com transparências e, em 

alguns casos, professor “botando a mão no giz” para explicar a resolução 

de exercícios.” 

Os comentários sobre os professores dos alunos com 169 a 224 créditos 

aprovados foram: 

• “Didática para os professores, pois a maioria deles não sabe passar a 

matéria”. 

• “Melhorar a didática dos professores”. 

• “Professores ruins, que falam baixo, que não mostram o lado prático, 

desmotivam os alunos”. 

Os comentários sobre os professores dos alunos com mais de 224 créditos 

aprovados foram: 

• “Rever a forma como as aulas são dadas: data-show + PowerPoint + luzes 

apagadas = alunos dormindo”. 

Sobre o desenvolvimento do curso 

O comentário sobre o desenvolvimento do curso dos alunos com menos de 56 

créditos aprovados foi: 

• “Mais aulas práticas.” 

Os comentários sobre o desenvolvimento do curso68 dos alunos com 57 a 112 

créditos aprovados foram: 

                                                 
68Os conhecimentos apresentados aos alunos da engenharia civil estão organizados em disciplinas das 
Ciências Básicas: Matemática (Cálculo, Álgebra, Computação, ..), Física (Mecânica, Termodinâmica, 
Eletricidade, ...) , Química, Geologia, Desenho, ...; Ciências Básicas de Engenharia: Materiais de 
Construção, Resistência dos Materiais, Mecânica dos Solos, Hidráulica, Física das Construções, 
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• “Menos matérias básicas (o curso básico é o que mais desmotiva os 

alunos)”. 

• “Menos provas, mais trabalhos práticos”. 

• “Maior acesso aos laboratórios (principalmente para o 2º ano)”. 

• “Procurar tornar o curso mais abrangente e dar mais espaço para 

optativas.” 

• “O engenheiro formado pela Epusp teve aulas muito teóricas, pouco 

práticas e sem ter aprimorado seu espírito de grupo. Temos pouco contato 

com softwares na área da engenharia e, ao que parece, o curso não se 

moderniza há algum tempo. Os requisitos vão contra o projeto Poli 2015, 

que quer diminuir o tempo de formação, além de ter uma má estruturação 

do curso”. 

• “Falta de organização das matérias (a matéria das provas poderia ser mais 

“mastigada”, indicada, fácil de achar, de obter!)”  

• “Revolução na didática de diversas matérias. Não só eu mas diversos 

colegas, reclamam da didática aplicada pelos professores e acreditam que 

para diversas matérias na Poli ir à aula é praticamente inútil. E mais, as 

matérias das provas e os conteúdos poderiam ser mais fáceis de se obter. 

(PEF é o único departamento que se salva)”. 

• “Todas as disciplinas poderiam contar com exercícios de prova na 

internet/xerox, material e um número maior de palestras e visitas, com 

maior divulgação das mesmas”. 

• “As disciplinas do biênio são pouco interessantes e da civil muito 

interessantes”. 

• “Implementação do curso quadrimestral e um maior envolvimento dos 

alunos e maior consideração de nossas opiniões. Os alunos são muito 

desprezados até o momento”. 
                                                                                                                                           
Eletrotécnica, ...; Ciências Aplicadas à Engenharia: Projeto, Execução e Manutenção de 
Edificações, de Estruturas, de Obras Hidráulico-sanitárias, de Estradas, ...; Ciências humanas: 
Economia, Administração, Direito. 
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• “Criar apostila para as matérias que não seguem um livro, por exemplo, 

PCC-2200 e PEF-2201”. 

• “Diminuição de carga horária”. 

• “Às vezes dou o maior suor, mas o material de estudo não contribui muito 

em relação ao exigido em prova (exemplo: Cálculo Numérico e outras)”. 

Os comentários sobre o desenvolvimento do curso dos alunos com 113 a 168 

créditos aprovados foram: 

• “Rever os métodos da Escola, pois algo está errado quando a média da 

sala é em torno de 3,0. Melhor organização nos materiais didáticos 

(xerox)”.  

• “As provas são muito difíceis (em alguns casos) mas eu prefiro assim. 

Quero ter orgulho de uma faculdade que sempre foi e pode continuar 

sendo uma das melhores. As dificuldades de hoje serão as facilidades de 

amanhã”. 

• “Concentrar as aulas em apenas um período. Aulas mais práticas e 

dinâmicas, com maior interação dos alunos, menos alunos por sala, 

melhor formação para o mercado de trabalho, para os processos seletivos, 

pois como se sabe, engenheiro da Poli não trabalha apenas na área técnica, 

mas também na área administrativa. Formar não só engenheiro, mas um 

profissional articulado e de negócios”. 

• “Grade horária mais flexível”. 

• “Reformar didaticamente algumas disciplinas (material, professor, 

trabalhos), como PTR-2437, PEF-2402, PHD-2307 e PCC-2436 (trabalho 

prático)”. 

• “Menor intransigência por parte dos professores. Mudar o formato das 

aulas (entediante). Menor quantidade de matéria (não ensinar alguns 

tópicos de algumas disciplinas)” 

• “Não permitir provas no mesmo dia, dia 09/12/2004 o quarto ano teve 4 

provas!! Aumentar as aulas práticas, e não forçar o aluno a decorar 
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procedimentos de resolução de exercícios, e sim entender a matéria, às 

vezes deduções específicas atrapalham”. 

• “Até agora não entendi porque Cálculo III é pré-requisito para R1...” 

Os comentários sobre o desenvolvimento do curso dos alunos com 169 a 224 

créditos aprovados foram: 

• “Apostilas didáticas e bem feitas que acompanhem fielmente o curso”. 

• “Dar tempo ao aluno entender a matéria e não jogando um monte de 

trabalhos para os alunos fazerem nas coxas e estudar nas coxas”. 

• “Avaliações condizentes com os exercícios de aula. Às vezes não são os 

alunos que não estudam mas o nível das provas, comparadas com a aula, é 

muito alto. Parece que em algumas disciplinas fazem de tudo para que o 

máximo seja a média 5,0!!!”. 

• “Adequação de horários e disciplinas”. 

• “Provas mais adequadas ao nível das aulas, maior flexibilidade de 

horário”. 

• “Ser mais coerente entre o que ensina e a forma de se avaliar. Melhorar o 

material didático”. 

• “Diminuir a ênfase nas matérias tão específicas”. 

• “Incentivos para que as disciplinas optem por mais trabalhos menores 

durante o semestre ao invés de 1 grande trabalho final”. 

• “Que as diferentes disciplinas conversem entre si, para evitar matérias 

repetidas e conflitos e/ou acúmulo de provas e (trabalhos) em 

determinados períodos”. 

• “No 4º ano temos o equivalente a 1 prova a cada 3 dias + trabalhos!” 

• “Semana passada (02/12/2004) pela primeira vez, por iniciativa do 

professor, eu vi uma planta de projeto!!! Antes tarde...” 
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• “Não há necessidade de haver 4 Físicas e 4 Cálculos – precisa ser 

reformulado. Há necessidade de ter matérias do tipo: projeto 

arquitetônico, estratégia de marketing”. 

• “Revisão de todo o curso, eliminando matérias em que os professores 

fingem dar aulas (todos sabem quais são)”. 

• “Diminuição da quantidade de trabalhos (a maioria não leva a nada e 

necessitam de muito tempo para serem realizados). Cada aluno poderia (a 

partir do 4º ano) escolher uma área (PTR, PHD, PEF, PCC) para 

desenvolver um trabalho mais aprofundado”. 

• “Especificação do curso no 4º ano: estrutura e projeto, fundações e 

geotecnia, construção civil, hidráulica”. 

• “Menos créditos para poder estagiar a partir do 4º”. 

• “Deve ser revista a profundidade com que vemos cada disciplina. Eu, por 

exemplo, me interesso muito pela área de logística e economia de 

transportes, que foram passados de forma muito superficial, não pude 

também estudar o assunto o tanto de tempo que eu gostaria, porque tinha 

que estudar outras matérias, que pouco me interessam, mas que por 

possuírem critérios muito rigorosos de avaliação nos obrigam a usar 

maior parte de nosso tempo”. 

• “Diminuição dos trabalhos a serem feitos em matérias de 2 créditos 

(talvez com escolha de apenas 1 trabalho, mas que seja bem feito)”. 

• “Há muita sobreposição de provas/trabalhos”.  

• “Disciplinas como Tecnologia e gestão deveriam ter visitas orientadas, 

não os trabalhos práticos”. 

• “Maior articulação entre as disciplinas de todos os departamentos”. 

• “Clima pesado, prova, cobrança, aulas chatas, professores chatos, provas 

impossíveis”. 
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• “Sugestão: escolha das matérias a serem cursadas pelos alunos nos 3º e 4º, 

que seriam cobradas com peso maior, sendo que as outras disciplinas 

teriam um peso menor”. 

• “Só a Civil tem esse horário ridículo!! Mudança no horário das aulas com 

melhor distribuição dos créditos (2 horas de almoço??)” 

• “Uma ou outra que salva, cada semestre 15% é interessante”. 

Os comentários sobre o desenvolvimento do curso dos alunos com mais de 

224 créditos aprovados foram: 

•  “Rever o curso: deixar de ser excessivamente teórico e voltado para 

projetos; talvez mais matérias optativas, deixando o aluno escolher que 

caráter quer dar ao seu curso, mais voltado à produção, a projetos, etc.” 

• “Não ser obrigatório cursar as optativas de todos os departamentos (ou as 

4 disciplinas obrigatórias de PHD de 5º ano)”. 

• “Ter maior leque de optativas eletivas para cumprir o nº de créditos 

requeridos, desta forma poderíamos focar em alguma área de atuação. Ou 

liberar o curso de optativas livres para essa finalidade”. 

• “Redistribuir a grade horária alternando entre manhã e tarde (como na 

Produção) – finalidade: evitar conflitos de matérias com DPs”. 

• “Diminuir o número de matérias do quinto ano”. 

• “Retirar alguns cursos muito específicos e oferecer cursos que estimulem 

empreendedorismo, visão econômica e financeira da Construção Civil. Os 

alunos têm que ter a noção de Engenharia Civil pode ser muito lucrativa, 

caso contrário irá sempre perder profissionais para os bancos ou 

consultorias. Além disso, a infra-estrutura é péssima e a disposição de 

aulas e conflitos dificulta estágios na área”.  

• “Concentrar as atividades (aulas) no período da manhã (até 13h), para 

haver período da tarde livre para trabalhos/atividades extras. Promover 

maior aproximação entre alunos (conservar turmas). Mínimo de 3 provas 

por matéria. Trabalhos de acordo com os créditos da disciplina”. 
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• “O departamento do PEF (principalmente a cadeira de Resistência) 

poderia para de querer só fazer provas nas quais nem mesmo eles 

conseguem fazer no período das provas (100 minutos), pois isto não 

avalia o conhecimento de fato do aluno”. “Direito (DFD) deveria ser 

matéria do PCC, voltada exclusivamente para civil”. 

• “Matérias deveriam cobrir a quantidade de créditos oferecidos, ou seja, 

matérias de 2 créditos não deveriam pedir trabalhos tão extensos” – 

resposta identificada como de aluno FAU-Poli. 

Sobre atividades complementares 

Os comentários sobre as atividades complementares extracurriculares dos 

alunos com 57 a 112 créditos aprovados foram: 

•  “Maior acesso às bolsas de iniciação científica”. 

• “Não existem palestras organizadas pela Escola...” 

• “Trabalhos e projetos (competições) que ajudem a consolidar 

conhecimento e estimulem a formação conceitual e profissional do 

engenheiro. Parcerias com empresas para gerir essas “competições” e 

fornecer conhecimento do mercado”. 

• “Mais aulas práticas em todas as disciplinas, eu digo aulas práticas 

mesmo sendo visitas ao IPT (que não são difíceis de serem organizadas). 

Outra deficiência é o pouco esclarecimento de como realizar e como se 

inserir no programa de iniciação científica”. 

• “Uma maior interação entre as áreas e departamentos, e aulas de 

monitoria freqüentes”. 

• “Aumentar o número de visitas técnicas, aumentar o número de aulas de 

campo para fixar melhor o aprendizado”. 

Os comentários sobre as atividades complementares extracurriculares dos 

alunos com 113 a 168 créditos aprovados foram: 

• “Acho que são necessárias mais visitas”. 
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• “Mais visitas técnicas e palestras sobre Engenharia Civil. Mais 

proximidade dos professores com alunos (grupos de e-mails por 

exemplo)”. 

Os comentários sobre as atividades complementares extracurriculares dos 

alunos com 169 a 224 créditos aprovados foram: 

• “Mais visitas técnicas”. 

• “Maior atenção para estágios.” 

• “Incentivar visitas técnicas em todas as disciplinas e/ou explicitar a 

relação teoria-prática de forma mais efetiva. Estimular e propiciar que o 

aluno possa praticar extensão universitária e participar mais ativamente 

das entidades estudantis”. “Mais relacionamento entre professores e 

alunos, melhor exposição da utilização prática das disciplinas”. 

• “Mais visitas, menos estrutura”. 

• “O estágio é muito importante hoje em dia. É muito difícil conseguir um 

emprego sem ter estagiado. Sugiro fortemente que os horários de aulas 

sejam alterados para facilitar o estágio”. 

• “Falta de horário”. 

• “Apenas no 4º consegui ter tempo livre para estágio”. 

• “De alguma maneira deve-se incentivar o estágio. É inadmissível que os 

alunos da Poli-Civil não tenham 20h livres para estagiar, que é o mínimo 

que as empresas procuram. E também não podemos nos formar sem nunca 

ter trabalhado. Conseqüência: acaba-se ingressando em programas de 

estágio, e deixa-se a Poli de lado, matando aulas, etc”. 

• “Maior contato com a vida profissional, com estágios e trabalhos de 

campo”. 

O comentário sobre as atividades complementares extracurriculares dos 

alunos com mais de 224 créditos aprovados foi: 
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• “Proibir (não conceder autorização) estágio até o aluno cumprir 200 

créditos”. 

Sobre a infra-estrutura 

Os comentários sobre a infra-estrutura dos alunos com 57 a 112 créditos 

aprovados foram: 

• “Melhoria na infra-estrutura do prédio”. 

• “Colocar persianas na sala S-10”. 

• “Algumas salas como a S-10, precisam urgente de cortinas – não dá para 

ver a lousa e as projeções com tanta claridade”. 

• “(os maiores problemas): infra-estrutura – as salas ou são muito quentes 

ou muito frias; aulas – mais didática; horários – maior flexibilidade.”  

• “A Escola deve ter ciência que embora alguns alunos não estejam tão 

bem, eles querem aprender e se esforçam, porém têm dificuldades. Por 

exemplo, em disciplinas mais conceituais eu tenho mais facilidade, mas as 

que usam muito cálculo eu tenho mais dificuldades pois preciso aprender 

direito (o que é o que e o que cada fórmula faz e tudo mais). Um dos 

maiores problemas são os materiais de estudo devido à falta de clareza e 

não explicando adequadamente. Os professores são essenciais à formação 

dos alunos, por isso, deveriam dar mais atenção às dificuldades dos 

alunos, e não ficar bravos se alguém não souber, pois alguns têm 

dificuldades mas querem aprender. Trabalhos menos pesados porém 

didáticos, pois consomem muito tempo (alguns), não sobrando tempo às 

vezes para estudar, o que também consome tempo”. 

• “Maior conforto”. 

• “Melhora na sala de estudos da Civil, colocando mais lugares e, se 

possível, refrigeração”. 

Os comentários sobre a infra-estrutura dos alunos com 113 a 168 créditos 

aprovados foram: 
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• “Melhorar as condições das salas (de aula e de estudo, principalmente as 

salas 101, 102 e 128 que venta no inverno e é um forno no verão)”. 

• “Os laboratórios estão bons mas não precisamos muito além disso”. 

• “Maior oferta de lugares para estudo (sala de estudos)”. 

• “Melhoramento das salas de aula, cadeiras mais confortáveis, isolamento 

acústico”. 

Os comentários sobre a infra-estrutura dos alunos com 169 a 224 créditos 

aprovados foram: 

• “Ter Autocad nos computadores, enorme melhoramento da infra-estrutura 

do prédio, ter redação como disciplina obrigatória, ter uma 

homogeneidade quanto ao nível de dificuldade de provas nas matérias”. 

• “Reestruturação: curricular e da infra-estrutura”. 

Os comentários sobre a infra-estrutura dos alunos com mais de 224 créditos 

aprovados foram: 

• “Melhora na infra-estrutura, com maior conforto nos ambientes de 

estudo”. 

• “É impossível assistir aulas em carteiras de madeira que desmontam toda 

vez que sentamos nelas”. 

• “Onde está nossa sala de estudos??? Ela nem ao menos é uma sala!  

• “Toda vez que tem aula de inglês na Civil temos que parar de estudar para 

uma prova importante e ceder a sala para terem aulas de inglês?? Esta 

faculdade é de Engenharia ou de inglês??? Se este curso de inglês é do 

Biênio, que tenham aulas no Biênio!” 



 

 

440

7.8 Anexo H – Pesquisa com os formandos 

Mapcom – Comparativo entre as competências  

 

 

 

Figura 107. Comparativo entre as habilitações-continuação 
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Figura 108. Comparativo entre as habilitações-continuação 
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Figura 109. Comparativo entre as habilitações-continuação 
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Figura 110. Comparativo entre as habilitações-continuação 
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Figura 111. Comparativo entre as habilitações-continuação 
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Figura 112. Comparativo entre as habilitações-continuação 
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Nas demais respostas, sete alunos disseram-se razoavelmente satisfeitos e três 

parcialmente satisfeitos: 

• “Sim, mas não tanto quanto no início do curso”. 

• “Sim, mas poderia ser melhor”. 

• “Sim, mas a faculdade deveria se preocupar em atender a necessidade 

do aluno com relação aos horários para se fazer estágios”. 

• “Sim, se comparado com a formação oferecida por algumas outras 

escolas de engenharia”. 

• “Sim, embora existam correções a serem feitas”. 

• “Poderia haver mais trabalhos práticos para conseguirmos ter uma 

melhor noção do mercado e como realmente é o trabalho fora”. 

• “Razoavelmente satisfeito com a formação”. 

• “Parcialmente satisfeito, pois ainda não tive oportunidade de praticar 

(muito) o que tenho visto na teoria aqui”. 

• “Parcialmente satisfeito”.  

• “Não muito”. 

Na pergunta 6 (A formação obtida na graduação da Poli está atendendo à 

demanda do mercado? Sim ou não? Quais os sinais? Há alguma correção a ser feita? 

Por quê?), observou-se apenas uma resposta totalmente afirmativa: 

• “Sim, os sinais são: a presença de profissionais em diversos ramos do 

mercado; presença de estagiários nas melhores empresas”.  

Todas as demais seis respostas afirmativas traziam alguma observação:  

• “Sim, os profissionais formados possuem conhecimento técnico 

superior aos demais, porém uma visão empresarial deveria ser 

formada já no curso de graduação”. 
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• “Sim, pois empresas muito conceituadas vêm recrutar novos talentos 

aqui. Uma possível correção seriam algumas matérias optativas de 

outras áreas, principalmente dando ênfase a entrevistas e dinâmicas”. 

• “Acredito que sim, pois uma formação generalista e de forte base 

teórica parece ser o que é valorizado (em alguns segmentos, como 

planejamento)”. 

• “Sim, no entanto não é dada oportunidade de estágio devido à alta 

carga horária”. 

• “Sim, porém poderia trabalhar mais no aspecto de comunicação em 

público e expor idéias”. 

• “Sim, quando se observa o mercado na área técnica. A formação deixa 

a desejar em relação a outras áreas possíveis de atuação do 

engenheiro, como a financeira e a gerencial”. 

Houve duas respostas em que se entendia que a formação atendia 

parcialmente à demanda do mercado:  

• “Em grande parte sim. Falta o desenvolvimento do lado pessoal”. 

• “Mais ou menos, para o estágio a faculdade está se mostrando muito 

boa, mas ainda não sei  sobre emprego definitivo”. 

Todas as demais seis respostas eram negativas justificadas: 

• “Não está atendendo, falta desenvolver o lado pessoal, a comunicação, 

com mais apresentações. Acho que a maioria dos professores não são 

bons comunicadores e não têm didática satisfatória, passando isso aos 

alunos”. 

• “Não. O mercado parece demandar muitas vezes um aluno que tenha 

mais tempo livre do que um currículo propriamente dito, que na 

maioria das vezes é ignorado. Acho  que a POLI deveria estimular 

mais o lado humano dos alunos e o estágio no mercado afora”. 

• “Não, existe uma certa carência de prática, sentida quando fazemos o 

primeiro estágio, principalmente”. 
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• “Não, o horário não permite estagiar, exige uma carga horária 

excessiva”. 

• “Não, o mercado de trabalho não mostra sinais para a absorção de 

engenheiros civis”. 

• “Não, muitas empresas já não dão prioridade aos politécnicos. 

Aquelas que dão essa prioridade querem os universitários para 

atividades sem nenhuma relação com as disciplinas aprendidas na 

faculdade. É necessário aumentar a possibilidade de escolha dos 

alunos, de modo que entrem em contato com matérias práticas”. 

Essas respostas reforçaram a percepção dos formandos da EPUSP na pesquisa 

realizada por Bringhenti (1995) conforme já mostrado no Capítulo 2. 

Na pergunta 7 (Você pretende atuar em engenharia? Por quê?), dos quinze 

formandos, nove disseram que sim: 

• “Sim, pois representa um novo desafio a cada projeto”. 

• “Sim”. 

• “Sim, pois me identifico bastante com os objetivos da engenharia, ou 

seja, gosto de solucionar problemas”.  

• “Sim, porque gosto da carreira, e estudei muito para isso”. 

• “Sim, porque é o que eu quero para minha carreira”. 

• “Sim, por puro prazer”. 

• “Sim, por vocação”. 

• “Sim, não me interesso pelas outras opções”. 

• “Pretendo atuar em engenharia civil, porque gosto e acho muito 

interessantes todos os processos”. 

Houve uma resposta afirmativa condicionada e uma parcialmente afirmativa: 
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• “Sim, mas vai depender das oportunidades que aparecerem. 

Atualmente na área específica de engenharia civil está quase 

impossível”. 

• “Talvez, depende das oportunidades do mercado na área de 

engenharia”. 

Houve quatro respostas negativas: 

• “Não, porque me identifico com gerenciamento de negócios”. 

• “Não, pretendo inicialmente ingressar no mercado financeiro, no 

entanto, algumas áreas da engenharia me “atraem””. 

• “Não em civil, em informática”. 

• “Não”. 

A resposta negativa de 40% dos formandos respondentes mostra que o 

panorama de 1993 se manteve. 

Na pergunta 8 (Pensou em fazer Mestrado ou Doutorado na Poli?), dos quinze 

alunos, sete responderam afirmativamente sem restrições e seis negativamente. 

Houve duas respostas afirmativas mas, de forma condicionada: 

• “Talvez, depende das oportunidades do mercado”. 

• “Ainda não”. 

Mesmo com o crescimento da pós-graduação no país, observa-se que a 

grande maioria dos que se matriculam nos Programas de Mestrado e Doutorado da 

Epusp não foram alunos de sua graduação. 

Na pergunta 9 (Como era seu relacionamento com o restante da turma?), 

todas as repostas indicaram que o relacionamento era ótimo, bom e amigável: 

• “Ótimo.” 

• “O relacionamento é ótimo e a turma é muito unida.” 

• “Ótimo com a grande maioria da turma.” 

• “Muito bom.” 
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• “Consegui me relacionar bem com a maioria da turma.” 

• “Em geral muito bom, sempre com afinidades maiores com um 

número mais restrito, mas não tive problemas com ninguém.” 

• “Ótimo com parte da turma. Não conheci todos.” 

• “Bastante amigável com a maioria da turma, e de atritos com uma 

minoria.” 

• “Bom.”(4 respostas) 

• “Bom, mas contato afetivo tive apenas com uma parcela restrita da 

turma.” 

• “Muito bom com a maioria.” 

• “Relacionamento amigável com boa parte da turma.” 

Mas, as respostas não permitiram verificar se a partir dessa boa convivência 

acadêmica foram geradas amizades. Recorda-se que na pesquisa de Bringhenti 

(1995) apenas 1% assinalou que o que ficou da Escola foram “as amizades 

formadas”. 

Na pergunta 10 (Quais as lembranças dos professores? De algum professor 

em particular?), algumas das respostas foram positivas mas em muitas ficaram 

registrados desaprovação e ressentimento. Objetivamente, há 5 comentários 

favoráveis, 6 negativos, 3 favoráveis com restrições e 1 comentário de ausência, 

lembrando que nos comentários dos alunos optou por omitir os nomes dos 

professores: 

• “Sujeitos bastante caxias e disciplinados. Alguns arrogantes e 

prepotentes.” 

• “Em geral lembranças ruins, devido à baixa qualidade das aulas. 

Gostava do X, X, X e X69.” 

• “Poucos professores se destacaram por ter boa didática.A maioria se 

mostrou com grande conhecimento teórico, mas pouco jeito para as aulas. 

                                                 
69 Os nomes dos professores citados pelos alunos foram omitidos. 
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Mas a maioria dos professores, quando procurados fora da aula, se 

mostraram muito atenciosos.” 

• “Tenho lembranças de todos os professores que me deram aula , pois 

todos tinham uma característica relevante que se destaca, seja boa ou 

ruim. Os professores que marcam são os que são carismáticos e conhecem 

os alunos pelo nome, por exemplo, o professor X.” 

• “Variadas, algumas positivas, outras nem tanto. Depende muito da 

personalidade, alguns professores são bastante profissionais, outros 

confundem a relação profissional com o lado pessoal, de maneira 

negativa.” 

• “Boas lembranças do X, X e X.” 

• “Alguns extremamente bons e dinâmicos, alguns parecem não ter 

evoluído com o tempo. E outros dão a impressão de serem enroladores e 

enganadores.” 

• “Exigentes, sempre preocupados em passar um monte de informações 

e também se assimilamos bem a matéria.” 

• “Alguns se mostraram bastante interessados em ajudar os alunos, 

mostrando-se ainda prazerosos em suas atividades; outros nem tanto; e 

alguns ainda muito menos (X, X, X).” 

• “A maior parte ruim.” 

• “Alguns possuem uma didática muito boa, outros não e não parecem 

estar preocupados.” 

• “Alguns professores do PEF, tremendos carrascos.” 

• “Excelentes teoricamente, falhos na prática.” 

• “Ruins.” 

• “Pouco contato com os professores.” 

Não há dúvidas de que com esse cenário não se cria um ambiente propício 

para a aceitação dos valores, dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes que o 



 

 

452

professor ajuda a construir com a sua atuação. Apesar de se destacar a boa imagem 

de alguns dos professores e notar-se algum progresso na preparação dos professores, 

mantêm-se dessa forma as percepções negativas obtidas por Bringhenti (1995) e por 

Martins (2003). 

Na pergunta 11 (Como foi o material empregado - a documentação - na 

época?), as opiniões ficaram centradas na falta de homogeneidade da qualidade do 

material didático: 

• “Atendeu às exigências das matérias. E algumas curiosidades ou 

dúvidas que surgiram.” 

• “Suficiente.” 

• “Péssima, somente apostilas, e mal escritas.” 

• “Depende da matéria; algumas são muito bem documentadas, outras 

têm uma péssima documentação.” 

• “Algumas apostilas eram de péssima qualidade, principalmente as dos 

anos anteriores, mas no final do curso tínhamos outras de melhor 

qualidade.” 

• “Em algumas matérias o material deixou a desejar, mas na maioria foi 

de satisfatório a bom.” 

• “Material pouco didático.” 

• “Acessível, porém inconstante (muito material de baixa qualidade).” 

• “Boa em algumas disciplinas e péssima em outras.” 

• “Adequado.” 

• “Em alguns departamentos o material é escasso.” 

• “Alguns muito bons, outros muito confusos ou não possuíam muita 

relação com a matéria dada em aula.”  

• “Horrível.”  

Os comentários que parecem resumir o sentimento dos alunos são: 
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• “Bastante variada, algumas disciplinas com material bom; outras com 

material bastante deficiente. Louvável a utilização de recursos como 

apresentações em data-show e também disponibilização de sites na 

Internet.” 

• “Algumas apostilas são ótimas, outras nem tanto. O ruim é quando o 

professor não elabora apostila e nem adota livro (um erro na Poli!).” 

As respostas para a pergunta 12 (O que falta e o que sobra aos alunos da 

Escola Politécnica?) foram bem diversificadas e amplas. Foram citadas desde a 

inteligência, a arrogância, a capacidade de enfrentar situações difíceis até a falta de 

consciência coletiva e senso de unidade. Também foram citadas a falta de tempo para 

estagiar e a falta de preparação no aspecto da humanidade: 

• “Falta sociabilidade e sobra individualismo.” 

• “Sobra inteligência e capacidade de aprender, falta inteligência 

emocional, capacidade de expressão e comunicação.” 

• “O que mais falta é um certo costume em falar mais em público, fazer 

apresentações. O que sobra é conhecimento técnico e capacidade de 

resolver novos problemas.” 

• “Falta desenvolver o lado humano e o trabalho em equipe (em alguns 

casos). Sobra capacidade e intelecto.” 

• “Sobra capacidade técnica, falta o fator humano. A maioria dos 

politécnicos tende a enfatizar o seu próprio desempenho acadêmico, e não 

dá importância aos relacionamentos.” 

• “Falta humanidade, sobra arrogância.” 

• “Sobra competência para lidar com situações difíceis e problemas. 

Falta descontração, relaxamento e relacionamento humano.” 

• “Falta uma integração maior entre os mesmos, e sobra muita 

competência e inteligência.” 

• “Falta tempo para estagiar e sobram matérias inúteis que demandam 

muito tempo de estudo.” 
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• “Falta consciência coletiva e senso de unidade, sobra garra para 

enfrentar dificuldades.” 

• “Falta experiência de trabalho e tempo para fazer cursos 

extracurriculares, sobra empenho e força de vontade.” 

• “Falta aos alunos maior interesse pela área.” 

• “Falta humildade e simplicidade, sobra inteligência.” 

• “Falta conhecimento de termos utilizados no mercado, preparação 

direcionada a processos seletivos de empresas, palestras de empresas de 

diversos ramos desde o 1° ano, possibilitando uma escolha mais adequada 

da área.” 

• “Falta disposição prática, sobra flexibilidade na escolha da profissão.” 

As respostas à pergunta 13 (Quais foram os maiores problemas que você teve 

no Biênio?) citaram o excesso de alunos por classe, a falta de didática de alguns 

professores e a dificuldade com a forma de desenvolvimento do curso além da 

própria imaturidade. Foram citadas algumas disciplinas: 

• “Primeiramente o aprendizado, que foi um método novo em que tive 

que me acostumar.” 

• “Falta de motivação.” 

• “Física 3.” 

• “Classes muito grandes (excesso de alunos), matérias com professores 

irregulares, competitividade excessiva dos alunos, até agressiva.” 

• “A desorganização devido ao excesso de pessoas, tive problemas com 

Cálculo Numérico e com Física 4, em que as provas não são coerentes 

com a matéria dada.” 

• “Pouca didática dos professores, falta de interesse com algumas 

matérias, péssimo estado das salas de aula.” 

• “Desorganização e falta de informação sobre as disciplinas ao 

ingressar na Poli.” 
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• “Falta de experiência, imaturidade.” 

• “Falta de informação sobre as disciplinas; professores com capacidade 

limitada.” 

• “A qualidade dos professores e a falta de motivação.” 

• “Adaptação à excessiva cobrança no início do curso.” 

• “Desorganização, desconforto nas salas de aula, péssimos 

professores.” 

• “Os professores dos outros institutos não pareciam estar interessados 

no aprendizado dos alunos, muitas vezes inveja.” 

• “Falta de base, disciplinas com objetivo confuso (não corretamente 

explicitados), material deficiente”. 

• “As Físicas.” 

Na pergunta 14 (Quais foram os maiores problemas que ocorreram na grande 

área?) algumas respostas se referiram de forma recorrente à falta de horário para 

estagiar, à existência de professores sem didática e à falta de motivação com o curso. 

Exatamente 3 alunos disseram que não havia nenhum problema estando 

aparentemente satisfeitos com o curso da Engenharia Civil: 

• “Horário das aulas que não nos permite estagiar.” 

• “Falta de exemplos práticos das possíveis especificidades da grande 

área.” 

• “Falta de didática de alguns professores, falta de interesse com 

algumas matérias, avaliação defeituosa por parte dos professores.” 

• “Professores péssimos.” 

• “Tempo para estudar e conciliar inúmeras provas ao mesmo tempo, 

inclusive trabalhos, além de motivação em determinadas matérias.” 

• “Falta de informação sobre o curso em geral.” 
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• “A falta de informação sobre a grade curricular, as matérias optativas 

e o trabalho de formatura.” 

• “Concentração de matérias.” 

• “Falta de motivação.” 

• “Nenhum dentro da Civil.” 

• “Nenhum, na Civil; não existe seleção de área.” 

• “Nenhum.” 

• “Não ocorreram.” 

Na pergunta 15 (Para a sua formação, quais foram as disciplinas mais e 

menos importantes?) observa-se pelas respostas que a importância maior é dada às 

disciplinas de Estruturas e às de Gerenciamento. Nas citações quanto às de menor 

importância há uma recorrência para as Físicas III e IV:  

• “As mais importantes foram as do PEF, pois são as mais exigentes e 

desenvolvem o raciocínio do aluno.” 

• “Mais importantes: Estruturas (R0, R1, R2, R3, R4, Concreto e 

Pontes), Estradas, Tráfego, Economia dos Transportes, menos 

importantes: PCC.” 

• “Mais importantes: Concreto, Resistência dos materiais, Gestão, etc, 

menos importantes: Físicas 3 e 4, Cálculo numérico.” 

• “Mais importantes: Área de estruturas PEF (todas), menos 

importantes: PCC.” 

• “Mais importantes: disciplinas do PEF, Gestão, etc, menos 

importantes a maioria das do Biênio, exceto Cálculo, Física, PNV-2100 e 

disciplinas técnicas, como Materiais e Desenho. Destaque para Cálculo 

numérico e Álgebra linear como matérias menos importantes.” 

• “Mais importantes: Pontes; menos importantes: Água em ambientes 

urbanos.” 
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• “Mais importantes: Gerenciamento, Materiais, Concreto e técnicas 

construtivas, menos importantes: acho que não seria necessária tanta 

Física.” 

• “As mais importantes foram todos os Cálculos, Gerenciamento e 

Economia, menos importantes: Físicas 3 e 4.” 

• “Menos importantes: todas as Físicas, mais importante: MAC-2166 

Computação.” 

• “Mais importantes: as profissionalizantes do terceiro ano e, 

principalmente do quarto ano, menos importantes: as que existem apenas 

para encher currículo (algumas do quinto ano e outras com matéria 

repetida).” 

• “Mais importantes: matérias de PCC, PTR, PRO e PHD que tratam de 

gestão de empresas, de projetos, gerenciamento e economia.” 

• “Mais importantes: todas, menos Física 3, 4 e MAP-2121.” 

• “Mais importantes: não encontrei, menos importantes Físicas.” 

Na pergunta 16 (De todas as disciplinas, qual você tiraria do currículo? 

Justifique.) repetem-se os pedidos com relação à retirada das Físicas além da 

observação quanto às disciplinas optativas. E certamente a observação sobre o 

estágio supervisionado é por ela ser uma disciplina de 30 horas, pois considerar 30 

horas de estágio como o mínimo obrigatório é pouco. As respostas foram as 

seguintes:  

• “GPS (Marítima e Fluvial).” 

• “As que repetem o conteúdo de outras disciplinas.” 

• “Álgebra Linear, pois, pelo menos na Civil, não é utilizada em 

nenhuma outra matéria ou campo de conhecimento.” 

• “As optativas da Civil (algumas) que são apenas um resumo das 

obrigatórias. Isto desestimula o aluno, pois a grade horária é preenchida 

com matérias pouco interessantes.” 
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• “Nenhuma, apenas mudaria o conteúdo de algumas e acrescentaria 

outras.” 

• “Acho que disciplinas devem ser melhoradas, não eliminadas, por 

exemplo: DFD, Física, Cálculo, MAC.” 

• “Estágio supervisionado, não tem utilidade.” 

• “Mecânica dos fluidos, pois é uma matéria que é explicada novamente 

em outras do departamento de PHD, e ela é muito mal exposta.” 

• “Água em ambientes urbanos, esta disciplina não existe na realidade, é 

apenas para fazer número.” 

• “Física 4, pois só é realmente necessária para engenheiros elétricos.” 

• “Físicas (1, 2, 3 e 4).” 

• “Físicas (2, 3 e 4), não têm aplicação em engenharia civil.” 

• “Físicas 3 e 4 , Cálculo 4.” 

Na pergunta 17 (Descreva sucintamente uma disciplina que você sentiu falta. 

Justifique.) as respostas mostram uma preocupação com os mecanismos dos 

processos de seleção às vagas nas empresas e com os conhecimentos em Economia 

em função do momento que estes formandos estão vivendo: 

• “Coordenação de projetos, Soluções tecnológicas para construção 

Civil. Estes tópicos são os mais pertinentes no mercado e a Poli não os 

abrange.” 

• “Uma introdução à Engenharia Civil, explicando de forma simples o 

que é Engenharia Civil.” 

• “Alguma disciplina que trabalhasse mais o lado psicológico, de modo 

a dar uma certa desinibição e melhor expressão verbal, coisas muito 

valorizadas em uma entrevista.” 

• “Psicologia, Marketing, Economia (um curso melhor), para estarmos 

mais preparados para o mercado em geral.” 
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• “Disciplinas de comunicação e de humanas, para suprir as fraquezas 

dos politécnicos.” 

• “Uma disciplina em que consigamos aplicar ou buscar os 

conhecimentos adquiridos no curso. Também uma disciplina que mostre o 

mercado como ele é.” 

• “Aplicação de programação em ambiente de engenharia civil. 

Ferramentas úteis como Visual Basic foram ignoradas.” 

• “Economia, finanças e contabilidade. Pois apesar de termos noções 

básicas, um maior aprofundamento auxiliaria no entendimento de diversas 

áreas.” 

• “Projeto de grandes estruturas, essa matéria poderia ser muito útil no 

mercado.” 

• “Economia (deveria ser mais abrangente).” 

• “Educação religiosa.” 

A pergunta 18 (Quantas horas você gasta com a condução para se locomover 

da sua casa para a Poli e vice-versa?) foi proposta para verificar se as dificuldades 

com a locomoção continuam mesmo quando os alunos chegam ao 5º. ano: 

• “Três alunos responderam menos de uma hora.” 

• “Três alunos responderam uma hora.” 

• “Oito alunos responderam duas horas.” 

• “Um aluno respondeu mais de três horas.” 

Na pergunta 19 (Você pratica algum esporte ou se exercita fisicamente 

regularmente?) verifica-se de onde é obtida a mobilidade física apontada no Mapcom 

e se mesmo com as dificuldades apontadas com relação a um curso que exige muito 

tempo de dedicação o esporte é mantido como prioridade: 

• “Futebol, vôlei e tênis.” 

• “Até a metade do curso sim. Depois, também por causa dos atrasos no 

curso, tive que parar a fim de concluí-lo no prazo ideal.” 
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• “Sim.(5 respostas)” 

• “Sim, na medida do possível, pois a Poli toma muito tempo.” 

• “Não.(4 respostas)” 

• “Faço musculação e corrida duas vezes por semana.” 

• “Sim, corro e pratico capoeira duas vezes por semana.” 

• “Musculação.” 

As respostas da pergunta 20 (Qual é a sua opinião sobre os cursos 

cooperativos?) confirmam que os cursos cooperativos são também na opinião dos 

alunos uma das alternativas para revitalizar o curso de Engenharia Civil: 

• “Ótimo, porém com cargas horárias menores.” 

• “Muito bom pelo que conheço.” 

• “Sou totalmente a favor, e se possível poderiam ser aplicados a todas 

as áreas.” 

• “A idéia é excelente.” 

• “Muito bom, mas comprimem muita matéria em pouco tempo, 

exaurindo o aluno.” 

• “Muito bons, gostaria de ter feito um.” 

• “Interessantes. É possível conciliar os interesses de atuar no mercado 

com a vida acadêmica, sem prejudicá-la.” 

• “São interessantes, podendo se aprofundar mais na área.” 

• “Seria uma boa opção para a civil.” 

• “São cursos que preparam o aluno tanto com a prática com teoria.” 

• “É uma iniciativa interessante.” 

• “É bom para o aluno conhecer diferentes estágios remunerados.” 

• “Deveria ter esta opção em todas as engenharias.” 

• “Boa”. 
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7.9 Anexo I – Pesquisa sobre algumas outras questões  

PNV-2100 Introdução à Engenharia 

Cristina Rodrigues de Borba Vieira, por intermédio de entrevistas efetuadas 

junto a alunos de graduação no curso de Engenharia de Produção, concluiu que os 

alunos não se interessavam em avaliar as disciplinas pela Internet. As justificativas 

apresentadas foram a não obrigatoriedade e o acesso demorado. Isso confirmou o 

sentimento observado junto aos alunos do Ciclo Básico conforme já relatado. 

Conforme já foi dito anteriormente, mesmo que se obrigue a resposta, por meio de 

acesso condicionado na ocasião da matrícula, o risco é sempre a resposta 

descompromissada e não verdadeira. 

Uma única avaliação ao final do oferecimento da disciplina não tem o mesmo 

apelo que o seu acompanhamento no desenvolvimento da disciplina com análise da 

atuação do professor, dos alunos e dos meios envolvidos para eventuais imediatas 

correções de rumo. Esse sentimento tem feito com que os alunos não respondam ao 

questionário por exemplo da Pró-Reitoria de Graduação. 

Além do pragmatismo do aluno politécnico deve-se considerar também a falta 

de tempo ou o excesso de atividades programadas nos cursos da Epusp conforme se 

detectou na Engenharia Civil, por exemplo. 

Cláudia Cristina Botero Suárez analisou os questionários de avaliação da 

disciplina PNV-2100 Introdução à Engenharia existentes: o próprio da disciplina 

(aplicados durante os anos de 2001, 2002, 2003 e 2004), o da Comissão do Ciclo 

Básico (aplicado em 2002 e 2003) e o outro aplicado pelos representantes discentes 

(aplicado em 2004 com a supervisão do Programa de Orientação Acadêmica) mas, 

focalizou suas observações nos questionários de avaliação da disciplina das turmas 

do Professor X que lecionou esta disciplina de 2001 a 2004. O Professor X 

costumava passar em todas as aulas um questionário sobre as atividades 

desenvolvidas. 

Cláudia Cristina Botero Suárez afirmou ainda que houve uma falta de 

objetividade na avaliação dos alunos ao confrontar as respostas dadas na avaliação 

final da disciplina sobre a atuação do professor com as observações dos alunos no 

início do desenvolvimento da disciplina. 
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Ao se analisar os gráficos comparativos das respostas dadas pelas turmas dos 

diversos anos, percebeu-se que há uma certa constância na maioria das respostas 

mesmo tratando-se de turmas diferentes.  

As variações ocorreram nas observações e nas respostas sobre a forma de 

como é feita a avaliação da disciplina. Mas, conforme já descrito anteriormente, 

houve modificações na forma de avaliar no decorrer desses anos. 

Sabe-se que a existência de uma liderança positiva ou negativa pode alterar o 

equilíbrio de um grupo, o que parece não ter ocorrido nas turmas analisadas. 

PQI-2409 Laboratório de Fundamentos de Engenharia Química 

Com o trabalho realizado por Kátia R. B. Nogueira na disciplina PQI-2409 

Laboratório de Fundamentos de Engenharia Química pode-se ter uma idéia de como 

é desenvolvida uma disciplina de laboratório e verificar se o planejamento funcionou 

numa disciplina que teve seis docentes. A disciplina exigia ainda conhecimentos 

anteriores e cada experiência se relacionava com uma disciplina teórica diferente. 

Foi realizada uma entrevista na qual foi preenchido um questionário apenas 

com o docente responsável pela disciplina. 

O Professor X respondeu ao questionário seguindo-se a seguinte escala: 0-

sem condições de responder; 1-não; 2-sim, poucas vezes; 3-sim, na metade das 

vezes; 4-sim, na maioria das vezes; 5-sim, plenamente. As respostas dadas estão na  

Tabela 54.  

A disciplina PQI-2409 foi oferecida para os alunos do 4o. módulo acadêmico 

do curso cooperativo de Engenharia Química (4o ano). Por ser um curso cooperativo-

quadrimestral, tinha em sua rotina administrativa uma sistemática de 

acompanhamento do desenvolvimento das disciplinas. Havia um questionário que 

era respondido por todos os alunos apontando os problemas ocorridos no 

quadrimestre e indicando caminhos para a solução deles. Atribuiu-se uma nota de 0 a 

10 e se expressaram, por escrito, as dúvidas, sugestões e críticas focando o nível das 

aulas, atividades e avaliações, a importância da disciplina para a formação do aluno, 

a didática do professor e o interesse do aluno. 
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Tabela 54. Avaliação do professor sobre a disciplina, alunos e auto-avaliação 

Avaliação da disciplina PQI 2409  
1. O conteúdo da disciplina foi cumprido?  4 
2. Houve interação entre a disciplina ministrada com as outras disciplinas da grade curricular?  5 
3. A organização e metodologia da disciplina facilitam a sua compreensão?  4 
4. Houve interação do docente com os alunos na condução da disciplina? 3 
5. A avaliação da aprendizagem adotada foi coerente com o conteúdo apresentado?  3 
Avaliação dos alunos  
6. A turma apresentou interesse no conteúdo ministrado no decorrer do curso?  3 
7. As dúvidas levantadas foram pertinentes aos assuntos abordados?  4 
8. Os alunos foram assíduos e pontuais às aulas?  4 
9. O desempenho da turma foi o esperado?  4 
Avaliação do professor (auto-avaliação)  
10. Sou assíduo e pontual às aulas da disciplina?  4 
11. Incentivo meus alunos a discutir e expressar suas idéias?  5 
12. Transmito o conteúdo da disciplina com clareza e objetividade?  4 
13. Faço propostas de mudanças no processo de ensino-aprendizagem durante o curso e ao final 4 
Informações adicionais  
14. Deseja adicionar alguma informação? (escreva de forma legível no espaço reservado na folha 

de resposta) Exista uma apostila com roteiro de cada experiência.
 

 

Nesta disciplina, a média dada pelos alunos às perguntas (Você assistia às 

aulas com interesse? As avaliações e atividades eram condizentes com a aula? O 

professor possuía didática? O professor respeitava você e seus colegas? O professor 

era acessível? Atribua uma nota geral à disciplina/professor) foi em torno de 7,0.  

Nos comentários por escrito foi apontado que em alguns experimentos o 

professor não comparecia e deixava a aula a cargo de pós-graduandos, seus 

orientados. Foi citado ainda que não havia uniformidade nos critérios de correção dos 

relatórios, que a prova final foi muita longa, cobrando detalhes e com grau de 

dificuldade muito elevada, que os relatórios eram muito trabalhosos, extensos e 

difíceis de serem elaborados e que nem todos os professores tinham a mesma 

didática, atenção e disposição.  

Conclui-se portanto que numa disciplina de laboratório com vários docentes é 

necessário um planejamento minucioso para que os relatórios sejam mais objetivos 

do que trabalhosos, para que as eventuais ausências do professor possam ser repostas 

por outro professor e não por alunos de pós-graduação, para que se a prova for feita 

por muitas mãos não se desloque o foco do principal, para que os critérios de 
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correção dos relatórios sejam os mais uniformes possíveis. Percebeu-se ainda a 

compreensão dos problemas detectados pois apesar de eles terem sido apontados a 

média da disciplina/professor foi em torno de 7. 

PTR-2555 Geoprocessamento 

A disciplina PTR-2555 Geoprocessamento é uma disciplina eletiva de dois 

créditos oferecida em todos os semestres pelo Departamento de Engenharia de 

Transportes para os alunos do 5o. ano de Engenharia Civil. No segundo semestre de 

2004, constituíram-se duas turmas e os docentes foram os professores X, Y e Z. 

Cláudia Soares Machado avaliou a turma 1 cujas aulas eram dadas às terças-

feiras das 9h20min às 11h e entrevistou o professor Y.  

Tabela 55. Questionário de avaliação – alunos 

Responda NA - não se aplica; N – Não; S – Sim; P – Parcialmente. 
Avaliação da disciplina  
1. Os objetivos da disciplina foram colocados claramente no início da disciplina? 
2. Os objetivos da disciplina foram alcançados? 
3. O conteúdo apresentado está relacionado com os objetivos colocados? 
4. Foi apresentado um planejamento do curso? 
5. O conteúdo proposto foi cumprido? 
6. A formação do espírito crítico foi estimulada? 
7. As técnicas utilizadas durante as aulas ajudaram no entendimento dos conteúdos? 
8. As atividades de aula e fora de aula foram consistentes? 
9. Os métodos de avaliação conseguiram detectar se houve aprendizado? 
10. Os métodos de avaliação são consistentes com os objetivos propostos? 
11. Os métodos de avaliação são consistentes com os conteúdos apresentados? 
12. Houve realimentação após as avaliações para corrigir erros? 
13. O material de apoio era de fácil acesso? 
14. O material de apoio era de boa qualidade? 
15. O horário de início das aulas é aceitável? 
Avaliação do professor 
1. A relação professor aluno era boa e favorecia o processo de ensino-aprendizagem? 
2. O professor era acessível fora da aula? 
3. O professor demonstra domínio do conteúdo da disciplina? 
4. O professor era claro e objetivo em suas explicações? 
5. O professor criou um ambiente de discussão, participação durante as aulas? 
6. O professor era pontual? 
7. O professor utilizava bem o tempo em sala de aula?  
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Vinicius de Araújo Maeda avaliou a turma 2 cujas aulas eram às quintas-

feiras das 7h30min às 9h10min e entrevistou o professor Z.  

Nas duas turmas observou-se que a freqüência às aulas era baixa com cerca 

de 50% de presença. Esta freqüência é apontada como a rotineira no curso da 

Engenharia Civil. Na turma 2 o questionário foi preenchido por 100% dos 

matriculados porque Vinicius de Araújo Maeda completou a avaliação ao passar o 

questionário para os que não estavam presentes às aulas no dia da prova final em que 

o comparecimento foi total.  

O questionário utilizado foi o encaminhado pelo Prof. José Aquiles Grimoni 

da disciplina PEA-5900( Tabela 55 e Tabela 56). 

Tabela 56. Questionário de avaliação – alunos - continuação 

Auto-avaliação do aluno 
1. Você participou de mais de 70% das aulas? 
2. Você se dedicou à disciplina mais de 3 horas por semana fora da sala de aula?  
3. Você participou intensamente dos trabalhos em classe e fora de classe? 
4. Você detectou a falta de algum pré-requisito nesta disciplina? 
5. Você detectou alguma dificuldade durante o andamento da disciplina? 
6. Suas expectativas da disciplina foram atendidas?  
7. Manifestei todas as minhas dúvidas em aula? 
Informações adicionais 
1. A infra-estrutura das salas de aula e de estudo é adequada? 
2. A infra-estrutura das bibliotecas é boa (sala de estudos, acervo, atendimento, etc)? 
3. Os equipamentos utilizados dentro da sala facilitaram as aulas? 
4. O atendimento nas secretarias é bom? 
Observações, críticas, comentários e sugestões. 
 
 
 

Analisando as respostas dadas pelos alunos das duas turmas pode-se perceber 

que houve pequenas diferenças na distribuição delas. Se forem somadas os 

percentuais das respostas Sim e Parcialmente sim, as respostas que apresentaram 

mais de 10% de diferença entre as duas turmas foram as perguntas 9, 10 e 11 da 

avaliação da disciplina, a pergunta 2 da avaliação do professor, a pergunta 6 da auto-

avaliação do aluno e a pergunta 3 da avaliação da instituição nas informações 

adicionais (Tabela 57). 
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Analisando as respostas dadas pelos dois professores entrevistados, as 

diferenças ocorreram na pergunta 2 da avaliação da disciplina, perguntas 2 e 3 da 

avaliação dos alunos e perguntas 2 e 4 da auto-avaliação do professor.  

Tabela 57 Questionário de avaliação – professor 

Responda NA - não se aplica; N – Não; S – Sim; P – Parcialmente. 
Avaliação da disciplina  
1. Há interdependência com outras disciplinas do curso de engenharia civil? 
2. Detectou necessidade de algum pré-requisito? 
3. A disciplina dada no 2o. período do 5o. ano do curso de engenharia civil está no período correto? 
4. Os objetivos propostos no curso foram atingidos? 
5. Conseguiu abordar todos os assuntos programados no curso? 
Avaliação dos alunos 
1. A freqüência dos alunos às aulas é boa? 
2. Os alunos apresentam maturidade suficiente para entendimento e aproveitamento do curso? 
3. A avaliação dos alunos apresentou resultados satisfatórios? 
4. Os alunos mostraram interesse e participaram, discutindo os assuntos dados durante as aulas? 
Auto-avaliação do professor 
1. A programação da disciplina é feita com antecedência suficiente para o bom andamento do curso? 
2. O professor realizou algum curso ou preparação pedagógica? 
3. Se não, sentiu necessidade em algum momento do curso? 
4. O material didático é atualizado constantemente? 
Avaliação do Curso e da Instituição 
1. Há apoio da instituição quanto aos recursos disponibilizados: computador, datashow? 
3. A instituição fornece recursos suficientes para produção de material didático e infra-estrutura? 
4. A instituição fornece recursos suficientes para trazer palestrantes e profissionais da área para 
5. Há apoio departamental para o desenvolvimento e evolução do curso?  

 

Pela análise do conjunto das respostas dos alunos e dos professores, Cláudia 

Soares Machado e Vinicius de Araújo Maeda concluíram que tanto a atuação do 

professor como a atuação dos alunos que constituíram a turma 1 parecem ter influído 

no resultado final. 

Nestas pesquisas efetuadas por esses alunos de pós-graduação, puderam ser 

notadas algumas observações negativas mais freqüentes. 

Das observações dos alunos, com relação à avaliação da disciplina, foram 

citadas: Falta de atividades práticas com pedido de mais exercícios; ineficiência dos 

métodos de avaliação que conseguiram detectar parcialmente se houve aprendizado; 

falta de realimentação para corrigir erros; dificuldade de acesso na Internet e má 

qualidade do material de apoio. Com relação à avaliação do professor, foi citada: 
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Falta de clareza e de objetividade. Com relação à auto-avaliação dos alunos, foram 

citadas: Inexistência de dedicação dos alunos fora do horário de aula; atendimento 

parcial das expectativas; manifestação parcial das dúvidas. 

Das observações negativas mais freqüentes dos professores, com relação à 

avaliação da disciplina foi citada: Falta de pré-requisito por parte dos alunos. Com 

relação à avaliação dos alunos foram citadas: Atraso dos alunos às aulas; falta de 

interesse; desculpa da inexistência de tempo por causa do estágio; não feitura dos 

exercícios por parte dos alunos. 
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7.10 Anexo J – Divulgação do manual de ética da USP 

Seguem trechos de alguns dos textos produzidos pelos alunos em 2003: 

• “Ao utilizar as mesas de estudo em um jogo de cartas reconheço ter 

violado o Código de Ética da USP nos seguintes artigos: - artigo 5º., 

parágrafo II (É dever dos membros da Universidade observar as normas 

deste Código e os Postulados Éticos da Instituição, visando manter e 

preservar o funcionamento de suas estruturas, o respeito, os bons 

costumes e preceitos morais e a valorização do nome e da imagem da 

Universidade); - artigo 22º. (É dever dos membros do corpo discente fazer 

bom uso dos recursos públicos que financiam sua formação acadêmica)”. 

• “....A partir desse momento adotarei sempre a conduta eticamente correta, 

zelando pelos bens da Universidade especialmente da Escola Politécnica e 

continuando meu esforço nos estudos, o que fará com que eu me torne 

apto a servir a sociedade tanto pessoal como profissionalmente”. 

• “Admito que não respeitei as normas vigentes na USP, instituição esta 

sustentada pela sociedade, a qual banca meus estudos na Escola 

Politécnica.” 

• “Ao ler o código de ética, vi que não respeitei os seguintes artigos: 

art. 22º. É dever dos membros do corpo discente fazer bom uso dos 

recursos públicos que financiam sua formação acadêmica, já que fiz mau 

uso das mesinhas do Biênio, as quais servem e devem ser utilizadas 

somente para esse fim e absolutamente não devem ser usadas para fins de 

jogos pois existem locais apropriados para isso;  

art. 5º. É dever dos membros da Universidade ... observar as normas deste 

código e os postulados éticos da Instituição, visando manter e preservar o 

funcionamento de suas estruturas, o respeito, os bons costumes e preceitos 

morais e a valorização do nome e da imagem da Universidade ....., pois 

não observei as normas do código e desrespeitei as pessoas que estavam 

no local estudando e as pessoas que possivelmente queriam ocupar o lugar 

para fins acadêmicos;  
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art. 6º. Constitui dever funcional e acadêmico dos membros da 

Universidade: I. Agir de forma compatível com a moralidade e a 

integridade acadêmica; II. Aprimorar continuamente os seus 

conhecimentos; III. Prevenir e corrigir atos e procedimentos 

incompatíveis com as normas deste código e demais princípios éticos da 

Instituição, comunicando-se à Comissão de Ética; IV. Corrigir erros, 

omissões, desvios ou abusos na prestação das atividades voltadas às 

finalidades da Universidade...,de acordo com o artigo comprometo-me a 

não mais cometer tais infrações...” 

• “Informo que cometi uma falta de acordo com o código de ética da 

Universidade de São Paulo, precisamente no artigo vigésimo segundo do 

código de 22 de outubro de 2001 (resolução número 4871), que diz: É 

dever dos membros do corpo discente fazer bom uso dos recursos 

públicos que financiam sua formação acadêmica. A falta cometida se 

refere à utilização indevida das mesas localizadas na frente da secretaria 

do Biênio, no primeiro andar. Essas mesas são destinadas ao estudo e não 

devem ser utilizadas para jogos, nem mesmo quando não há ninguém 

estudando, pois o artigo é genérico quanto à utilização dos recursos 

públicos....”  

• “....Pelo menos ganhei algo com tudo isso; li o Código de Ética e sei 

como devo portar-me dentro desta instituição, sei quais são as atitudes 

que devem ter os servidores docentes como os não docentes além de 

outros aspectos que não conhecia.....” 

• “....Além desse cometi outro erro, o de ignorar o aviso que dizia que era 

proibido jogar naquele lugar. Sendo este talvez o erro mais grave porque 

desrespeitei a decisão tomada pelo responsável do Biênio.” 

 



 

 

470

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ABREU, M. C. DE; MASETTO, M. T. O Professor Universitário em Aula: prática 

e princípios teóricos. São Paulo: MG Editores Associados, 1990. 

AMORIM, F. A. S.; ALHO, A. T. P. Introdução à Engenharia Naval: desafios e 

realizações. In: PINTO, D. P.; NASCIMENTO, J. L. do (Org.) Educação em 

Engenharia: metodologia. 1. ed. São Paulo: Editora Mackenzie, 2002. 

ANTUNHA, A. G. Análise da evasão e represamento de alunos da EPUSP. POLI 

Debate no. 15, p. 1-5, set. 1992. 

ARANHA, M. L. A. História da Educação. 2. Ed. São Paulo: Moderna, 1996. 

ARAUJO, M. De. Educação a distância e a Web semântica: modelagem 

ontológica de materiais e objetos de aprendizagem para a plataforma COL. 2003. 

Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003. 

ARAÚJO FILHO, M. S.; AGUIAR NETO, B. G. A avaliação das condições de 

oferta e os resultados do exame nacional de cursos: análise comparativa e estudo de 

caso. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 28., Ouro 

Preto, 2000. COBENGE 2000. Ouro Preto: UFOP, 2000. 1 CD-ROM. 

AUGUSTO, O. B. Proposta de restruturação da gestão de graduação da  Escola 

Politécnica da USP. São Paulo, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, abril 

de 2003/ Palestra apresentada em reunião de CTA. São Paulo, 2003. 

BARREIRO, A. C. M., NAKAO, O. S., NASCIMENTO, O. R. Avaliando na área de 

ciências exatas: duas experiências. In: FELTRAN, R. C. DE S., BARREIRO, A. C. 

M., BARREIRO J. C. (Org.) Experiências em avaliação na universidade. Taubaté: 

Cabral Editora e Livraria universitária, 2003. 

BARREIRO, A. C. M. A prática docente do professor de física do 3º. Grau . 

1996. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 1996. 

____________A prática docente na Universidade. In: MALUSÁ, S, FELTRAN, R. 

C. DE S. (Org.) A prática da docência universitária. São Paulo: Factash Editora, 

2003. 



 

 

471

BASTOS, L. R.; MICHAEL, W. B.; TORRES DE OLIVEIRA, D. P. A critique of 

the external product evaluation of the brazilian system of undergraduate education, 

International Review of Education, Hamburg, v. 47, n.1-2, p.151-158. March 

2001. 

BAZZO, W. A.; PEREIRA, L. T. do V. Introdução à Engenharia. 5. Ed. 

Florianópolis: Editora da UFSC, 1997. 

BECKER, F. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 

2001. 

BELHOT, R. V. Reflexões e propostas sobre o “ensinar engenharia” para o 

século XXI. Tese (Livre docência) – Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo. São Carlos, 1997. 

BONK, R. J.; IMHOFF, P. T.; CHENG, A. H.-D. Integrating written communication 

within engineering curricula. Journal of professional issues in engineering 

education and practice. Reston, v. 128, n. 4, p. 152-9, 2002. 

BORGES, M. N.; VASCONCELOS, F. H. Novos princípios e conceitos do projeto 

curricular para curso de graduação em engenharia. Revista de Ensino de 

Engenharia. n. 17. ABENGE. Brasília. 

BOTTER, R. C. A evasão na Epusp. POLI Debate no. 15, p.5-6, set. 1992. 

BRAGA, M. M.; PEIXOTO, M. C. L.; FIGUEIREDO, A. M. G.; SILVA, R. M.; 

BOGUTCHI, T. F. Perfil dos egressos do curso de engenharia civil da UFMG. In 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 28.,Ouro Preto, 

2000. COBENGE 2000. Ouro Preto: UFOP, 2000. 1 CD-ROM. 

BRASIL, Conselho Nacional de Educação (CNE). Parecer CNE/CSE 1362/2001 

"Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia". Brasília, DF, em 25 

de fevereiro de 2002. 

BRASIL, Conselho Nacional de Educação (CNE). Resolução CNE/CES. "Institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia". Brasília, 

DF, em 11 de março de 2002. 



 

 

472

BRINGHENTI, I. Avaliação do curso de engenharia civil da Escola Politécnica 

da USP pelos alunos. 1992. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 1992. 

_____________ O ensino na Escola Politécnica da USP: fundamentos para o 

ensino de engenharia. São Paulo: EDUSP, 1993. 

_____________. Perfil do ex-aluno da Escola Politécnica da USP: pesquisa 

visando o aprimoramento curricular. São Paulo: EDUSP, 1995. 

BROHN, D. M. A new paradigm for estrutural engineering. The Structural 

Engineer, v. 70, n. 13, jul. 1992. 

CERASOLI, J. F. A grande cruzada: os engenheiros e as engenharias de poder na 

primeira república. 1998. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de 

Campinas. Campinas, 1998. 

CHRISTIANSEN, D. New Curricula, IEEE Spectrum, v. 29, n. 7, jul. 1992. 

COLENCI, A. T. O ensino de engenharia como uma atividade de serviços: a 

exigência de atuação em novos patamares de qualidade acadêmica. Dissertação 

(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São 

Carlos: 2000. 

CORRÊA, C. Edifícios escolares: Miguel Juliano. Cotia: Ateliê Editorial, 2002. 

CORREIA, A. M. A. Hipermídia no ensino da representação gráfica: conceito de 

projetação em engenharia. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de 

São Paulo. São Paulo, 2002. 

CORSON, B. Leadership by design and design by collaboration: processes for 

illuminating the box. International Journal of Engineering Education, v. 19, no. 1, 

pp. 41-52, 2003. 

COSTA, L. A. C. Relato de uma tese sobre educação à distância no ensino de 

Engenharia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 

31., 2003, Rio de Janeiro. COBENGE 2003. Rio de Janeiro: IME, 2003. 1 CD-

ROM. 



 

 

473

CUGNASCA, P. S. Planejamento e qualidade de ensino num curso de Engenharia. 

In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 28., Ouro Preto, 

2000. COBENGE 2000. Ouro Preto: UFOP, 2000. 1 CD-ROM. 

DELVAL, J. Introdução à prática do método clínico: descobrindo o pensamento 

das crianças. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

DIB, C. Z. Tecnologia da Educação e sua Aplicação à Aprendizagem de Física. 

São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1974.  

DI PIETRO, J. E. O conhecimento qualitativo das estruturas das edificações na 

formação do arquiteto e do engenheiro. 2004. Tese (Doutorado) – Universidade 

Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2004. 

ECO, U. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

ESCOLA POLITÉCNICA DA USP. Manual do calouro. São Paulo: Epusp, 2002. 

________ Manual do Aluno: Introdução à Engenharia. São Paulo: Epusp, 2002. 

________ Manual do Professor: Introdução à Engenharia. São Paulo: Epusp, 2002. 

________(2003). São Paulo. Resultado das Opções 2002. Disponível em: 

<http://www.poli.usp.br/Ensino/Graduaçao_Semestral/Aluno/opcoes/resultadofinal.a

sp>. Acesso em: 07 de jul. 2003. 

________(2005). São Paulo. Mapa estratégico Poli 2015. Disponível em: 

<http://www.poli.usp.br/2015/mapa.asp>. Acesso em: 07 de jan. 2005. 

_________(2005a). Conheça os planos e projetos dos três candidatos a Diretor da 

Poli. Poli Notícias, ano XIV, no 115-A, nov. 2005. 

FARIA, W. Mapas Conceituais. São Paulo: EPU, 2003. 

FASTE, R. A. The human challenge in engineering design. International Journal of 

Engineering Education, v. 17, n. 4 e 5, pp. 327-331, 2001. 

FORESTI, M. C. P. P. Formação pedagógica continuada de docentes na 

universidade: protótipo de um sistema hipermídia de educação à distância. 1996. 

Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. São Paulo: 

1996.  



 

 

474

FUSCO, P. B. O projeto Politécnica 2000. Revista Politécnica, ano 96, no. 216, p.7, 

separata, mai. 1999, ISSN 0304-6761. 

GARCÍA, R. O conhecimento em construção: das formulações de Jean Piaget à 

teoria de sistemas complexos. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

GARDNER, H. Inteligências múltiplas: a teoria na prática. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1993. 

GENEVOIS, B. B. P. Desempenho dos cursos de Engenharia Civil segundo o Exame 

Nacional de Cursos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE 

ENGENHARIA, 28., Ouro Preto, 2000. COBENGE 2000. Ouro Preto: UFOP, 2000. 

1 CD-ROM. 

GERSON, H. B. P. O estudo da visualização no ensino de Desenho. 2000. Tese 

(Doutorado) –Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2000. 

GOMES, E.; TORRES, S. R. As ciências básicas na visão dos alunos do ensino 

médio. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 

28.,Ouro Preto, 2000. COBENGE 2000. Ouro Preto: UFOP, 2000. 1 CD-ROM. 

GOVIDARAJ, T. Social and environmental perspectives in the design of engineering 

and service systems. International Journal of Engineering Education, v. 19, no. 1, 

pp. 16-24, 2003. 

GOZZI, J. O curso de Engenharia Eletrônica e de Computação da UFRJ. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 27., Natal, 1999. 

COBENGE 99. Natal: 1999. 1 CD-ROM. 

________. Sobre o problema da evasão no curso de Engenharia Eletrônica da UFRJ. 

In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 28.,Ouro Preto, 

2000. COBENGE 2000. Ouro Preto: UFOP, 2000. 1 CD-ROM. 

GREEN G.; KENNEDY P. Redefining engineering education: the reflective practice 

of product design engineering. The International Journal of Engineering 

Education, v. 17, no. 1, 2001, ISSN0949-149X, pp. 3-9. 

HARRISON, J. C. On scope and assessment in modern engineering education. 

International Journal of Engineering Education, v. 18, no. 3, pp. 301-306, 2002. 



 

 

475

HELENE, O. O Inep e as avaliações. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 jun. 

2003. p. A2.  

HIBBELER, R. C. Engineering Mechanics: Statics. Upper Saddle River: Prentice-

Hall, 1998. 

HIPOLITO, O. É preciso recuperar o ensino das ciências. Folha de S. Paulo. São 

Paulo, 9 jul. 2003. p.3. 

HYMAN, B. Public policy and engineering design education. International Journal 

of Engineering Education, v. 19, no. 1, pp. 110-117, 2003. 

IOSHIMOTO, L. Elaboração de modelos físicos qualitativos e outros elementos 

auxiliares no entendimento do conteúdo programático de PEF-201 – Resistência dos 

Materiais. In: SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO, São Paulo, 7., 1999. Resumos. São Paulo: Epusp, 1999. 

JANOTT, A. Origens da Universidade: a singularidade do caso português. São 

Paulo: Edusp, 1992. 

KARTAM, N.; AL-RESHAID, K. Design and implementation of web-based 

multimedia techniques for construction education. International Journal of 

Engineering Education, v. 18, no. 6, pp. 682-696, 2002. 

KURFESS, T. R. Producing the modern engineer. International Journal of 

Engineering Education, v. 19, no. 1, pp. 118-123, 2003. 

LANDI, F. R. O perfil do engenheiro. Revista Politécnica. ano 96, n. 216, p.8 

separata, mai. 1999, ISSN 0304-6761. 

LEITE, D.; BRAGA A. M. Docência na Universidade. Campinas: Papirus, 1998, 

pp.41-42.  

LIEURY, A.; FENOUILLET, F. Motivação e aproveitamento escolar. São Paulo: 

Edições Loyola, 2000.  

LINDENBERG NETO, H. Ensinando história da engenharia de estruturas a alunos 

de engenharia civil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE 

ENGENHARIA, 30., Piracicaba, 2002. COBENGE 2002. Piracicaba: Unimep, 

2002. 1 CD-ROM. 



 

 

476

_____________. Ensino de engenharia. São Paulo, Escola Politécnica, 

Universidade de São Paulo, 2002/ Palestra proferida a convite dos alunos do Centro 

de Engenharia Civil Prof. Milton Vargas. São Paulo, 2002. 

LINDENBERG NETO et al. The observation of every day life structures: a project to 

stimulate the students’learning of mechanics of structures. In: INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON ENGINEERING EDUCATION, 7., Oslo, 2001. 7. ICEE Oslo: 

2001. 1 CD-ROM. 

LINDENBERG NETO, H.; ARÉVALO, L. A. T. Using images to teach the 

beginnings of structural engineering. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

ENGINEERING EDUCATION, 5., Rio de Janeiro, 1998. ICEE 98. Rio de Janeiro: 

PUC, 1998. 1 CD-ROM. 

LINSINGEN, I. Von., PEREIRA, L. T. V., CABRAL, C. G., BAZZO, W. A. 

Formação do Engenheiro. In: LINSINGEN, I., PEREIRA, L. T. V., CABRAL, C. G., 

BAZZO, W. A. (Org.). Formação do Engenheiro. Florianópolis: Editora da UFSC, 

1999. 

LONGO, H. I. Reflexos da gratificação de estímulo à docência nas Instituições 

Federais de ensino superior. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE 

ENGENHARIA, 30., Piracicaba, 2002. COBENGE 2002. Piracicaba: Unimep, 

2002. 1 CD-ROM. 

LOPES, J. A.; SILVA, M. B. Sistema de gestão de qualidade total, com ênfase em 

normalização, aplicado às Instituições de Ensino Superior de Engenharia. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 28., Ouro Preto, 

2000. COBENGE 2000. Ouro Preto: UFOP, 2000. 1 CD-ROM. 

LOPES, M. I. P. Avaliação comparativa entre o regime seriado semestral e o regime 

por créditos no curso de engenharia civil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

ENSINO DE ENGENHARIA, 26., São Paulo, 1998. COBENGE 98. São Paulo: 

USJ, 1998. 1 CD-ROM. 

MACEDO, L. de. Ensaios construtivistas. 3. ed. rev. São Paulo: Casa do Psicólogo, 

1996. 

MACEDO, R. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 fev. 2003. p. A2.  



 

 

477

MACIEL, H. M.; LOPES, M. I. P. Regime semestral seriado no curso de engenharia 

civil da UFSM. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 

30., Piracicaba, 2002. COBENGE 2002. Piracicaba: Unimep, 2002. 1 CD-ROM. 

MASETTO, M. T. Aulas Vivas. São Paulo: MG Editores Associados, 1992. 

_______________.(Org.). Docência na Universidade. Campinas: Papirus, 1998. 

_______________. Competência Pedagógica do Professor Universitário. São 

Paulo: Summus Editorial, 2003. 

_______________. Didática: A aula como centro. São Paulo: Editora FTD, 1997. 

MARTINS, L. C. P. Análise da implantação da modernização curricular na 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 2003. Dissertação (Mestrado) –  

Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003. 

McGINN, J. Cooperative education: the University of Limesick perspective. 

International Journal of Engineering Education, v. 15, no. 2, 1999, ISSN0949-

149X. 

MILLER, R. L.; OLDS, B. M. Lessons learned in developing and implementing a 

program assessment plan. International Journal of Engineering Education, v. 18, 

no. 2, pp. 217-224, 2002. 

MILLER, R. K. Olin College and the future of engineering. Disponível em: 

<http://www.olin.edu//about_olin/docs/future_of_engineering.asp>. Acesso em: 11 

jul. 2003. 

MONTEFUSCO, R. Disciplina Introdução à Engenharia: análise e avaliação. 

2004. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2004. 

MOREIRA, M. A. Teorias de Aprendizagem. São Paulo: EPU, 2003. 

MOREIRA, M. A.; MASIN, E. F. S. Aprendizagem Significativa. Centauro 

Editora. 

NAKAO, O. S. Aperfeiçoamento didático de um curso de Mecânica das 

estruturas. 2000. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São 

Paulo. São Paulo, 2000. 



 

 

478

_____________.Otimizando os procedimentos administrativos do Setor de Estágios 

e Empregabilidade. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE 

ENGENHARIA, 28., Ouro Preto, 2000. COBENGE 2000. Ouro Preto: UFOP, 2000. 

1 CD-ROM. 

_____________. A importância da divulgação das áreas e modos de atuação do 

engenheiro. In IBERO-AMERICAN SUMMIT ON ENGINEERING EDUCATION. 

São José dos Campos, 2003. IASEE 2003. São José dos Campos: UNIVAP, 2003. 

_____________.(2004) Acompanhamento do Ciclo Básico. São Paulo: Epusp, 

2004. 

_____________.(2004a) Projeto Engenharia Zona Leste Curso de Engenharia 

Civil: foco no dimensionamento da grade curricular e do corpo docente. PNUD, 

2004. 

NAKAO, O. S.; ALMEIDA NETO, E. S. As áreas e modos de atuação do 

engenheiro civil – PNV 2100 Introdução à engenharia. São Paulo: Escola 

Politécnica da USP, 1999. [1 cassete, 25 min., VHS, son.col.].  

NAKAO, O. S., FIGUEIREDO, A. D. de. A abordagem do material concreto no 

processo de ensino e aprendizagem para estudantes de engenharia. Revista Ibracon, 

São Paulo, v.30, n. ano X, p.46-52, 2002. 

NAKAO, O. S.; LINDENBERG NETO, H. Aperfeiçoamento didático de um curso 

de Mecânica das Estruturas. Boletim Técnico BT/PEF/0007, ISSN 0103-9822. São 

Paulo: Epusp, 2000. 

NAKAO, O . S.; OYAMADA, R.; ISHITANI, H. A importância dos fundamentos de 

engenharia das estruturas na formação do engenheiro civil. In: SIMPÓSIO EPUSP 

SOBRE ESTRUTURAS DE CONCRETO, 5., São Paulo, 2003. Anais. São Paulo: 

Epusp, 2003. 1 CD-ROM. 

NAKAO, O. S.; TORRES, F. F. L. A.; LINDENBERG NETO, H. Ensinando 

fundamentos da Resistência dos Materiais com o auxílio de um programa didático de 

computador. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 

27., Natal, 1999. COBENGE 99. Natal: 1999. 1 CD-ROM. 



 

 

479

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY. The Builders: Marvels of Engineering. 

National Geographic Society. Washington, 1992. 

NATIONAL SCIENCE FOUNDATION. Science and engineering indicators 2002. 

U. S. 

NÓVOA, A. (Coord.) Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 

1992. 

NUNES SOBRINHO et al. Análise experimental do comportamento na posição 

sentada: ergonomia do mobiliário escolar. In: RANGÉ, B. (Org.) Psicoterapia 

comportamental e cognitiva: pesquisa, prática, aplicações e problemas. Campinas: 

Editora Livro Pleno, 2001. 

OLIVEIRA, C. A. de; NAKAO, O. S. Integração do ensino-pesquisa-extensão: 

análise pedagógica de uma experiência no curso de graduação de engenharia civil da 

Poli-USP. In: WORLD CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY 

EDUCATION, Guarujá/Santos, 2004. Engineering Education in the Changing 

Society. Guarujá/Santos: 2004. p.1098-1102. 

OLIVEIRA, L. N. de. Uma chance de ouro. Manual do calouro USP 2003, ano 

VIII, fev.2003, CCS São Paulo, p. 135-7. 

OLIVEIRA, M. K. Vygotsky aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-

histórico. 4. ed. São Paulo: Scipione, 2002. 

OLIVEIRA, V. F. Uma proposta para a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem nos cursos de Engenharia Civil. 2000. Tese (Doutorado) – COPPE, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 2000. 

_______________. Teoria, Prática e contexto no curso de engenharia. In: PINTO, D. 

P.; NASCIMENTO, J. L. do (Org.) Educação em Engenharia: metodologia. 1. ed. 

São Paulo: Editora Mackenzie, 2002. 

PEREIRA, J. C. R. Análise de dados qualitativos: estratégias metodológicas para as 

ciências da saúde, humanas e sociais. 3. ed. rev. São Paulo: Edusp, 2001. 

PEREIRA, L. T. V.; BAZZO, W. A. Ensino de engenharia: na busca do seu 

aprimoramento. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1997. 



 

 

480

PERRENOUD, P. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre 

duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

_______________. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes 

Médicas Sul, 2000. 

_______________. A prática reflexiva no ofício do professor: profissionalização e 

razão pedagógica. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002. 

PERRENOUD, P. et al. As competências para ensinar no século XXI: a formação 

dos professores e o desafio da avaliação. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002. 

PERRENOUD, P. et al. Formando professores profissionais Quais Estratégias? 

Quais Competências ? Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 

PFEIL, W. Pontes, curso básico: projeto, construção e manutenção. Rio de 

Janeiro: Editora Campus Ltda, 1983. 

PIAGET, J. Para onde vai a educação? Trad. Ivete Braga. 14. ed. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 1998. 

PINTO, D. P. et al. Formação didático-pedagógica: relato de uma experiência na 

Universidade Federal de Juiz de Fora. In: D. P. Pinto, J. L. do Nascimento (Org.) 

Educação em Engenharia: metodologia. 1. ed. São Paulo: Editora Mackenzie, 

2002. 

PRADO, F. D. Acesso e evasão de estudantes na graduação. A situação do curso 

de Física da USP. 1990. Tese (Doutorado) – Instituto de Física, Universidade de São 

Paulo. São Paulo: 1990. 

REBELLO, Y. C. P.. A concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo: Zigurate 

Editora, 2000. 

RICARDO, O. G. Introdução à Resistência dos Materiais. Campinas: Unicamp, 

1977. 

RIOS, R. D. O questionário pesquisa do provão como ferramenta de auxílio nas 

políticas do ensino nas instituições de ensino superior. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 28., Ouro Preto, 2000. 

COBENGE 2000. Ouro Preto: UFOP, 2000. 1 CD-ROM. 



 

 

481

RODRIGUES, J. F.; CREPPE, R. C. The school abandon in electric engineering 

courses. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND 

COMPUTER EDUCATION. Rio de Janeiro, 1999. Anais. Rio de Janeiro: UFRJ, 

1999. 

_____________ O desafio do diagnóstico qualitativo da evasão escolar nos cursos de 

engenharia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 30., 

Piracicaba, 2002. COBENGE 2002. Piracicaba: Unimep, 2002. 1 CD-ROM. 

RODRIGUES, J. F.; FRANCHIN, M. N., SIMONE, G. A. Propostas para 

diagnosticar qualitativamente o fenômeno da evasão escolar. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 28., Ouro Preto, 2000. XXVIII 

COBENGE. Ouro Preto: UFOP, 2000. 1 CD-ROM. 

SACADURA, J-F. A formação dos engenheiros no limiar do terceiro milênio. In: 

LINSINGEN, I., PEREIRA, L. T. V., CABRAL, C. G., BAZZO, W. A. (Org.) 

Formação do Engenheiro. Florianópolis: Editora da UFSC, 1999. 

SALUM, M. J. G. Curriculum Development in Brazil. In IBERO-AMERICAN 

SUMMIT ON ENGINEERING EDUCATION. São José do Campos, 2003. IASEE. 

São José do Campos: UNIVAP, 2003. 

SALVADORI, M. The art of construction. Nova York: W.W. Norton, 1990. 

______________. Why buildings stand up: The Strenght of Architecture. Nova 

York: W.W. Norton, 1990. 

SANTOS, J. A. Sobre a concepção, o projeto, a execução e a utilização de 

modelos físicos qualitativos na engenharia de estruturas. 1983. Dissertação 

(Mestrado) –Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo: 1983. 

SANTOS, M.C.L. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo: 1894 – 1984. 

São Paulo: RUSP/EDUSP/FDTE, 1985. 

SCHIFFMAN, S.; BOURNE, J.; RICE. M. Developing a New Engineering 

Curriculum Focused on Entrepreneurship - or, the ongoing process of turning a 

vision into a curriculum. In: IBERO-AMERICAN SUMMIT ON ENGINEERING 

EDUCATION. São José dos Campos, 2003. IASEE. São José dos Campos: 

UNIVAP, 2003. 



 

 

482

SCHON, D. A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA A. 

(Coord.) Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. 

SHUDO, R. E. Sala de aula e avaliação: caminhos e desafios. Disponível em: 

<http://www.educacional.com.br>. Acesso em: 07 jul. 2003. 

SILVA FILHO, R. L. L. A avaliação da pesquisa e da extensão para a melhoria 

da atividade docente. In: SEMINÁRIO POLÍTICAS DE GESTÃO DO CORPO 

DOCENTE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. São Paulo, 2003. São 

Paulo: 2003. 

_______________. A redescoberta de Cristovam. Folha de S. Paulo, São Paulo, 1 

jun. 2003, p. A3. 

SILVA FILHO, R. L. L.; MOTEJUNAS, P. R. Os efeitos do Provão na procura pelo 

Ensino Superior. Terceiro Grau, Mogi das Cruzes, p. 2. ano 1, no. 4, mar. 2003. 

SILVA, P. A. L.; FAJARDO, L. V. Metodologia para implementação de um sistema 

da qualidade, baseado na NBR ISO 9002, em instituições de ensino superior. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 28., Ouro Preto, 

2000. COBENGE 2000. Ouro Preto: UFOP, 2000. 1 CD-ROM. 

SILVEIRA, M. H. O pré-construído está em toda parte. In: PINTO, D. P.; 

NASCIMENTO, J. L. do (Org.) Educação em Engenharia: metodologia. 1a ed. 

São Paulo: Editora Mackenzie, 2002. 

SOUSA, A.C. G. Diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia: e agora? 

In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 28., Ouro Preto, 

2000. COBENGE 2000. Ouro Preto: UFOP, 2000. 1 CD-ROM. 

SOUTAS-LITTLE, R. W.; INMAN, D. J. Engineering Mechanics: Statics. Upper 

Saddle River: Prentice-Hall, 1999. 

TAPIA, J. A. FITA, E. C. A motivação em sala de aula – o que é, como se faz. São 

Paulo: Edições Loyola, 1999. 

TOFFLER A. A terceira onda, Rio de Janeiro: Record, 1995. 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Informações Acadêmicas 2003, Pró-Reitoria 

da Graduação. São Paulo: USP, 2003, pp. 20-1. 



 

 

483

_____________ Acompanhamento da trajetória escolar dos alunos da Universidade 

de São Paulo: Ingressantes de 1995 a 1998 Relatório Final, setembro de 2004. Pró-

Reitoria da Graduação da USP. São Paulo: USP, 2004. 

U. S. DEPARTMENT OF ENERGY OFFICE OF ENERGY EFFICIENCY AND 

RENEWABLE ENERGY. Energy smart schools - rebuild America schools U.S. 

Department of Energy, CD-ROM. 2002. 

VARGAS, M. (Coord.) Contribuições para a História da Engenharia no Brasil. 

São Paulo: Epusp, 1994. pp. 11-9. 

VELASCO, A. D. Avaliação da aptidão espacial em estudantes de engenharia 

como instrumento diagnóstico do desempenho em desenho técnico. 2002. Tese 

(Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo: 2002. 

VENTRI, D. A  B., LINDENBERG NETO, H. O uso de animações para introduzir 

conceitos fundamentais da mecânica das estruturas: relato e avaliação da experiência. 

In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, 30., Piracicaba, 

2002. XXX COBENGE. Piracicaba: Unimep, 2002. 1 CD-ROM. 

VIEIRA, S. Estatística para a qualidade: como avaliar com precisão a qualidade de 

produtos e serviços. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. 

WILLIAMS, J. M. The Engineering Portfolio: Communication, Reflection, and 

Student Learning Outcomes Assessment. International Journal of Engineering 

Education, v. 18, no. 2, pp. 199- 207, 2002. 

YEOMANS, S. R.; ATRENS, A. A Methodology for Discipline-Specific Curriculum 

Development. International Journal of Engineering Education, v. 17, no. 6, pp. 

518-528, 2001. 

 

 

 

 

 

 



 

 

484

ERRATA 

 

PÁGINA LINHA ONDE SE LÊ LEIA-SE 

17 19ª. Ministério da Educação e 

Cultura 

Ministério da Educação 

18 17ª. avaliava avaliara 

19 17ª. Ministério da Educação e 

Cultura 

Ministério da Educação 

26 19ª. intitulava-se intitula-se 

31 5ª. EC-2 serão EC-2 foram 

33 4ª. perguntas a serem aplicadas perguntas aplicadas 

37 3ª. foi feita, etc. foi feita. 

58 6ª. as novas diretrizes para educação 

em geral previam 

a nova LDB para educação 

em geral previa 

58 8ª. Conselho Federal Conselho Nacional 

58 10ª.  um currículo básico  diretrizes  

78 5ª. Se na UFSM valeu a pena, talvez 

valha aqui 

 

87 24ª. análise simplista análise simples 

93 14ª.  grade curricular estrutura curricular  

97 13ª.  grade curricular estrutura curricular 

98 8ª. alguma reciclagem algum aperfeiçoamento 

106 20ª. ao se corrigir ao corrigir 

116 28ª. PEF-2309, PEF-2307 PEF-2309 

117 10ª. Nakao; Coelho (2000) Nakao; Coelho (2001) 

123 20ª. Green et al. Green; Kennedy 

146 19ª. vigilância, etc vigilância 

159 4ª. aos alunos com exceção das 

turmas 2 e 10 

aos alunos 

180 4ª. Mas, para cerca Para cerca de 

 
 



 

 

485

 
237 2ª. possuim possuem 

253 3ª. reciclagem aperfeiçoamento 

309 6ª. grade curricular estrutura curricular 

312 11ª. abandono o curso abandonado o curso 

317 26ª. reciclagem aperfeiçoamento 

319 10ª. Costa (1993) Costa (2003) 

319 18ª. reciclagem aperfeiçoamento 

320 15ª. umcCurso um Curso 

322 4ª. MASETTO, 1990 ABREU; MASETTO, 1990 

322 19ª. simuladores, etc. simuladores. 

330 24ª. possuiem possuem 

470 4ª.  AGOPYAN, V. O Projeto 

Politécnica 2000. Revista 

Politécnica, ano 96, no. 216, 

p. 8, separata, mai. 1999, 

ISSN 0304-6761. 

473 1ª.  CRIVELLARI, H. Relação 

educativa e formação de 

engenheiros em Minas 

Gerais. In: BRUNO, L. B.; 

LAUDARES, J. B. (Org.) 

Trabalho e formação de 

engenheiros. Belo Horizonte: 

Fumarc, 2000. 

475 9ª.  HOLZER, S. M.; 

ANDRUET, R. H. 

Experimental learning in 

Mechanics with multimedia. 

The International Journal 

of Engineering Education, 

vol. 16 n. 5, 2000. 



 

 

486

476 16ª.   LITWIN, E. O bom ensino na 

educação a distância. In: 

LITWIN, E. (Org.). 

Educação à distância. Porto 

Alegre: Artmed Editora, 

2001.   

478 16ª.   NAKAO, O. S.;COELHO, L. 

A. B. Como interligar 

conhecimentos teóricos e 

aplicá-los num problema 

real? In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ENSINO 

DE ENGENHARIA, 29., 

Porto Alegre, 

2001.COBENGE 2001. 

Porto Alegre: PUC, 2001. 1 

CD-ROM. 

 

 


