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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo geral investigar e descrever as metodologias utilizadas pelas 

escolas de ensino médio que contribuem com a escolha do aluno pelo curso de Engenharia de 

Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foram identificadas as práticas 

pedagógicas das escolas que contribuem/auxiliam o aluno do ensino médio na escolha da 

carreira. O objeto de investigação foram as escolas de ensino médio que mais aprovam no curso 

de engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A 

abordagem da pesquisa é qualitativa e quanto aos objetivos a pesquisa é considerada 

exploratória, pois as informações obtidas não podem ser quantificáveis e os dados obtidos são 

analisados indutivamente. O método utilizado é o estudo de caso, pois se trata de um estudo 

contemporâneo dentro do contexto da vida real. A pesquisa foi realizada com os coordenadores 

pedagógicos do ensino médio das escolas selecionadas, nos meses de setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2012. Os dados foram coletados por meio de análise documental, 

entrevista semi-estruturada e a observação. Os resultados mostram que as escolas que mais 

aprovam no curso de Engenharia de Produção da UFRN são: Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia-(IFRN); Colégio Salesiano São José; Centro de Educação Integrada-CEI 

(Mirassol); Colégio Marista de Natal; Colégio e Curso-(CAP). Os  resultados, encontrados na 

pesquisa, mostram que os  motivos que levam a escolha pelo curso de Engenharia de Produção 

conforme os ingressantes 2000-2012 estão relacionados à  vocação e à oferta de mercado de 

trabalho. Foi possível identificar que 80% dos alunos egressos no curso de Engenharia de 

Produção da UFRN, concluíram o ensino médio em escolas particulares no turno diurno. 

Espera-se desta forma contribuir com estudos e pesquisas na área de educação em engenharia 

de produção relacionando a educação básica e a escolha da carreira a fim de reduzir as taxas de 

evasão em uma das profissões mais importantes para o crescimento sustentável do país. 

 

Palavras-chaves: Educação em Engenharia; Engenharia de Produção; Ensino Médio; Escolha 

da carreira; Estratégias de ensino/ aprendizagem. 
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The aim of this work is research and describe the strategies used by high schools that contribute 

to the student's choice through the course of Production Engineering, Federal University of Rio 

Grande do Norte. This work will identify the strategies that schools contribute / help high school 

students in career choices. The object of investigation are the high schools that over the course 

of approving Production Engineering from the Federal University of Rio Grande do Norte 

(UFRN). The research approach is qualitative and objectives regarding the research is 

exploratory because the information obtained can not be quantified and the data obtained are 

analyzed inductively. The method used is the case study because it is a contemporary study 

within the context of real life. The research will be conducted with the coordinators of the 

school and the schools selected will occur in the months of September, October and November 

2012. Data will be collected through document analysis, semi-structured interviews and 

observation. Partial results found in the survey show that more schools adopt the course of 

Production Engineering UFRN are: - Federal Institute of Education, Science and Technology-

(IFRN); St. Joseph Salesian College, Center for Integrated Education-CIS (Mirassol ); Marist 

College Christmas; College and Course-(CAP). Partial results found in the research, show that 

the reasons why choosing the course of the Production Engineering as freshmen from 2000 to 

2012 are related to vocation and to offer labor market. It was identified that 80% of students 

graduating in the course of Production Engineering UFRN, completed high school in private 

schools in day shift. It is hoped in this way contribute to studies and research in the field of 

production engineering education relating to basic education and career choice to reduce 

dropout rates in one of the most important professions for sustainable growth of the country. 

Keywords: Education, Engineering, Production Engineering, High School, Career choice; 

Strategies for teaching / learning. 
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Esse capítulo irá abordar a contextualização histórica do tema pesquisado, a definição 

do problema de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, a justificativa e por fim a 

organização da dissertação. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Após décadas de inflação acelerada e crescimento econômico pífio, a economia 

brasileira vai aos poucos retomando a preocupação com a produção industrial e agrícola, além 

da modernização do setor de serviços. Neste cenário de estabilidade monetária, a especulação 

financeira cedeu lugar a redução de custos, aumento da produtividade, melhoria contínua e 

inovação. Para o país continuar a crescer, torna-se necessário o aumento contínuo do número 

de engenheiros. Haja vista que esta profissão está diretamente ligada as questões de, 

modernização e inovação que o crescimento econômico impõe. 

A escassez de engenheiros no Brasil vem sendo discutida na mídia e em pesquisas neste 

início de século1. Em 2006 a FINEP criou o Programa de Mobilização e Valorização das 

Engenharias- PROMOVE, com o objetivo de estimular a procura pelos cursos de engenharia 

no Brasil. Segundo a FINEP (2006) as diretrizes do Promove estão alinhadas com o programa 

Inova Engenharia, lançado pela CNI- Confederação Nacional das Indústrias, que é a busca pela 

modernização do ensino nas universidades. 

 Conforme Brito (2010), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), calcula que 150 

mil vagas de engenheiros não terão como ser preenchidas no mercado de trabalho em 2012. O 

autor cita que a baixa qualidade do ensino médio, principalmente nas disciplinas de matemática, 

física e química, é uma barreira para a formação de engenheiros no Brasil. Isto se agrava ainda 

mais com a alta na demanda gerada pelo forte crescimento econômico no país.  

                                                            

1 FINEP (2006) VEJA (2009);ESTADO DE MINAS (2009);INSTITUTO DE ENGENHARIA (2011);

 IPEA(2011)  
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Ainda em 2010, a CAPES constituiu um grupo de trabalho com o objetivo de propor 

ações indutoras para motivar o ingresso de alunos nos cursos de graduação na área das 

engenharias. A comissão, composta por dez especialistas, incentiva também o desenvolvimento 

da pesquisa, da pós-graduação, da produção científica e da inovação tecnológica nesta área do 

conhecimento CAPES (2010). 

Essas ações indutoras incluem a parceria com empresas privadas, capacitação de 

professores, combate a evasão, atualização dos currículos e projetos para atrair o jovem para a 

carreira.  

De acordo com Guimarães (2011), a prioridade nas engenharias é manter o aluno no 

curso. Ainda como prossegue Guimarães (2011), é necessário que se corrija as deficiências no 

ensino da matemática, que vêm do ensino médio. 

Para Simas (2012), o principal motivo dos cursos de engenharias não darem conta de 

suprir as necessidades do país deve-se a evasão nos cursos de engenharias, que chega a 43% 

em algumas áreas. Ainda segundo a Simas (2012), o déficit de engenheiros no Brasil é de 40%. 

De acordo com o Instituto Evaldo Lodi (2006),existe uma “síndrome de aversão a 

matemática” no ensino Fundamental e Médio, promovendo uma evasão nos cursos de 

engenharia já nos primeiros anos do curso. 

Atualmente, no Brasil, existem aproximadamente 192 milhões de habitantes (IBGE, 

2011) e, pelos dados do INEP (2012) formaram-se 57.615 engenheiros, o que significa formar 

1 engenheiro para cada 6 mil habitantes no Brasil, nos EUA forma-se aproximadamente 1 

engenheiro para cada 3 mil habitante, e na Coréia 1 engenheiro para cada 625 habitantes. 

De acordo com o INEP (2010), existiam no Brasil cerca de 383 cursos de graduação em 

engenharia de produção, sendo esta a modalidade da engenharia com o maior número de cursos, 

seguida da engenharia civil com 292 cursos e da engenharia elétrica, com 272 cursos de 

graduação.  

Para tanto a presente dissertação propõe descrever o trabalho de investigação realizado 

nos anos de 2011 e 2012, no curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) sobre a importância da formação Básica do Engenheiro de Produção. 

 A motivação para a realização deste trabalho tem sua origem nas experiências vividas 

pela autora nos últimos anos como professora da Educação Básica. As vivências em sala de 
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aula e na escola, trouxeram alguns questionamentos em relação a aprendizagem e a motivação 

dos alunos em aprender algumas disciplinas como:  matemática, física, química. 

Essas vivências suscitam algumas inquietações que levaram a autora a questionar: Quais 

práticas pedagógicas das escolas de ensino médio contribuem na escolha do aluno pelo curso 

de engenharia de produção da UFRN? 

O foco para compreender esta questão centrou-se nas escolas de ensino médio que mais 

aprovam alunos para os cursos de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN. 

Alguns aspectos justificam essa escolha. Inicialmente, o interesse de investigação no 

curso de Engenharia de Produção está relacionado ao fato da presente pesquisa contribuir para 

o crescimento da pesquisa em Educação em Engenharia na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), o crescimento recente do número de cursos de Engenharia de Produção no 

país; a evasão nos cursos de engenharia no Brasil e o descompasso entre a Educação Básica e 

o Ensino Superior, fazendo com que os alunos levem mais tempo para concluir o curso. 

Consta na Constituição Federal Brasileira (1988), que é dever do Estado oferecer 

educação a todos, mas não basta somente permitir que todos tenham acesso à educação e 

necessário oportunizar as pessoas com uma educação de qualidade. E essa qualidade deve estar 

presente na formação básica do individuo. A educação é um dos bens mais importantes na vida 

de qualquer ser humano e é também crucial no desenvolvimento de qualquer país. 

          Para tanto, para que haja uma mudança significativa nesses números, é importante ter 

um olhar diferenciado na formação básica do individuo, pois o descompasso entre a educação 

básica e a graduação faz com que o aluno leve mais tempo para cursar o ensino superior, ou, 

ainda desistir do curso.  

       Nesse sentido uma educação básica de qualidade pode ser o diferencial do aluno na 

graduação, ou seja, um curso que recebe alunos com uma formação deficitária pode realizar um 

bom trabalho, mas, não terá seus ex-alunos entre os melhores profissionais. Freitas e Rodrigues 

(2003) afirmam que a política educacional desempenha um papel estratégico no 

desenvolvimento de uma nação, contribuindo para o aperfeiçoamento da economia, cultura e 

sociedade. Nesse contexto é necessário promover uma formação básica de qualidade, 

permitindo que os jovens cheguem preparados para cursar uma graduação de qualidade.  
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         Os pressupostos que norteiam este trabalho estão sustentados na visão de que, as escolas 

que possuem práticas diferenciadas, influenciam o aluno na hora de tomar a decisão na escolha 

da graduação, ou seja, escolas que oferecem, por exemplo: feira de ciências, olimpíadas de 

matemática, experimentos em laboratórios, informática, oficinas interdisciplinares e outras 

tecnologias em sua grade curricular influenciam o aluno na hora de escolher a profissão de 

engenheiro.  

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral:  

 

 Investigar as práticas utilizadas pelas escolas de ensino médio para despertar o interesse 

pela profissão de Engenheiro de Produção. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

● Apresentar a evolução dos cursos de engenharia de produção no Brasil; 

● Investigar em quais escolas os alunos ingressantes no curso de engenharia de produção 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte cursaram o ensino médio; 

● Descrever o perfil dos ingressantes em Engenharia de Produção da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte; 

● Identificar as práticas pedagógicas das escolas que mais aprovam os engenheiros de 

produção. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
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O presente trabalho contribui para o crescimento da pesquisa em Educação em 

Engenharia das Universidades Públicas do RN e do Brasil. A formação em engenharia 

desempenha um papel fundamental no crescimento tecnológico e econômico de um país. 

A área de educação em engenharia tem evoluído ao longo dos anos, tentando 

acompanhar e, principalmente, antever as necessidades da sociedade (OLIVEIRA, 2010). 

Sendo esse profissional o responsável pela melhoria continua dos produtos e da produção, 

gestão do processo produtivo, inovação, criação de patentes e desenvolvimento de pesquisas e 

P&D nas empresas, existem inúmeras discussões acerca da formação dos engenheiros no Brasil. 

Para tanto essa formação deve estar associada a uma educação básica de qualidade.  

No entanto, as fragilidades do sistema educacional e as deficiências no ensino médio 

têm sido um obstáculo na formação dos engenheiros no Brasil. A má formação inicial e as 

deficiências principalmente nas disciplinas de matemática, física e química fazem com que os 

engenheiros cheguem despreparados no ensino superior, ocorrendo assim altas taxas de evasão 

e repetência. Conforme Guimarães (2011) os primeiros anos do curso exigem muita dedicação 

dos alunos, e as deficiências no ensino médio, podem provocar à repetência e à evasão.  

De acordo com Chianelato et al (2007), são necessárias novas metodologias para 

motivar os professores e despertar o interesse dos alunos do ensino médio, afim de melhor 

capacitá-los para a escolha da profissão. 

De acordo com a mesma autora, é necessário despertar nos jovens do ensino médio o 

interesse pelas engenharias, despertar vocações e tornar mais visível o papel das engenharias 

no desenvolvimento de produtos, para isso é necessário integrar o ensino médio e fundamental 

com as Universidades, (CHIANELATO, ET AL, 2007). 

Nesse sentido questiona-se: Quais as metodologias utilizadas no ensino médio que 

fazem os alunos gostarem de aprender matemática, química e física? Que práticas as escolas 

estão adotando para aproximar o jovem do ensino médio para as ciências exatas? Como as 

escolas auxiliam os alunos na escolha profissional?  Quais as estratégias utilizadas pelas escolas 

de ensino médio para aproximar os jovens das universidades? 

Frente ao quadro que se apresenta são enumerados os principais motivos que justificam 

a realização desta pesquisa:  
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1. O crescimento recente do número de cursos de Engenharia de Produção no país; 

2. A evasão nos cursos de engenharia no Brasil; 

3. O descompasso entre a Educação Básica e o Ensino Superior, fazendo com que 

os alunos levem mais tempo para concluir o curso; 

4. O reduzido número de pesquisas a cerca do assunto nas engenharias;  

5. A possibilidade do estudo contribuir com a interação do ensino médio com as 

Universidades Públicas do RN. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

        Por tratar-se de um assunto relevante para a Educação em Engenharia, busca-se 

compreender, quais práticas pedagógicas utilizadas pelas escolas de ensino médio aproximam 

o jovem das engenharias. Para tanto a presente dissertação está estruturada em seis capítulos, 

sendo distribuídos, conforme a figura 1. 

 

1Introdução

2 Educação em Engenharia

3 Escolha do curso Superior e Estratégias das 
IES para aproximar o jovem das Engenharias.

4 Metodologia

5 Analise da pesquisa

6 Considerações Finais
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Figura 1 - Estrutura da dissertação 

Fonte: Autor, 2012 

 

Sendo assim segue a descrição dos seis capítulos da presente dissertação: 

 

● No capítulo 1 são apresentadas as questões introdutórias, o problema da pesquisa, o 

objetivo geral e os específicos, a justificativa e a organização da dissertação; 

 

● O capítulo 2 trata da pesquisa bibliográfica sobre a origem e definição da educação em 

engenharia, cursos de engenharia no Brasil, engenharia de produção no Brasil, evolução 

da engenharia de produção no Brasil; 

  

● No capítulo 3 foram abordadas as escolhas feitas em relação ao curso superior e a 

estratégias utilizadas pelas escolas para aproximar o jovem das IES; 

 

● O capítulo 4 discorre acerca dos procedimentos e recortes metodológicos da pesquisa; 

 

● No capítulo 5 trata da organização e análises dos dados; 

 

● O capítulo 6 trata das considerações finais, conclusões e recomendações para trabalhos 

futuros. 

 

     Por fim, são listados as referências bibliográficas e disponibilizados o anexo com o 

instrumento de coleta de dados e os anexos. 
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CAPÍTULO 2 - EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA 

 

 

2.1 EVOLUÇÃO E ORIGEM DA ENGENHARIA 

 

  Segundo Oliveira (2010) as primeiras escolas de engenharia surgiram em Paris/França, 

com a criação do École Nationale des Ponts et Chausseés em 1747, com a necessidade de unir  

teoria e prática. 

        Ainda segundo Oliveira (2010) foi fundado em 1783, o École dês Mines, e em 

1795, École Polytechnique com cursos básicos de engenharia, com duração de 3 anos, 

ministrados pelos professores Monge, Lagrange, Prony, Fourrier, Poisson, etc.  

      Em 1790, em Lisboa foi criada a Academia Real de Artilharia Fortificação e 

Desenho e em 1792, foi fundada a primeira escola do Brasil e das Américas Real Academia de 

Artilharia, Fortificação e Desenho.  Somente em 1802, os Estados Unidos fundaram a 

Academia de West Point, 10 anos depois do Brasil. Em 1803 surgiram as escolas da Espanha, 

e em 1815 foi fundado o Viena/Áustria – Instituto Politécnico de Viena e em 1821 – 

Berlim/Alemanha. (TELLES, 1994). 

 O termo engenheiro era empregado tanto em português quanto em outras línguas desde 

século XVII para se referir às pessoas capazes de fazer fortificações e engenhos bélicos 

(TELLES, 1994). A denominação de mestres pedreiros, trazida das antigas corporações 

medievais, era direcionada às pessoas que projetavam e construíam as casas. A palavra 

engenheiro, tanto no Brasil quanto em Portugal, até o início do século XIX, designava 

propriamente os engenheiros militares. 

Conforme Telles (1994), a Engenharia moderna surgiu no exército, o surgimento da 

pólvora e o progresso da artilharia, na era dos canhões, forçaram a uma completa transformação 

nas obras de fortificação, que passaram a exigir profissionais habilitados em seu planejamento 

e execução a partir do século XVII. A revolução industrial e o iluminismo foram dois 

movimentos na história mundial que contribuíram para o surgimento da engenharia. O 

surgimento de uma série de máquinas, como a máquina a vapor  impulsionou o 
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desenvolvimento tecnológico, a aplicação prática da engenharia de deu através de estudos e 

pesquisas nas áreas das ciências físicas e matemáticas. 

Ainda segundo Telles (1994), o movimento do Iluminismo, dos enciclopedistas e de 

outros filósofos da época, fruto do Renascimento e do impacto das ideias de René Descartes, 

contribuiu com a libertação do próprio espírito humano dos limites da escolástica tradicional, 

valorizando a observação da natureza, a experimentação prática e o estudo das ciências físicas 

e naturais.  

Segundo Boina (2011), no Brasil, a estruturação do ensino de Engenharia se deu no final 

do século XIX, embora esse ensino estivesse presente na formação militar desde o início desse 

século. Nesse período, ofereciam esse ensino a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, a escola 

de Minas de Ouro Preto, a escola Politécnica de São Paulo e a escola de Engenharia do 

Mackenzie College; formavam uma nova área do ensino superior, cuja característica principal 

era seu caráter técnico-científico-genérico. Nessa época, o ensino Superior do pais, tinha como 

objetivo maior formar um “letrado com aptidões gerais e um mínimo de conhecimentos técnico-

profissionais” (KAWAMURA, 1981, p. 52) que estivesse, assim, apto a preencher papéis na 

burocracia e na política. 

 Conforme Boina (2011), desde o final do século XIX até o início do século XX, os 

engenheiros brasileiros que nesse período se formaram, especialmente na Escola Politécnica de 

São Paulo eram enciclopédicos, isto é, recebiam uma sólida cultura básica que permitiam a 

esses profissionais a  resolução com eficiência de problemas de vários campos da Engenharia, 

como a construção de ferrovias, abertura de portos, obras públicas, indústria etc. Só mais tarde 

surgiu a fase das especializações. 

 

 

2.1.1 CURSOS DE ENGENHARIA NO BRASIL  

 

 

           De acordo com Oliveira (2010), os primeiros cursos de engenharia no Brasil 

foram criados na cidade do Rio de Janeiro, em 17 de Dezembro de 1792, com a criação da Real 
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Academia de Artilharia Fortificação e Desenho, também a primeira das Américas. Com a fuga 

da família real para o Brasil, a denominação da instituição foi alterada, através da Carta de Lei 

de 1810, para Academia Real Militar. Em 1858, a denominação mudou para Escola Central, 

em 1873, para escola Politécnica; em 1937, para Escola Nacional de Engenharia e, finalmente, 

em 1965, para a atual Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

         Telles (1994), explicita que, apesar de 1792 ser considerado a data do início formal 

dos cursos de Engenharia no país, seus antecedentes aparecem sob a forma de aulas avulsas de 

fortificação, aulas de artilharia, aula do regimento de artilharia etc., desde o ano de 1699 nos 

estados do Rio de Janeiro, Bahia e Recife. A Academia Real Militar destinava-se ao ensino das 

Ciências Exatas e da Engenharia e tinha como objetivo formar oficiais de engenharia e de 

artilharia, engenheiros geógrafos e topógrafos. 

       Conforme Oliveira (2010), em 1812 foi fundada a Escola Central, no Largo de São 

Francisco na cidade do Rio de Janeiro. Ainda segundo Oliveira (2010), somente no último 

quarto do século  XIX, houve mudança mais significativa com o desmembramento, em 1874, 

da Escola Militar da Corte (sucessora da Academia Real Militar) em Escola Central destinada 

a formar engenheiros civis, ficando a formação dos militares para a Escola Militar e de 

Aplicação do Exército. 

      A segunda escola de engenharia do Brasil, a Escola de Minas na cidade de Ouro 

Preto então capital da província de Minas Gerais, foi fundada em 1874, pelo engenheiro francês 

Claude Henri Gorceix (1842-1919) e por Dom Pedro II. Segundo Telles (1994) a Escola de 

Minas de Ouro Preto muito contribuiu com o desenvolvimento nacional do país. O objetivo da 

Escola de Minas era formar profissionais aptos para trabalhar na indústria metalúrgica e de 

mineração. Entretanto segundo Telles (2004), a sociedade da época julgava que a Escola de 

Minas não atendia as exigências da economia brasileira, pois, as atividades econômicas  

predominantes no país eram a lavoura cafeeira e a cana-de-açúcar, atividades que por sua vez 

incentivaram a construção das primeiras estradas de ferro do país.  

Prossegue o autor, informando que, em 1853, na era das estradas de ferro no Brasil, 

surgiu a necessidade de formar novos profissionais, isto é, não apenas oficiais de engenharia e 

de artilharia e engenheiros militares, mas também surgiu a necessidade de engenheiros civis 

através da criação de cursos que ofertassem as disciplinas essenciais à Engenharia Civil, 

separando-se, assim, o ensino militar do ensino civil. No entanto, ressalta Telles (1994), a 
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desvinculação completa da origem militar ocorreu apenas em 1874, com a transformação da 

Escola Central para a Escola Politécnica do Rio de Janeiro. 

      Em 1889, surgiu um novo cenário com a Proclamação da República, novas mudanças 

determinam a necessidade de mais engenheiros para atender as demandas da nova sociedade, 

assim foram construídas ainda no séc. XIX, mais 5 escolas de engenharia no país. Novas escolas 

só foram fundadas entre 1910 e 1914, registrando-se mais 5, sendo 3 em Minas Gerais. Não 

havia Universidade no país, naquela época as escolas surgiram como faculdades isoladas. 

(OLIVEIRA, 2010). Em 1950 existiam no Brasil 16 escolas de Engenharia como mostra o 

quadro 1: 

Quadro 1 – Local e data de surgimento das primeiras escolas de engenharias no Brasil 

Ordem Data Local Nome 

 

Instituição 

1 1792 R de Janeiro -RJ Real  Acad de Artilh, Fortif e Desenho UFRJ 

2 1874 Ouro Preto- MG Escolas de Minas UFOP 

3 1893 São Paulo - SP Escola politécnica de São Paulo USP 

4 1895 Recife - PE Escolas de Engenharia de Pernanbuco UFPE 

5 1896 São Paulo - SP Escola de Engenharia Mackenzie UPM 

6 1896 Porto Alegre - RS Escola de Engenharia de Porto Alegre UFRGS 

7 1897 Salvador - BA Escola Politécnica da Bahia UFBA 

8 1911 B Horizonte - MG Escola Livre de Engenharia UFMG 

9 1912 Curitiba - PR Faculdade Engenharia do Paraná UFPR 

10 1912 Recife - PE Escola Politécnica de Pernambuco UPE 

11 1913 Itajubá -MG Instituto Eletrotécnico de Itajubá UNIFEI 

12 1914 Juiz de Fora - MG Escola de Engenharia de Juiz de Fora UFJF 

13 1928 R de Janeiro - RJ Escola de Engenharia Militar IME 

14 1931 Belém - PA Escola de Engenharia do Pará UFPA 

15 1946 São Paulo – SP Escola de Engenharia Industrial FEI 

16 1948 R de Janeiro - RJ Escola Politécnica PUC-Rio 

Fonte: Oliveira, 2010. 

A próxima seção dará ênfase a evolução dos cursos de engenharia de produção, tendo 

em vista o foco da pesquisa. O crescimento do número de cursos de Engenharia de Produção 

no Brasil, desde 1958 até o final da década de 80, pode ser considerado normal, se comparado 

aos demais cursos de Engenharia, no entanto, observa-se uma mudança significativa a partir da 

década de 90. Conforme Oliveira (2010) houve uma expansão considerável nos cursos de 

Engenharia a partir de 1996 em relação às demais engenharias. 
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2.2 A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NO BRASIL 

 

“A Engenharia de Produção é considerada uma modalidade recente se comparada às 

demais modalidades da Engenharia, especialmente a Engenharia civil, considerada a mais 

antiga, com mais de dois séculos de existência” (INEP, 2010, p.19) 

Conforme Fleury (2008), a Engenharia de Produção começou há mais de um século com 

uma concepção de racionalidade econômica aplicada aos sistemas de produção. Tal concepção 

foi fundada pelas obras de Taylor e Ford, mas migrou, posteriormente, para uma visão ampla 

que leva em conta, diferentes stakeholders associados aos processos decisórios e de 

sustentabilidade de uma organização. Elementos regulatórios de gestão ambiental, de percepção 

de qualidade  alinhamento de cadeias produtivas são hoje integrados às decisões de engenharia 

do produto ou do processo produtivo. 

A partir da Administração Científica, cujo maior expoente foi Frederick Winslow 

Taylor, é que surgiram atividades de sistemas integrados de produção que poderia se relacionar 

mais diretamente com esta modalidade de engenharia tal como se concebe atualmente.  Seu 

desenvolvimento, no entanto ocorreu ao longo do século XX em resposta às necessidades de 

desenvolvimento de métodos e técnicas de gestão dos meios produtivos demandados pela 

evolução tecnológica e mercadológica.    

     Segundo o INEP (2010, p.19) “a origem mais remota da Engenharia de Produção 

pode ser considerado a partir do momento em que o homem além de produzir, passou a 

organizar, integrar, mecanizar, mensurar, e aprimorar essa produção”.  Segundo Lemos (1978) 

o artesão desenvolvia todas as fazes produtivas, no início da produção, desde a concepção e a 

criação do produto, até a sua fase final. As funções estavam concentradas em uma só pessoa, 

hoje separadas na  indústria  moderna.  

A revolução Industrial, no séc. XVIII na Inglaterra, pode ser considerada um marco 

significativo para a engenharia de Produção, com o aparecimento da manufatura introduzindo 

a máquina-ferramenta entre outros. Embora tenha primado por melhorias tecnológicas com a 

busca de mecanização da produção introduziu, também processos de melhorias organizacionais 

e de operações, (INEP, 2010). 

No entanto, conforme afirma Leme (1983) a Engenharia de Produção surgiu com a 

criação de sistemas integrados, homens, materiais, equipamento. A introdução de algumas 
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fábricas, na Inglaterra já nos fins do século XVIII, métodos bem avançados de engenharia de 

produção como sistema de custeio, pesquisa de mercado, planejamento de instalações, estudo 

de arranjo físico de máquinas, programação da produção, os pioneiros da produção são: 

R.Arkwight, o R. M. Bouton, J.Watt Jr., cujos os nomes estão também relacionados a invenções 

em outras áreas da Engenharia.  

 De acordo com Cunha (2002), a Engenharia de Produção surge no século XIX como 

mais um ramo da Engenharia e caracteriza-se, por seu posicionamento de interface entre os 

ramos clássicos da Engenharia e da Administração de Empresas.  

De acordo com INEP/MEC (2010, p.20) “as mudanças ocorridas nos sistemas 

produtivos até o final do século XIX, embora possam ser consideradas como embriões da 

Engenharia de Produção, não chegaram a ensejar atividades consideradas como de sistemas 

integrados de produção tais como as exercidas efetivamente pelos atuais engenheiros de 

produção”.  

Sendo assim, a Engenharia de Produção centra-se na gestão dos processos produtivos 

ou na gestão dos sistemas de produção, definidos como todo conjunto de recursos organizados 

de modo a obter produtos ou serviços de modo sistematizado.  

A Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) (2001, p. 1) caracteriza 

a especialidade da seguinte forma: 

Compete à Engenharia de Produção o projeto, a implantação, a operação, a 

melhoria e a manutenção dos sistemas produtivos integrados de bens e 

serviços, envolvendo homens, materiais, tecnologia, informação e energia. 

Compete, ainda, especificar, prever, avaliar os resultados obtidos destes 

sistemas para a sociedade e o meio ambiente, recorrendo a conhecimentos 

especializados da matemática, física, ciências humanas e sociais, 

conjuntamente com os princípios e métodos de análise e projeto de 

engenharia.  

 

   A resolução nº 233, de 9 de outubro de 1975, do Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA), discrimina as atividades profissionais do Engenheiro de 

Produção, explicitando, em seu artigo 1º, que compete ao engenheiro de produção o 

desenvolvimento de atividades relacionadas aos procedimentos na fabricação industrial, aos 

métodos e sequências de produção industrial em geral e ao produto industrializado (BRASIL, 

1975).  
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“O engenheiro de produção deve, portanto, estar habilitado à supervisão de 

determinados setores da indústria e a executar encargos relacionados à produção industrial, 

devendo a caracterização desse profissional ser predominantemente prática para exercer a 

condução de processos industriais, a gerência, a supervisão e as atividades normais das 

indústrias”. (BOINA,2011, p.88). Nesse sentido, a Engenharia de Produção estruturou-se 

usando e reforçando a linguagem que se refere à importância de preparar o estudante para atuar 

eficazmente no setor produtivo.  

De acordo com INEP (2010), se nos Estados Unidos Frederick Taylor é considerado o 

pai da Engenharia de produção, no Brasil esse título é dado ao professor Ruy Leme. Suas ações 

e iniciativas de trazer a engenharia de produção para o Brasil lhe renderam esse título. 

O professor Leme (1983), relata no documento História de Engenharia de Produção no 

Brasil (anexo 2) que a data de nascimento da Engenharia de Produção no Brasil (1983) ocorreu 

em abril de 1955, com a criação do curso de Engenharia de Produção na Escola Politécnica 

/USP. 

Em 1957 a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, coordenada pelo professor 

Ruy Aguiar da Silva Leme foi a primeira instituição de ensino a oferecer o curso de Engenharia 

de Produção no Brasil. As disciplinas, assim como a criação do curso de Engenharia de 

Produção propostas pelo professor Ruy Leme eram opção do curso de Engenharia Mecânica. 

Assim o curso de Engenharia Mecânica passou a ter duas opções: Projeto e Produção, passando 

a ser designado pela opção Projeto para diferenciar da opção Produção. (INEP, 2010). 

De acordo com Fleury (2008), no ano de 1958, foi criado o departamento de Engenharia 

de Produção da Poli/USP, conforme registrado no livro Produzindo o Futuro: 50 anos de 

Engenharia de Produção na USP (Anexo 2).  Uma década depois, em 1967,  a FEI - Faculdade 

de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo abriu o seu curso. 

A primeira turma de Engenheiros de Produção, formou-se em 1960, com um total de 12 

alunos entre os 37 engenheiros mecânicos formados. 

Conforme Fleury (2008), o nome de Engenharia de Produção provavelmente não 

pretendia marcar nenhuma diferença com a Industrial Engineering dos Estados Unidos, em que 

se inspirava diretamente, mas sim formar posição com um novo campo da engenharia, 

condizente com as novas necessidades das indústrias e com os novos tempos de economia.  
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Ainda segundo Fleury (2008), o nome Engenharia de Produção ocorreu em função do 

sistema CONFEA/CREA, na época, já ter definido engenheiro industrial, como um misto de 

engenheiro químico, mecânico e metalúrgico com uma maior especialização de um destes 

setores. 

  A origem desse crescimento, provavelmente, são os desafios e necessidades atuais do 

mundo contemporâneo. Segundo Cunha (2001), as origens históricas da engenharia remontam 

à época da Revolução Industrial, onde o foco da demanda torna-se o foco da solução de 

problemas. A partir daí, surgiram novos ramos da Engenharia, com o objetivo de promover o 

conhecimento necessário à produção em larga escala. 

Entretanto, com o passar dos anos, o grande diferencial foi além de produzir cada vez 

mais e melhor, otimizando o uso de recursos e materiais. É nesse contexto, em meados do século 

XX, que a Engenharia de Produção encontra suas raízes históricas, pela sua grande capacidade 

de formar profissionais habilitados a solucionar problemas e, acima de tudo, gerenciar sistemas 

produtivos.  

Segundo Leme (1983), a prática da Engenharia de Produção é bastante antiga, com os 

primeiros indícios encontrados na Inglaterra na época da Revolução Industrial. Porém, o 

nascimento da Engenharia de Produção, como é geralmente aceito, se deu nos Estados Unidos, 

no período de 1882 a 1912, com o surgimento e desenvolvimento do denominado “Scientific 

Management”, obra de um grupo de engenheiros: F.W. Taylor, Frank e Lillian Gilbreth, H.L. 

Gantt, H. Emerson, entre outros.  

            Leme (1983) afirma que, apesar de muito atacado e controvertido, o Scientific 

Management passou a ser introduzido em inúmeras empresas por consultores que se intitulavam 

“Industrial Engineers”. Foi neste momento que surgiu a Industrial Engineering, o nome pelo 

qual a Engenharia de Produção é conhecida nos Estados Unidos. 

Já no Brasil a criação dos cursos de Engenharia de Produção foi impulsionada pela forte 

mudança no mercado de trabalho provocada pela instalação de diversas multinacionais na 

década de 50. Conforme explica Leme (1983), estas empresas, especialmente as Norte-

Americanas, possuíam nos seus organogramas posições que nas matrizes eram ocupadas por 

“Industrial Engineers”, como, por exemplo, os departamentos de tempos e métodos, de 

planejamento e controle de produção, de controle de qualidade, entre outros.  
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          Nesse sentido, com essa nova realidade, surge a necessidade de novos perfis 

profissionais. Neste momento, surge a figura do Engenheiro de Produção, seja atuando na 

indústria, no comercio ou no setor de serviços. Essa demanda por novos profissionais no 

mercado de trabalho, fez com que as instituições de ensino superior passassem a oferecer o 

curso de Engenharia de Produção. 

   No Brasil, predominam dois tipos de cursos de Engenharia de Produção: os cursos 

ditos plenos e os cursos concebidos como habilitações específicas de um dos ramos tradicionais 

da Engenharia. Os do primeiro tipo concentram boa parte da carga horária profissionalizante 

no estudo da gestão da produção, enquanto que os do segundo tipo dividem essa carga entre 

esse estudo e o dos sistemas técnicos - normalmente, priorizando este último por larga margem. 

(FURLANETTO et al, 2006). 

 

2.2.1 Evolução da Engenharia de Produção no Brasil 

  

Os cursos de Engenharia de Produção no Brasil vêm apresentando um crescimento 

acentuado nos últimos anos. Vários cursos estão sendo criados, tanto em nível de graduação, 

como de pós-graduação. 

Conforme Turrioni e Mello (2012) diferentemente das ciências da administração de 

empresas, que centra-se mais na questão da gestão dos processos administrativos, processos de 

negócio e na organização estrutural da empresa, a engenharia de produção centra-se na gestão 

dos processos produtivos.  

Os cursos de Engenharia de Produção plenos concentram quase toda a sua carga horária 

profissionalizante no estudo da gestão da produção enquanto que os cursos com habilitações 

específicas dividem essa carga entre esse estudo e o dos sistemas técnicos - normalmente, 

priorizando este último por larga margem.  A figura 2- mostra o relacionamento entre as áreas 

de conhecimento. 
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Figura 2– Áreas de concentração dos cursos de Administração de Empresas, 

Engenharias e outros 

Fonte: Cunha (2002) 

Assim, conforme a figura 2, o ramo de Engenharia de Produção concentra-se na gestão 

dos sistemas produtivos.  Assim conforme Turrioni  e Mello ( 2012, p.3) “observe-se que há 

uma clara diferenciação entre a gestão do sistema de produção, que é restrita à mobilização de 

recursos diretamente relacionados com a produção de produtos e serviços e a gestão do 

empreendimento, que é mais abrangente, envolvendo a seleção e a capacitação de recursos 

humanos.” 

De acordo com Turrioni e Mello (2012) existem métodos e técnicas que visam otimizar 

o emprego dos recursos existentes no sistema de produção. A esfera de decisões inerentes ao 

trabalho do engenheiro de produção e de outros profissionais é melhor ilustrada através da 

figura 3. 
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Figura 3 – Esfera de ação característica dos diversos profissionais nos processos 

decisórios 

Fonte: Cunha (2002) 

 

Com o crescimento do mercado de trabalho, hoje em dia e possível o engenheiro de 

produção atuar em diversas áreas de uma organização, como finanças, produção, gestão de 

pessoas, marketing, ambiental ou de produtos, pois é um profissional que possui uma visão 

sistêmica e uma formação multidisciplinar. 

 Segundo Oliveira (2005), no início da década de 1990, o Brasil contava com 16 cursos 

de Engenharia de Produção em funcionamento, considerando todas as ênfases. A partir de 1998, 

houve um crescimento vertiginoso do número de cursos de Engenharia de Produção no Brasil, 

saltando dos 38 registrados em 1997, 72 no ano de 2000, 200 cursos em 2005, registrando-se a 

criação em torno de quase 20 cursos por ano (OLIVEIRA et. al., 2005). 

A taxa de crescimento que era de 2 cursos por ano no inicio da década de 90, passou 

para aproximadamente 10 cursos por ano na segunda metade desta mesma década. 

Segundo INEP (2010), o número de cursos de EP teve um aumento de 50% na primeira 

década de 90. Em 1998 houve um crescimento considerável, saltando de 29 em 1995 para 89 

em 2000, chegando a 270 cursos em 2007. Ainda conforme INEP (2010) o número de cursos 

de graduação EP no Brasil é de 364. 
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De acordo com o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Formação e Exercício 

profissional em Engenharia-NUPENGE-UFJF (2011) o número de cursos de Engenharia de 

Produção no Brasil foi de 486, como mostra a tabela: 

Quadro 2 - Número de cursos de Graduação Engenharia de produção por estado em 2011. 

Estados Número de Cursos 

SÃO PAULO 136 

MINAS GERAIS 79 

RIO DE JANEIRO 70 

PARANÁ 32 

SANTA CATARINA 31 

RIO GRANDE DO SUL 26 

BAHIA 24 

ESPÍRITO SANTO 15 

AMAZONAS 8 

MATO GROSSO 7 

PERNAMBUCO 7 

GOIÁS 6 

PARAIBA 6 

CEARÁ 5 

MATO GROSSO DO SUL 5 

ALAGOAS 4 

MARANHÃO 4 

PARÁ 4 

SERGIPE 4 

DISTRITO FEDERAL 3 

RIO GRANDE DO NORTE 3 

PIAUÍ 2 

RONDÔNIA 2 

AMAPÁ 1 

RORAIMA 1 

TOCANTINS 1 

ACE 0 

BRASIL 486 

                             Fonte: NUBENGE, 2011 

Atualmente, os cursos de Engenharia de Produção no Brasil vem crescendo 

consideravelmente. Segundo EMEC-MEC (2012) atualmente existem 510 cursos de 

Engenharia de Produção no Brasil. 

De acordo com Oliveira (2010), a Engenharia de Produção no Brasil nasceu do 

incremento da industrialização na década de 50, principalmente no período de Juscelino 

Kubitscheck 1956/1960. Esse incremento na economia refletiu principalmente na região 

Sudeste, impulsionando o desenvolvimento dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
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Janeiro. Como mostra o quadro 2, os estados considerados mais desenvolvidos 

economicamente detém a maioria dos cursos de Engenharia de produção no Brasil. 

Ainda segundo INEP (2010), a justificativa para esse crescimento está na própria 

evolução do mundo da produção. Sendo a Engenharia de Produção uma das áreas que melhor 

atende as organizações no mundo moderno, pois, as funções de produção, finanças, mercado, 

pessoas, aliado ao mundo da tecnologia gerando o bem mais precioso para as organizações na 

atualidade, que é o conhecimento. 

Outra mudança significativa segundo INEP (2010), que explica essa evolução nos 

cursos de Engenharia de Produção é a mudança no foco de organização dos cursos de 

Engenharia de Produção. Anteriormente predominavam cursos de Engenharia Mecânica com 

ênfase em produção. Na década de 90 a ênfase se inverteu, predominando o curso de Engenharia 

de produção com ênfase em Mecânica, predominando assim, no início da década de 90 os 

cursos de Engenharia de Produção “Plena”.  

Por outro lado, a USP foi a pioneira em criar o curso de Engenharia de Produção “Plena” 

do país. A criação do curso de Engenharia de Produção da UFRJ se deu em 14 de Setembro de 

1970, aprovado pela Congregação da Escola de Engenharia e em 1975 foi criado o curso de 

Engenharia de Produção na Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep). 

De acordo com o INEP (2010), em algumas IES os cursos de Mestrado de Engenharia 

de Produção antecederam aos cursos de graduação. A Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) criou seu mestrado em Engenharia de Produção em 1974, em seguida foi a vez da 

Universidade Federal da Paraíba, (UFPB) a primeira instituição fora do Sul/Sudeste a criar um 

mestrado em Engenharia de Produção. A Universidade Paulista (Unip) criou o mestrado e 

também o curso de graduação em Engenharia de Produção em 1977. E em 1979 foi a vez da  

Universidade Federal de Pernambuco ( UFPE) criar o seu mestrado. 

 Somente no final da década de 70 surgiram novos cursos. Os cursos de engenharia de 

produção da UFSCar considerados os pioneiros do Brasil, tiveram seu início em 1976 com duas 

modalidades (Produção Química e Produção Materiais) o que ensejou a criação do 

departamento de  Engenharia de Produção da Instituição. 

 Em 1977 foi criado o curso de Engenharia de Produção da PUC/Rio, iniciando suas 

atividades somente em 1978 com 6 habilitações. A Universidade Federal de Santa Catarina 



38 

 

 

(UFSC) criou em 1979 o primeiro curso de graduação em engenharia de Produção fora do eixo 

Rio-São Paulo. Ainda nesse ano a Universidade de Minas Gerais (UFMG), criou no curso de 

Engenharia de Mecânica a ênfase em Produção. (INEP, 2010 p.27). 

Ainda segundo o INEP (2010) em 1980 foram criados apenas dois cursos: na 

Universidade do vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) em 1984 e na Universidade Brás Cubas/SP 

em 1987. Ainda nessa década foram registradas altas taxas de inflação, crise fiscal, e um alto 

crescimento da dívida pública no país, refletindo na economia e no desenvolvimento do país. 

Apesar das turbulências ocorridas na década de 80, dois fatos marcaram a trajetória da 

engenharia de Produção no Brasil: o 1º encontro Nacional de Ensino de Graduação em 

Engenharia  de produção do país, o ENEGEP, que atualmente é considerado o maior encontro 

de Engenheiros de Produção no país e a fundação da ABEPRO, a Associação Brasileira de 

Engenharia de Produção. 

Os 19 cursos de graduação em engenharia de produção concentrados no São Paulo, Rio 

de Janeiro, Santa Catariana e Rio Grande do Sul refletiam o grau de desenvolvimento do país 

na época INEP (2010) apenas outros três estados ofertavam o curso de EP no Brasil: Paraíba, 

Pernambuco e Minas Gerais. 

No quadro 3 é possível visualizar a evolução dos cursos de EP no Brasil (1950-1990). 

Quadro 3 – Evolução dos Cursos de Engenharia de Produção no Brasil 

Data Instituição UF Cusos/Eventos Grad

. 

Pós. 

1955 Escola Politécnica da USP 

(Poli/USP) 

SP Criação das disciplinas: Engenharia de 

Produção e complemento de organização 

industrial 

  

1957 Universidade Federal do Rio 

de Janeiro 

RJ O curso de pós-graduação em 

Engenharia econômica passou a contar 

com conteúdos de Engenharia de 

Produção 

  

1958 Escola Politécnica da USP 

(Poli/USP) 

SP Criação do curso de Engenharia de 

produção. “como opção da Engenharia 

Mecânica” 

1º  

1959 Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica 

 Implantação de habilitações em 

Engenharia de Produção 

(descontinuado). 
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1959 Faculdade de Engenharia 

Industrial de são Bernardo do 

Campo/SP 

SP Implantação de habilitações em 

Engenharia de Produção 

  

1962 Pontifícia universidade 

Católica do Rio de Janeiro 

RJ Incluiu seis disciplinas de Engenharia de 

produção, como opção da Engenharia 

Mecânica. 

  

1967 Pontifícia universidade 

Católica do Rio de Janeiro - 

PUC-Rio 

 

Universidade Federal do Rio 

de Janeiro 

RJ Criação dos dois primeiros Mestrado em 

Engenharia de Produção 

 1º 

 

 

  2º 

1968 POLI/USP 

 

EESC/USP 

 Criação do mestrado em EP 

 

Criação do curso de EP 

 

 

3º 

3º 

1969 Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC 

SC Criação do Mestrado em EP.  4º 

1970 Escola Politécnica da USP 

(Poli/USP) 

SP Criação do curso de graduação em EP. 

Desvinculando-o da Engenharia 

Mecânica (1º pleno) 

  

1971 Escola de Engenharia da 

UFRJ 

RJ Criação do curso de graduação em 

Engenharia Industrial, que em 1973 

passou para EP. 

4º  

1974 Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM) 

SC Criação do programa de Pós-graduação 

em EP 

 5º 

1975 Univ. Federal da Paraiba 

(UFPB) 

 

Univ. Metodista de  

Piracicaba (Unimep) 

PB 

 

 

 

SP 

Criação do curso de Mestrado em 

Engenharia de Produção. 

 

Criação do curso de EP, que em 1980 foi 

reconhecido como Engenharia de 

Produção Mecânica 

 

 

 

 

5º 

6º 

1976 Univ. Federal de São Carlos 

(UFSCar) 

SP Criação dos cursos de graduação em EP 

Química e em EP Materiais. 

6º 

 

7º 

 

1977 Universidade Paulista (Unip) 

 

 

 

 

 

 

Univ. Federal de Minas Gerais 

(UFMG) 

SP 

 

 

 

 

 

 

MG 

Criação do curso de graduação em EP 

Mecânica (15/03) 

 

Criação do curso de Mestrado em EP. 

 

 

Criação da Ênfase Produção no curso de 

Engenharia Mecânica 

8º  

 

 

 

7º 

1978 Pont. Unv. católica do RJ 

(PUC-Rio) 

 

RJ 

Criação de 6 habilitações em Engenharia 

de Produção “Plena” Civil, Elétrica, 

Mecânica, Metalúrgica e Química. 

9º 

 

ao 
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14º 

1979 Univ. Federal de santa 

Catarina (UFSC) 

  

SC 

Criação do curso de EP em três áreas: 

Civil, Elétrica e Mêcanica. 

15º 

ao 

17º 

 

1981 1º Encontro Nacional de Ensino de graduação em EP. (ENEGEP) São Carlos 

SP 

1984 Univ. do Vale dos Rio dos 

Sinos. (Unisinos) 

RS Criação do Curso de EP 

(Área Mecânica). 

18º  

1985 Fundação da Associação brasileira de Engenharia de Produção- ABEPRO 

1987 Universidade Brás Cubas (UBC SP Criação do curso de EP Mecânica. 19º  

Fonte: INEP/MEC, 2010 

Segundo INEP (2010), o aumento de cursos nas IES privadas se deu a partir da criação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (BRASIL 1996), que proporcionou maior 

liberdade para a criação de novas Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil e de novos 

cursos. Vale ressaltar que os cursos de Engenharia de Produção que se concentravam nas IES 

públicas passaram a ser ofertados também nas IES privadas. Segundo Oliveira (2010), o setor 

público deteve a maioria de cursos de engenharia no Brasil até 1999, após essa data já no ano 

de 2000 houve um aumento significativo dos cursos de engenharia de produção no setor 

privado.  

 No entanto Oliveira (2010), ressalta que o crescimento de números de cursos por estado 

se dá de maneira diferenciada, acompanhando principalmente os indicadores econômicos dos 

estados. Nesse sentido os estados mais desenvolvidos economicamente apresentam uma 

evolução no número de cursos de engenharia. Ainda segundo Oliveira (2010) a região 

amazônica e no Pará, incentivos federais explicam em parte o crescimento no Amazonas e no 

Pará, embora mais restrito às capitais. O petróleo contribui para o crescimento no Espírito 

Santo, Bahia e Sergipe; e Goiás o aumento se deu devido ao desenvolvimento do agronegócio 

e agroindústria. 

Dessa forma podemos observar que o crescimento da Engenharia de Produção no 

passado estava relacionado ao aumento da produção em escala, atualmente este crescimento 

está relacionado com o conhecimento (estratégico, tecnológico, sistêmico).  
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2.3 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA ATUALIDADE: LEGISLAÇÃO ATUAL 

 

De acordo com a ABEPRO (2012) as regulamentações existentes a acerca da formação 

do engenheiro de produção são as seguintes:  LEI Nº 5.194 – de  24 dez de  1966- Regula o 

exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo e dá outras 

providências; resolução Nº 235 – de 09 de out de 1975 do CONFEA - Discrimina as atividades 

profissionais do Engenheiro de Produção; Parecer sobre a regulamentação da Engenharia de 

Produção no Conselho Nacional de Educação e no Sistema CONFEA- CREA; Resolução Nº 

288 – 07 de dez de 1983- Designa o título e fixa as atribuições das novas habilitações em 

Engenharia de Produção e Engenharia Industrial; resolução Nº 1- de 3 de abril 2001-Estabelece 

normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação; resolução CNE/CES Nº 11, DE 11 

de março de 2002-Institui diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em 

engenharia. Conforme Másculo ( 2012, p.1). 

 “Hoje se identifica uma base cientifica e tecnológica própria da Engenharia de 

Produção que a caracteriza como grande área. Esse conjunto de conhecimentos, que 

está parcialmente listado a seguir, é fundamental para que qualquer tipo de sistema 

produtivo tenha um funcionamento coordenado e eficaz: - Engenharia do Produto; 

projeto de Fábrica; Processos Produtivos; Engenharia de Métodos e Processos; 

Planejamento e controle da Produção; Custos da Produção; Qualidade; Organização 

e Planejamento da Manutenção; Engenharia da Confiabilidade; Ergonomia; Higiene 

e Segurança do Trabalho; Logística e Distribuição; Pesquisa Operacional.” 

  

Uma análise mais detalhada da formação oferecida atualmente pelos cursos de 

Engenharia indica que esses conhecimentos e habilidades são próprios e característicos da 

Engenharia de Produção. Além disso, a Engenharia de Produção trabalha esses assuntos de 

forma integrada, considerando como cada um deles enquadra-se dentro do conjunto que 

compõe um sistema produtivo. Ressalta-se que a aplicação desses conhecimentos requer a base 

de formação (Matemática, Física, Química, Informática, Desenho,etc.) que existe apenas na 

Engenharia.  

Ainda de acordo com Másculo (2012, p.1), “o perfil do egresso do curso é o de uma 

sólida formação científica e profissional geral que capacite o engenheiro de produção a 

identificar, formular e solucionar problemas ligados às atividades de projetos, operação e 

gerenciamento do trabalho e de sistemas de produção de bens e/ou serviços”  

http://www.abepro.org.br/interna.asp?ss=1&c=369
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Para fins de fiscalização do trabalho dos profissionais da Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia, foi criada a resolução nº 235 de 9 de Outubro de 1975. 

A resolução nº 235 de 9 de Outubro de 1975, do Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA), discrimina as atividades profissionais do engenheiro de 

produção na modalidade plena, explicitando no seu 1º parágrafo que compete aos engenheiros 

de produção executar as atividades referentes aos procedimentos na fabricação industrial, aos 

métodos e sequencias de produção industrial em geral e ao produto industrializado; seus 

serviços fins e correlatos. 

Na sequência apresenta-se o Capítulo 3 que trata escolha do curso superior e estratégias 

das IES para aproximar o jovem das engenharias 
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CAPÍTULO 3  - ESCOLHA DO CURSO SUPERIOR E ESTRATÉGIAS DAS IES PARA 

APROXIMAR O JOVEM DAS ENGENHARIAS 

 

 Este capítulo relata na concepção de alguns autores os fatores que determinam a escolha 

da carreira, os dilemas e as dúvidas dos jovens em relação ao curso superior. A seguir, relata o 

caso de alguns projetos realizados no ensino médio, junto com as IES que buscam atrair os 

jovens para as engenharias.  

 

3.1 FATORES QUE INFLUENCIAM NA ESCOLHA DA CARREIRA 

  

O dilema da escolha da carreira é um processo doloroso na vida de muitos jovens, mas 

é no ensino médio que ele se faz mais presente. Para muitos jovens a escolha da carreira é um 

momento conflitante e cheio de dúvidas, seja na escola pública ou privada. Essas dúvidas na 

maioria das vezes podem dificultar todo o processo de escolha profissional. 

As teorias acerca da escolha de um curso superior são normalmente agrupadas em dois 

grupos: as teorias psicológicas e as teorias não psicológicas (FERRETI, 1988; BIASE; 2008). 

As teorias psicológicas defendem que os determinantes internos do indivíduo têm um papel 

crucial no processo de escolha de um curso superior e as teorias não psicológicas enfatizam que 

as questões sociais, culturais e econômicas que envolvem o indivíduo são os fatores que 

determinam a escolha. 

Para Biase (2008), as teorias sociológicas e econômicas de escolha de um curso superior 

preocupam-se em explicar a distribuição da força de trabalho em diferentes ocupações e em 

identificar os fatores de natureza econômica e social que levam os indivíduos a procurarem 

algumas profissões e a rejeitarem outras. Essas teorias de escolha vocacional buscam explicar 

as opções de indivíduo, fundamentalmente a partir de sua origem sócio-econômica, à qual são 

direcionadas conotações de condições sociais. 

Ainda, conforme Biase (2008), ao analisar 57 referências sobre os motivos da escolha e 

encontrar 80 categorias de motivos, pode-se agrupar os motivos da escolha em sete grupos: i) 

motivos relacionados às características do estudante, ii) motivos voltados ao mercado de 

trabalho, iii) motivos relacionados à preocupação com o próximo, iv) motivos relacionados à 

profissão, v) motivos voltados aos familiares e às outras pessoas, vi) motivos voltados para a 
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área do curso e vii) motivos voltados para o processo educacional. Destes trabalhos analisados, 

os motivos relacionados às características dos estudantes aparecem em 82,4% dos casos, 

seguido por aqueles motivos relacionados à profissão que aparecem em 63,1% dos trabalhos e 

motivos voltados aos familiares e às outras pessoas presente em 54,3% dos trabalhos. Por 

conseguinte, na prática esses fatores muitas vezes atuam juntos. 

Costa e Campos (2000, 2001), salientam que a decisão de escolha de um determinado 

curso superior não se dá em um vazio de significados. O ingressante, mesmo de maneira pouco 

explícita e consciente para si, tem algumas expectativas quanto à profissão que busca, suas 

condições de sucesso profissional, além de um conjunto de crenças quanto às suas 

possibilidades de conseguir os resultados desejados. 

Prosseguem os autores afirmando que os alunos têm também um leque de expectativas 

e de crenças sobre o curso e a instituição na qual ingressam. A experiência vivida diariamente 

no curso, o contato com profissionais, o confronto de suas expectativas com a realidade 

experimentada podem resultar num desconforto, o que dá ao aluno a alternativa provável de 

desistência do curso, resultando em evasão em suas várias possibilidades: abandono do curso, 

trancamento provisório, reopção e transferência para outra instituição. 

Conforme Dias Sobrinho (1996, p. 12), 

[...] as expectativas e a percepção dos clientes podem ser administradas. As 

instituições de ensino superior não têm se preocupado com esta questão, 

pois, em geral, os discentes optam por um curso sem possuir as informações 

necessárias, ou com informações distorcidas, de modo a gerar uma 

expectativa que não condiz com a realidade do curso escolhido. Diante da 

percepção do que o curso realmente oferece o discente, decepcionado, não 

consegue concluir o curso, ou, quando consegue, o faz de forma precária, 

prejudicando a qualidade de sua formação e sua produção social. 

 

Alguns autores defendem que uma das melhores estratégias para auxiliar o 

amadurecimento do indivíduo é permitir ao estudante vivenciar experiências esclarecedoras a 

cerca de um curso, ocorre no processo de orientação profissional. (SILVA, 2001; SILVA E 

SOARES, 2001; ANDRADE ET AL., 2002). Isto é, a frustração, a indecisão, a não 

identificação com o curso e a evasão poderiam ser minimizados por meio de um processo de 

orientação profissional.   Tem-se que as escolhas mal feitas pelos indivíduos irão resultar em 

evasão, trancamentos e repetências num futuro próximo ou em profissionais formados 

arrependidos pela escolha errada (ANDRIOLA, 2003; ANDRIOLA, ANDRIOLA e MOURA, 

2006). 
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        De acordo com Noce (2008), na sociedade brasileira contemporânea, a escolha da 

profissão/carreira ocorre predominantemente na fase da adolescência. Nesse sentido é 

importante levar em consideração as características sociais, culturais e econômicas, onde os 

jovens estão inseridos. 

       Ainda segundo Noce (2008), a escolha profissional faz parte de um processo com maior 

ou menor complexidade, o que depende das vivências e experiências dos jovens, do contexto 

social, do conhecimento e informações adquiridas, do grau de enfrentamento, bem como, do 

desenvolvimento de atitudes como responsabilidade, independência, autoconhecimento, entre 

outros. 

       Como salienta Gonçalves (2008, p. 4), “nesta fase a maioria dos jovens já tem bagagem 

de conhecimentos que pode ajudá-lo nessa escolha, porém há muito fatores como: a escola , a 

família, a sociedade, remuneração entre outros , que nessa fase permeiam a vida desse jovem”. 

Ainda segundo esse autor a família é a que mais implica nessa escolha, principalmente pais e 

irmãos. As decisões muitas vezes ocorrem por determinações da família.                                                                                                      

Outro ambiente capaz de contribuir com o processo de escolhas das carreiras é a escola. 

De acordo com Gonçalves (2008) o jovem que cursa todo o ensino médio em uma mesma escola 

sofre influências dos professores, amigos e funcionários, etc. Os laços afetivos formados nos 

ambientes escolares podem direcionar as escolhas profissionais dos alunos do ensino médio.  

Em um estudo realizado na Universidade do Vale do Itajaí/SC sobre a orientação 

profissional dos alunos do ensino médio, onde foram entrevistados 99 jovens do sexo feminino 

e masculino, de uma escola pública de B.Camburiú/SC, mostrou que 44% dos jovens dizem 

não sofrer influências, 24% dizem sofrer influências da família, 14% dizem sofrer outros tipos 

de influência, 8% declaram receber influências de outros familiares que não o pai e mãe, 5% 

dizem que sofrem influências dos amigos e 3% declaram que a profissão dos pais influenciam 

suas escolhas profissionais (HIRT E RAITZ, 2009). 

Segundo Hirt e Raitz (2009), a soma das respostas envolvendo a família e a profissão 

dos pais é bastante expressiva. Pode-se observar melhor os fatores de influência na carreira na 

tabela 1. 

Tabela 1 – Fatores de influência na carreira 
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Influências na escolha profissional Frequência Porcentagem 

Família 29 24% 

Amigos 6 5% 

Nada influência 52 44% 

Professores 4 3% 

Profissão dos pais 3 2% 

Profissão de outros da família 9 8% 

Outras influências 16 14% 

Total 119 100% 

Fonte: Hirt e Raitz, 2009 

  Para Ferrette (1992), os materiais e as informações disponibilizadas para o jovem do 

ensino médio se caracterizam como insuficientes, pois não transmitem confiança para os alunos. 

Esse mesmo autor também faz críticas as informações que são disponibilizadas para os jovens, 

pois elas não levam em consideração o ser humano em si, e sim  o que ele é capaz de realizar 

enquanto profissional. 

     Gonçalves (2008), destaca também o fator remuneração no processo de escolhas das 

profissões.   Segundo esse mesmo autor o jovem tem a curiosidade de saber o salário de “certo 

profissional” mesmo antes de terminar o ensino médio, levando-o a escolher tal profissão.                                                                                                    

      Para Bock (2002), muitos jovens vivenciam conflitos acerca da escolha profissional, 

uma vez que essa envolve risco e implica perda.   Ainda segundo esse mesmo autor uma escolha 

sem risco não é escolha e que a insegurança também faz parte desse processo.                          

Como salienta Gonçalves (2008), essa escolha gera no individuo um sentimento de 

dúvida. Será que fiz a escolha certa? Será que vai dar certo? e o medo de fracassar  dificulta 

ainda mais essa escolha. Sem falar na influência que vem da família, amigos e sociedade. 

Nesse sentido a escolha da carreira é determinada por muitos fatores. Para Gonçalves 

(2008) uma possibilidade de escolher uma profissão consciente é obter o máximo possível de 

informação a respeito do curso que se pretende fazer. Assim o aluno que tem o máximo de 

informações sobre as profissões estará fazendo a escolha com mais segurança. Nesse sentido 
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cabe à escola fazer a interação entre o jovem do ensino médio e as IES, para que esse jovem 

obtenha o maior número de informações a respeito dos cursos e profissões. 

As pesquisas realizadas por locarelli, Bnuneck e Guimarães (2008), mostram diferenças 

significativas dos alunos no último ano do ensino médio, sejam eles de escola pública ou 

particular em relação a escolhas das carreias. As pesquisas desses autores revelam que os alunos 

das escolas privadas se mostram mais decisivos em relação à escolha da profissão no ensino 

médio, e que já tem seus objetivos e metas de estudo. 

De acordo com Gramani e  Scrich (2010) alguns estudos mostram que diversos fatores 

podem influenciar a escolha da carreira no ensino superior. Dentre eles pode-se citar a família, 

o meio em que o indivíduo está inserido (nível sócio econômico e cultural), a escola (condições 

físicas) e, em particular, as experiências vividas na aprendizagem das diversas disciplinas, 

demanda de mercado, oportunidades, aptidão pessoal, personalidade, interesses pessoais, 

habilidades, entre outros. (Borchert (2002); Ferry (2006); Greff, Malacarne e Strieder (2009). 

    Observa-se nessa pesquisa que os determinantes da escolha da carreira envolvem a 

família, porém é importante investigar o que determina os 14% de outras influências, pois na 

literatura ainda não foi mencionado o fator das práticas escolares de ensino aprendizagem como 

fator de influência. Ainda segundo as autoras, a pesquisa revelou certa insegurança nas escolhas 

das profissões, onde os jovens relatam a necessidade de se refletir melhor sobre o mercado de 

trabalho, profissões, habilidades e aptidões. 

 

3.2 ESTRATÉGIAS DAS IES PARA APROXIMAR O JOVEM DO ENSINO MÉDIO 

PARA AS ENGENHARIAS: O CASO DA PUC, UCS, UBERABA E UEPG 

 

A intenção do governo em 2012, é aumentar o interesse dos estudantes do ensino médio 

pelas engenharias, diminuir a evasão do curso nas universidades e melhorar a formação de 

futuros profissionais na área. Dados do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CONFEA) indicam um déficit de 40 mil engenheiros por ano no país. Com base 

nesses e outros indicadores o governo tem criado oportunidades para os estudantes de 

engenharia e ensino médio 
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Conforme CNPq (2012) serão investidos R$ 24 milhões, o que permitirá dobrar o 

número de bolsas hoje disponíveis (6 mil). A iniciativa é feita em parceria com a mineradora 

Vale e haverá oferta de bolsas em todo o país, preferencialmente em instituições das regiões 

Norte e Nordeste. Nesse contexto várias ações estão sendo tomadas no Brasil a fim de atrair o 

estudante do ensino médio para as engenharias. 

 

3.2.1 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 

 

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro é uma instituição de direito 

privado sem fins lucrativos que prima pela produção e transmissão do saber, baseando-se no 

respeito aos valores humanos e na ética cristã, visando acima de tudo o benefício da sociedade. 

(PUC, 2012). 

A fim de formar profissionais competentes e habilitados ao desempenho de suas 

funções, a PUC-Rio busca a excelência na pesquisa, no ensino e na extensão. A PUC-Rio está 

estruturada e quatro centros: Centro de teologia e Ciências Humanas (CTCH); Centro de 

Ciências Humanas (CCS); Centro técnico Científico (CTC); Centro de Ciências Biológicas e 

de Medicina (CCBM) (PUC-RIO,2012). 

A PUC-Rio é uma instituição dedicada ao ensino, à pesquisa e à extensão. É uma 

universidade particular e confessional. De acordo com a PUC-Rio(2012) os profissionais 

formados pela Universidade, trabalham para a construção de um mundo melhor, visando justiça 

e amor em suas ações, em nome da ciência. 

Nesse sentido, desde 1992, a PUC-Rio mantém o compromisso de aproximar o jovem 

do ensino médio da Universidade, ajudando-o na difícil missão de escolher um curso superior. 

Uma das estratégias utilizadas para aproximar o jovem do ensino médio das Engenharias e o 

Programa Interação Universidade Escola e Sociedade. 

O Programa Interação Universidade Escola e Sociedade da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PIUES/PUC-RJ) tem o objetivo de unir o aprendizado a partir da 

resolução de problemas concretos) a uma visão empreendedora da Engenharia, mediante a 

execução de projetos em regime de equipe, o Centro Técnico Científico (CTC) criou, há alguns 

anos, uma disciplina denominada “Introdução à Engenharia”, obrigatória no primeiro período 

letivo para todas as habilitações em Engenharia da PUC-Rio.  
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A intenção do programa é permitir que os alunos do Ensino médio, frequentem o campus 

da PUC-RJ e vivenciem o dia-a-dia do universitário, tendo acesso as bibliotecas, 

departamentos, laboratórios, etc. Aumentando assim o interesse dos jovens pelas Engenharias. 

No 2º semestre de cada ano as escolas particulares do Rio de Janeiro são convidadas a participar 

do programa, onde a disciplina “Introdução à Engenharia para o Ensino Médio” é ofertada. 

Orientados por professores-pesquisadores do CTC, e monitores, geralmente alunos de pós-

graduação, os alunos do Ensino Médio desenvolvem trabalhos, baseados nos conhecimentos 

recebidos durante as aulas. 

De acordo com a PUC-Rio (2012) as escolas podem indicar no máximo 5 alunos, com 

boa formação em ciências básicas ( Matemática, Física e Química), e aptidão para Engenharia. 

A escolha dos alunos é feita pelas escolas sem interferência da PUC-Rio. 

No final do ano os trabalhos são publicados e apresentados publicamente, na PUC-Rio, 

e todos os envolvidos no processo são convidados assistir, entre eles, pais, professores e 

coordenadores das escolas envolvidas. 

 

3.2.2  Universidade de Caxias do Sul (UCS) 

  

“A Universidade de Caxias do Sul (UCS) é uma instituição de ensino Superior, de 

caráter comunitário e regional, com atuação no estado do Rio Grande do Sul e integra a 

Fundação Universidade de Caxias do Sul, entidade Jurídica e Direito Privado”. (UCS, 2012, 

p.1) 

A UCS é afiliada ao Consórcio das  Universidade Comunitárias Gaúchas – COMUNG; 

à Associação Brasileira das Universidade Comunitárias – ABRUC; ao Conselho de Reitores 

das Universidades Brasileiras – CRUB; e ao Fórum das Instituições de Ensino Superior 

Gaúchas. 

O campus central da universidade de Caxias do Sul está localizado na cidade de Caxias 

do sul, um polo de desenvolvimento industrial com reconhecimento nacional. A UCS possui 

unidades nas cidades de Bento Gonçalves, Vacaria, Canelas, Farroupilha, Guaporé, Nova Prata, 

Veranópolis e São Sebastião do Caí ( UCS, 2012). 



50 

 

 

De acordo com UCS (2012), a IES é mantida pelo compromisso de diferentes segmentos 

da sociedade que acreditam na educação superior como fonte de desenvolvimento social. Por 

ser uma instituição comunitária a UCS está em permanente diálogo com a sociedade, possuindo 

interesses de caráter coletivo. 

A UCS oferece programas de graduação, pós-graduação-Especializações, MBAs, 

Metrados e doutorados em diversas áreas do conhecimento. A pesquisa, a inovação e o 

desenvolvimento tecnológico estão presentes nas ações da UCS e fundamentam os programas 

de ensino e pesquisa. Atualmente, a UCS oferta 78 cursos de graduação nas diversas áreas do 

conhecimento com 95 habilitações (UCS, 2012). 

Em 1995, foi criado o Centro Tecnológico Universidade Caxias do Sul- CETEC. 

Mantida pela Fundação Universidade de Caxias do Sul, o CETEC é uma escola de ensino médio 

e profissionalizante, integrando o ensino médio de qualidade e os cursos profissionalizantes 

com os cursos superiores e o mundo do trabalho. 

 A Universidade de Caxias do Sul desenvolve diversos projetos de pesquisa e inovação 

voltados para a produção de novos conhecimentos, gerando novas ideias e produtos, processos 

e tecnologias, assim como práticas inovadoras que visam contribuir com o avanço cientifico, 

social e cultural da sociedade. 

Dentre alguns projetos, destaca-se o projeto “Engenheiro do Futuro (ENGFUT)” que 

busca aproximar os alunos do Ensino Médio com as Engenharias. O ENGFUT, tem como 

objetivo central despertar no aluno do ensino médio o encantamento pelas Engenharias, reforçar 

a importância das engenharias para a sociedade e aprimorar a formação pedagógica dos 

professores. 

De acordo com a UCS (2012), a interação entre Universidade/escola tem uma proposta 

mais ampla do que simplesmente aproximar os alunos do ensino médio com as engenharias, a 

UCS mantém durante o ano programas que beneficiam a todos, professores, alunos e a 

comunidade. Os projetos desenvolvidos na UCS têm o apoio de agências financiadoras que 

possibilitam que os resultados sejam aplicados diretamente na comunidade. 

De acordo com Boas (2007), o projeto foi elaborado pelos departamentos de Engenharia 

Química, Engenharia Mecânica, Física e Química, Matemática, Informática, Biologia e Letras, 

em conjunto com setores do pólo metal mecânico e de escolas das redes públicas e particulares 
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de ensino da região da serra Gaúcha, como o objetivo de promover a interação das ciências da 

Engenharia com professores e alunos do ensino médio. 

Ainda segundo Boas (2007, p.213.) “o projeto da UCS propõe metodologias de ensino 

aprendizagem motivadoras, interativas e interdisciplinares, que visem despertar o interesse do 

aluno para a ciência, é promover o gosto pelas áreas tecnológicas”. 

O projeto da UCS foi aprovado pela FINEP em 2006 dentro do Programa de 

Modernização e Valorização das Engenharias- PROMOVE. 

A UCS, enfim espera contribuir com a formação de um maior número de engenheiros 

para atuarem nas empresas da região e assim contribuírem com o desenvolvimento econômico 

do país. 

 

3.2.3 Universidade de Uberaba (UNIUBE) 

 

Fundada em 1947, a Universidade de Uberaba é uma Instituição sem fins lucrativos, 

mantida pela Sociedade Educacional Uberaba. Com a missão de "Promover o ensino e a geração 

do conhecimento, formando o profissional compromissado com uma sociedade justa", busca a 

integração do ensino, pesquisa e extensão com as demandas institucionais e sociais; para a 

consecução de seus objetivos (UNIUBE, 2012). 

A universidade de Uberaba (2012), oferta atualmente os seguintes cursos de graduação 

na área de engenharia: Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, 

Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Sistemas de Informação e 

o curso Tecnológico em Produção Sucroalcooleira. 

De acordo com Teixeira et al (2008), com o objetivo de despertar no alunos de ensino 

médio o interesse pelas engenharias e tornar o seu ensino mais atraente e UNIUBE, vem 

implantando diversas ações desde 2002. O projeto “Engenharia no Ensino Médio em Uberaba” 

está sendo executado com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico –FNDCT, sob a gestão da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, 

(TEIXEIRA et al., 2008, p.2.) 
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Segundo Teixeira et al (2008), todos esses esforços têm como objetivo principal 

fomentar o interesse pelas áreas de engenharia, além de se estabelecer a consciência da sua 

importância para o desenvolvimento do país. O projeto da Universidade de Uberaba também 

visa despertar nos alunos do ensino médio a consciência de que os estudo de matemática, de 

física e de química serão fundamentais para a sua formação em engenharia. 

O grande diferencial desse projeto para os demais e que ele está sendo implantado nas 

escolas estaduais da  periferia da cidade de Uberaba, onde além do objetivo central do projeto, 

pretende-se ter um alcance social, mostrando para os alunos das comunidades que é possível se 

tornar um engenheiro e que há ferramentas para isso (TEIXEIRA ET AL, 2008). 

 Assim como diz Teixeira et al (2008), existe áreas da Engenharia que demandam a 

formação de novos profissionais, para tanto a motivação desse projeto e contribuir com o 

desenvolvimento do país. Nesse projeto procura-se intensificar a relação integração entre os 

universitários e os alunos do ensino médio através de : 

 Apoio aos Programas de treinamento de Formação em Informática: a tecnologia da 

informação é usada no sentido de incentivar os alunos do ensino médio o interesse 

por profissões voltadas para a área das ciências exatas e tecnológicas; 

 Apoio na Construção de Protótipos para as Feiras de Ciências: a Universidade de 

Uberaba disponibiliza aos estudantes do ensino médio laboratórios e recursos para 

os alunos desenvolverem suas ideias; 

 Apoio à pesquisa bibliográfica e em literatura científica internacional: visa orientar 

o aluno do ensino médio na busca do estado da arte. Pretende-se que os 

universitários possam atuar junto aos alunos do ensino médio, desenvolvendo-lhes 

competências necessárias para uma melhor busca de informações nas bases de 

dados; 

 Feiras de ciência e de tecnologia: visa promover semestralmente atividades como a 

universidade aberta, onde são desenvolvidos projetos em oficinas integradas, onde 

são expostos para toda a comunidade; 

 Concursos com premiação: foi criado com a intenção de motivar os alunos do ensino 

médio no inicio dos projetos. 
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A metodologia da UNIUBE segue a linha de interação entre alunos e professores do 

ensino médio com a universidade, com enfoque na pesquisa; inserção de Laboratórios nas 

Escolas de Ensino Médio; apoio à pesquisa bibliográfica e em literatura científica internacional; 

feiras de ciência e de tecnologia; concursos com premiação; metodologia Científica que visam 

despertar no aluno do ensino médio o interesse pela área de exatas. 

 A Universidade de Uberaba pretende também ter os professores do ensino médio como 

aliados, promovendo aos mesmos um crescimento profissional. Sendo assim são oferecidos 

constantemente aos professores do ensino médio palestras e seminários, para que os mesmos 

tenham habilidades para despertar em seus alunos em sala de aula o interesse pelas disciplinas 

de química, física e matemática. Segundo Teixeira et al (2008), já é possível perceber mudanças 

nas atitudes dos alunos, pois, muitos já despertam o interesse na construção de circuitos 

eletrônicos e programas computacionais. 

 Ainda segundo Teixeira et al (2008), depois das atividades de motivação realizadas 

com os alunos do ensino médio em 2002, a procura pelos cursos de engenharia nos anos 

subsequentes cresceu  10 vezes. 

 

3.2.4  Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

 

 A Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG (2012), é uma Instituição de Ensino 

Superior do Estado do Paraná, está localizada na região centro-sul do Estado. Foi criada pelo 

Governo do Estado do Paraná, através da Lei no 6.034, de 6 de novembro de 1969, e Decreto 

no 18.111, de 28 de janeiro de 1970, é uma das mais importantes instituições de ensino superior 

do Paraná, que resultou da incorporação das Faculdades Estaduais já existentes e que 

funcionavam isoladamente (UEPG, 2012). 

A UEPG (2012) tem por finalidade produzir e difundir conhecimentos múltiplos, no 

âmbito da graduação e da pós-graduação, visando à formação de indivíduos éticos, críticos e 

criativos, para a melhoria da qualidade de vida humana. 

  A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), também está inserida na dinâmica 

de interação engenharias/ensino médio. De acordo com Chinelatto et al (2007) a intenção do 

projeto é despertar o interesse dos alunos do ensino médio para as engenharias. 
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  Segundo Chinelatto et al (2007, p.2), “é necessário integrar a Universidade como 

Ensino Médio e Fundamental, despertando vocações e tornando mais visível o papel das 

engenharias no desenvolvimento dos produtos, processos e serviços utilizados pela sociedade”. 

 O projeto da Universidade Federal de Ponta Grossa visa à aplicação dos conhecimentos 

do ensino médio nas atividades práticas das engenharias. Nesse sentido a metodologia do 

projeto foi dividida em duas partes: no primeiro momento a universidade foi ao encontro dos 

alunos e professores do ensino médio.  Assim conforme Chinelatto et al (2007),  os professores 

do ensino médio das disciplinas de matemática, química, física, biologia e informática foram 

capacitados. Foram ofertadas aos professores cursos e palestras, enfocando os conceitos básicos 

com aplicações práticas.  

 O objetivo do curso e esclarecer aos professores do ensino médio a cerca das principais 

atividades desenvolvidas nas engenharias, afim de que eles motivem seus alunos em sala de 

aula. 

De acordo com Chinelatto et al (2007) na segunda etapa os alunos do ensino médio 

iriam as universidades, onde seria montado um Hall tecnológico e realizados núcleos de 

experimentação cientifica. 

   Para a mesma autora, o projeto de extensão universitária conta com impactos 

científicos, tecnológicos, ambientais, social e econômico. O impacto científico envolve 

orientações de iniciação cientifica com as quatro engenharias: engenharia de alimentos, 

materiais, civil e computação. No âmbito tecnológico de acordo com Chinelatto et al (2007) 

pode gerar o desenvolvimento de novos produtos. O impacto econômico pode propiciar uma 

maior demanda de alunos do ensino médio para as engenharias, incrementando a renda familiar 

da comunidade. 

 No âmbito social além de melhorar a formação dos professores e capacitar os 

professores o projeto pode despertar a vocação dos alunos do ensino médio para as engenharias. 

E finalmente o impacto social busca conscientizar sobre os problemas ambientais e a reciclagem 

(CHIANELLATO, 2007). 

Na sequência, serão apresentados Procedimentos Metodológicos deste trabalho.      
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CAPÍTULO 4  - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo objetiva definir a metodologia que será utilizada na pesquisa, cujo foco é 

estudar a contribuição da escola de educação básica na escolha do estudante pela profissão de 

engenheiro de produção. São apresentados neste capítulo a delimitação da pesquisa, os 

instrumentos que foram utilizados, unidade a ser pesquisada, assim como o roteiro da entrevista 

semi-estruturada. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

A metodologia da pesquisa é essencial para demonstrar como o problema será tratado e 

as etapas necessárias para o desenvolvimento da pesquisa que levam a consecução do objetivo. 

Conforme Gil (2002), a utilização cuidadosa dos métodos, técnicas e procedimentos de 

científicos e o planejamento da pesquisa são cruciais para que os objetivos propostos sejam 

alcançados. 

A figura 4 ilustra a caracterização da pesquisa em Engenharia de Produção. Quanto a 

natureza, a presente pesquisa é considerada aplicada, uma vez que espera-se que os resultados 

encontrados possam ser utilizados na solução de problemas. 

Quanto aos seus objetivos, uma pesquisa pode ser classificada em exploratória, 

descritiva, explicativa e normativa (MELLO e TURRIONI, 2007). Nesse sentido a presente 

pesquisa, em função dos objetivos propostos, caracteriza-se como de natureza exploratória uma 

vez que visa o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições.  A pesquisa exploratória 

tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a construir pressupostos. Seu planejamento é bastante flexível por considerar 

os vários aspectos relativos ao fato estudado. 
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Figura 4 - Metodologia da Pesquisa em Engenharia de Produção 

Fonte: Mello e Turrioni (2012) 

 

Quanto à abordagem, esta pesquisa é considerada qualitativa, uma vez que visa 

contribuir com o processo de conhecimento de um determinado grupo e possibilita, em maior 

nível de profundidade, o entendimento do comportamento dos indivíduos. Segundo Jung 

(2004), a pesquisa qualitativa é utilizada como instrumento ou ferramenta para a descoberta de 

novos conhecimentos, serve para que se possa examinar a fundo o objeto de estudo.  

Portanto, a pesquisa qualitativa, ao contrário da pesquisa quantitativa, não se preocupa 

em enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise 

dos dados. Este tipo de abordagem, de acordo com Godoy (1995, p. 58),  

envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em 

estudo. 
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A pesquisa é considerada aplicada em sua natureza, pois objetiva gerar conhecimentos 

para a aplicação prática, dirigidos a solução de problemas específicos (SILVA; MENEZES, 

2001). 

O método utilizado será o estudo de caso, pois no entendimento de Matar (1996), o 

objetivo do estudo de caso é aprofundar o conhecimento a cerca de um problema não 

suficientemente definido, sugerir hipóteses e novas teorias.  

 O foco da investigação são as escolas onde os alunos matriculados nos cursos de 

engenharia de produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) cursaram o 

ensino médio. Busca-se através do estudo de caso levantar pressupostos e compreender melhor 

o problema da pesquisa. 

Yin (2001), destaca que questões do tipo “como” e “por que” apresentam natureza mais 

explanatória, não podendo ser tratadas simplesmente por dados quantitativos, enquanto 

questões do tipo “quem”, “o que”, e “onde” têm melhor tratamento com dados quantitativos. 

O método qualitativo refere-se à pesquisa que produz dados descritivos, comportamento 

observável, escritos ou palavras das próprias pessoas. Geralmente na  pesquisa qualitativa 

envolve trabalho de campo, onde o pesquisador precisa estar presente fisicamente no in loco 

afim de observar as ações. 

A pesquisa qualitativa é indutiva, dessa maneira os pesquisadores desenvolvem 

conceitos, ideias e compreensão dos padrões dos dados obtidos, ao invés de formar hipóteses, 

modelos pré-concebidos ou teorias.  

De acordo com Turrioni e Melo (2012), na engenharia de produção, a abordagem 

indutiva é a mais utilizada, com ilustra a figura 5. 

 

Figura 5 – Como as abordagens dedutiva e indutiva se complementam 
Autor: Turrioni  e Mello (2012) 
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 Sendo assim a pesquisa pode ser considerada qualitativa, pois a questão primordial de 

investigação da pesquisa é investigar “As práticas pedagógicas utilizadas pelas escolas de 

ensino médio, que influenciam o aluno a escolher a profissão de engenheiro de produção”? 

 

4.1.1 Planejamento do caso 

 

A fim de atingir os objetivos propostos, as seguintes etapas foram realizadas: 

 

 

Figura 6- Etapas da dissertação 

Fonte: Autora, 2012 

 

 

Identificar as principais escolas que os alunos
que ingressaram no curso de engenharia de
produção da UFRN, no período de 2000 a 2010,
cursaram o ensino médio;

Agendar uma entrevista com os coordenadores 
pedagógicos do ensino médio das escolas 
selecionadas;

Coletar dados a respeito das práticas pedagógicas 
dessas escolas utilizando a entrevista semi
estruturada e a observação

Realizar análise documental nos projetos 
pedagógicos das escolas selecionadas;

Descrever as principais práticas 
pedagógicas utilizadas pelas escolas 
analisadas.
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4.1.2 Unidade a ser pesquisada 

 

A fim de que os objetivos propostos sejam cumpridos a presente pesquisa foi realizada 

nas escolas que mais aprovam no curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Nesse sentido o presente estudo pretende contribuir com a qualidade da 

formação Básica dos Engenheiros de Produção Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Para tanto foi realizada junto a COMPERVE (2012) uma pesquisa a cerca das escolas 

que mais aprovam na Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Com base nos dados da COMPERVE (2012) as escolas que aprovam na Engenharia de 

Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte são: Instituto Federal de Educação 

Ciência e tecnologia-IFRN; Colégio Salesiano São José; Centro de Educação Integrada-CEI- 

Mirassol; Colégio Nossa Senhora das Neves; Colégio Marista de Natal e CAP- Colégio e Curso. 

. 

4.1.3 Coleta, tratamento e análise dos dados 

 

A coleta de dados para a presente pesquisa foi realizada inicialmente nas principais 

bases de dados do país e exterior. Foi realizada uma busca na literatura, visando aprimorar o 

referencial teórico, investigar os principais estudos a cerca da temática e introduzir os mais 

proeminentes pesquisadores da área. 

O referencial teórico utilizado na pesquisa foi desenvolvido com base em material 

publicado em livros, meios eletrônicos, revistas, artigos e trabalho científicos disponibilizados 

em sites de periódicos e bases de dados como Scielo, Periódicos da Capes, Isi Web of 

Knowledge, SciVerse Scopus, como em outros meios eletrônicos da internet. 

A coleta de dados é a etapa da pesquisa onde os instrumentos definidos são aplicados, 

objetivando a coleta dos dados. (MARCONI, 1991). 

A técnica de coleta de dados utilizada na pesquisa será a entrevista semi-estruturada, 

análise de documentos e a observação. Segundo Marconi e Lakatos (2006), a entrevista é um 

encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de 

determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. É um procedimento 
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utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no 

tratamento de um problema social. 

A entrevista foi in loco com os coordenadores pedagógicos das escolas no ensino médio, 

a afim de que todos os objetivos sejam alcançados. As entrevistas foram realizadas através de 

um roteiro semi-estruturado (Apêndice 1), onde de acordo com Turrioni  e Mello (2012) o 

entrevistador tem mais liberdade para conduzir a entrevista e explorar melhor a questão dentro 

de uma conversa informal. A pesquisadora utilizou um gravador a fim de possibilitar uma 

melhor análise posterior. 

Buscou-se realizar a pesquisa com base também em observações. A observação é uma 

tática de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de 

determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em 

examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar. (TURRIONI E MELLO, 2012) 

A fim de confrontar a entrevista semi-estruturada e buscar respostas para o problema da 

pesquisa foi realizada uma observação estruturada ou sistemática, onde de acordo com Turrrioni 

e Mello (2012, p.87). 

Realiza-se em condições controladas, para responder a propósitos preestabelecidos. 

Todavia, as normas não devem ser padronizadas nem rígidas, pois tanto as situações 

quanto os objetos e objetivos da investigação podem ser muito diferentes. Nela, o 

observador sabe o que procura e o que carece de importância em determinada 

situação; deve ser objetivo, reconhecer possíveis erros e eliminar sua influência sobre 

o que vê ou recolhe. Vários instrumentos podem ser utilizados nesse tipo de 

observação, tais como quadros, anotações, escalas, dispositivos mecânicos, etc. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2012. 

 

4.2  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é uma instituição de caráter 

público, organizada pela forma de autarquia de regime especial e mantida pelo Ministério da 

Educação. A UFRN foi fundada em 25 de Junho de 1958 em Natal, através da lei estadual, e 

federalizada em 18 de Dezembro de 1960 com o plano de reestruturação aprovado pelo decreto 

n 62.091, 09 de Janeiro de 1968, modificado pelo decreto n 74.211, de 24 de Junho de 1974. 
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A Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi formada a partir de faculdades e 

escolas de nível superior já existente em Natal, como a Faculdade de Farmácia e Odontologia; 

Faculdade de Direito; a Faculdade de Medicina; a Escola de Medicina entre outras. 

Com a reforma universitária em 1968 a UFRN passou por um processo de reorganização 

que marcou o fim das faculdades e a consolidação da atual estrutura, ou seja, o agrupamento de 

diversos departamentos que, dependendo da natureza dos cursos e disciplinas, organiza-se em 

centros acadêmicos. 

A UFRN atualmente possui diversos setores de aulas, laboratórios e bibliotecas, o 

campo central possui um centro de convivência com restaurante, agências bancárias, livrarias, 

galeria de arte e agência dos correios. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte possui 

sedes em Macau, Nova Cruz, Goianinha, Santa Cruz, São Paulo do Potengi, Boa saúde, Ceará 

Mirim, Parnamirim, São Miguel do Gostoso, Currais Novos, Caicó, Macaíba. 

São 33.000 alunos matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação, distribuídos 

em 128 cursos de graduação Presencial, Probásica, tecnológica e a Distância.. São 3.108 

servidores técnico-administrativos e 1.760 docentes. ( UFRN, 2011) 

De acordo com o UFRN em Números (2011) foram realizadas 1.912 projetos de 

pesquisa e existiam 212 grupos de pesquisa no ano de 2010. 

 

4.3 A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA UFRN 

 

Na UFRN, a engenharia de Produção era uma área de concentração da Engenharia 

Mecânica. Porém, desde 1998, com a criação do curso de graduação em Engenharia de 

Produção, passaram a ser oferecidas anualmente 45 vagas para ingresso no turno vespertino e 

a partir de 2009, com a aprovação do Plano de Reestruturação e Expansão (REUNI) da UFRN 

para o período 2008-2012, encaminhado ao Ministério da Educação – MEC, em fase de 

execução, o curso de engenharia de produção passou a ofertar mais 45 vagas no turno noturno, 

totalizando 90 ingressantes por ano (PPC, 2008).  
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O reconhecimento do primeiro curso de graduação em Engenharia de Produção do Rio 

Grande do Norte, ofertado pela UFRN, ocorreu através da Portaria 1093 de 29 de abril de 2004, 

publicado no Diário Oficial da União de 03 de maio do mesmo ano.  

 Até 2011, 295 pessoas concluíram o curso de graduação em engenharia de produção na 

UFRN, conforme tabela 1. 

Tabela 1 – Evolução do número de egressos no curso de Engenharia de Produção da UFRN 

(2002-2011). 

Ano Egressos % 

2002 12 4% 

2003 18 6% 

2004 35 12% 

2005 42 14% 

2006 32 11% 

2007 34 12% 

2008 21 7% 

2009 43 15% 

2010 26 9% 

2011 32 11% 

Total 295 100% 

                                             Fonte: PROGRAD/UFRN (2012) 

Em 2012, 407 alunos estão matriculados no curso de Engenharia de Produção, sendo 

171  no turno noturno e 236 no turno vespertino. A evolução da relação candidato/vaga nos 

processos seletivos para ingresso no curso de engenharia de produção da UFRN pode ser 

observada na tabela a seguir: 
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Tabela 2 -Demanda de candidatos inscritos e vagas oferecidas no processo seletivo para 

ingresso no curso de engenharia de produção (2002/2012) 

Ano 

 
Vagas Candidatos Demanda 

2002 40 170 4,25 

2003 40 202 5,05 

2004 45 219 4,87 

2005 45 270 6,00 

2006 45 177 3,93 

2007 45 231 5,13 

2008 45 203 4,51 

2009 90 243 2,70 

2010 90 330 3,67 

2011 90 293 3,26 

2012 90 443 4,92 

Fonte: COMPERVE/UFRN 

 

Segundo PROGRAD (2012) serão ofertadas para o vestibular de (2013) 90 vagas para 

o curso de Engenharia de Produção, sendo 20 pelo vestibular e 25 pelo ENEM\SISU no 1º 

semestre-tarde e 45 através do ENEM\SISU no 2º semestre-noite. 
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4.4 PERFIL DOS INGRESSANTES EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (UFRN) 

 

Pode-se observar na Tabela 3 e na figura 7 que os fatores que mais contribuem com a escolha da carreira são: a vocação, oferta de 

mercado de trabalho, possibilidade de sucesso financeiro. Busca-se compreender na pesquisa se a variável outro, está relacionada com as 

estratégias de ensino/aprendizagem das escolas. 

Tabela 3– Motivos da Escolha do curso de Engenharia de Produção conforme a escola que o ingressante (2000/2010) concluiu o ensino médio 

Escolas / Motivos(*) 1 2 3 4 5 6 7 

Não 

respondeu 

/ A 

variável 

não existia 

Total % Acumulado (%) 

IFRN - Instituto Federal de Educação, Ciências 

e Tecnologia 
0 14 19 1 26 1 7 1 69 12% 12% 

Colégio Salesiano São José  0 10 21 2 23 0 3 0 59 10% 22% 

CEI - Centro de Educação Integrada  0 10 9 1 27 0 5 2 54 9% 31% 

Colégio Nossa Senhora das Neves   0 8 23 0 18 0 0 0 49 8% 40% 

Colégio Marista de Natal   0 4 16 0 18 2 3 1 44 8% 47% 

CAP Colégio e Curso   0 5 14 0 15 0 0 0 34 6% 53% 

CDF Colégio e Curso   1 6 10 1 8 0 3 1 30 5% 59% 

Colégio Hipócrates   0 6 10 1 3 0 0 0 20 3% 62% 
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Tabela 4 - Continuação 

Escolas / Motivos(*) 1 2 3 4 5 6 7 

Não 

respondeu / 

A variável 

não existia 

Total % Acumu-lado (%) 

Instituto Maria Auxiliadora   1 2 5 0 8 0 2 0 18 3% 65% 

Complexo Educacional Contemporâneo   0 1 6 0 9 0 1 1 18 3% 68% 

HC - Complexo Educacional Henrique 

Castriciano   
0 2 6 0 6 0 2 0 16 3% 71% 

GEO Colégio e Curso - Natal   0 2 4 0 7 0 1 2 16 3% 74% 

Outras escolas  (**) 0 27 45 6 54 2 9 9 152 26% 100% 

Total 2 97 188 12 222 5 36 17 579 100% - 

Fonte: COMPERVE/UFRN (2012) 

*Os motivos de escolha apresentados na tabela são: 1 - Baixa concorrência às vagas; 2 - Possibilidade de sucesso financeiro; 3 - Oferta de mercado de trabalho; 

4 - Prestígio social da profissão; 5 – Vocação; 6 - Necessidade de promoção no trabalho; 7 - Outros 

** Corresponde a 56 escolas diferentes e aquelas que não foram informadas pelos alunos, sendo o número máximo de aprovados  igual a 8, com média de 3 e 

valor modal de 1 
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Figura 7 – Motivos da Escolha do curso de Engenharia de Produção conforme os ingressantes (2000/2010) 

Fonte: Autor, 2012 
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Pode-se observar na tabela 4, que 80% dos alunos que ingressaram no curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte –UFRN, concluíram o ensino médio no turno diurno, sendo 77% oriundos de escola particular e 18% de escola pública. 

Tabela 4- Tipo de escola e turno que o ingressante no curso de engenharia de produção (2000/2010) concluiu o ensino médio 

 

Tipo de Escola/Turno Todo diurno Todo noturno 
Parte diurno, 

parte noturno 

Não respondeu / 

 A variável não 

existia Total 

Part. % 

Todo em escola particular 356 11 77 0 444 77% 

Todo em escola pública 84 5 16 1 106 18% 

Parte em escola pública, parte em escola particular 18 1 5 0 24 4% 

Outro tipo de escola 2 0 1 0 3 1% 

Não respondeu / A variável não existia 1 0 0 1 2 0% 

Total 461 17 99 2 579 - 

Part % 80% 3% 17% 0% 100% - 

Fonte: COMPERVE/UFRN (2012 

Tabela 5-Escola que o ingressante no curso de engenharia de produção concluiu o ensino médio por ano de ingresso (2000/2010) 

Fonte: COMPERVE/UFRN (2012). 

De acordo com os dados da tabela 5, as escolas que mais aprovam no curso de engenharia de produção da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte - UFRN são: Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia-(IFRN); Colégio Salesiano São José; Centro de Educação Integrada-

CEI(Mirassol); Colégio Marista de Natal; Colégio e Curso-(CAP). 

Como informado anteriormente,18% dos alunos, ou seja 106, cursaram o ensino médio em escola pública, sendo que 69 destes alunos estudaram no IFRN, ou 

seja, 65% dos alunos que estudaram em Escola Pública vieram do IFRN. 



68 

 

 

 

Escolas / Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total % Acumulado 

IFRN - Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia   
4 9 2 3 6 4 4 13 2 11 11 69 

12% 12% 

Colégio Salesiano São José   3 5 6 4 3 3 8 6 6 7 8 59 10% 22% 

CEI - Centro de Educação Integrada   0 0 1 6 6 3 9 10 2 13 4 54 9% 32% 

Colégio Nossa Senhora das Neves   6 6 5 4 4 3 2 3 5 5 6 49 9% 40% 

Colégio Marista de Natal   4 3 1 3 3 4 8 4 4 6 4 44 8% 48% 

CAP Colégio e Curso   5 5 9 4 4 2 1 0 1 1 2 34 6% 54% 

CDF Colégio e Curso   2 1 0 3 0 4 1 0 6 5 8 30 5% 59% 

Colégio Hipócrates   3 1 1 3 6 1 0 1 1 0 3 20 3% 63% 

Complexo Educacional 

Contemporâneo   
0 0 0 0 1 1 4 3 2 5 2 18 

3% 66% 

Instituto Maria Auxiliadora   1 1 1 0 4 5 2 2 1 0 1 18 3% 69% 

GEO Colégio e Curso - Natal   2 2 3 2 2 2 0 0 3 0 0 16 3% 72% 

HC - Complexo Educacional 

Henrique Castriciano   
1 2 0 0 1 4 0 0 2 1 5 16 

3% 75% 

Outras escolas   10 10 11 8 5 9 6 3 11 31 42 146 25% 100% 

Total 41 45 40 40 45 45 45 45 46 85 96 573 100% - 
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4.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

O presente estudo de caso foi analisado, nas escolas de ensino médio que mais aprovam 

no curso de Engenharia de Produção da UFRN. Por ser um estudo abrangente que envolve os 

coordenadores pedagógicos e os documentos existentes nas escolas, a principal limitação da 

pesquisa se deve a acessibilidade as dependências das escolas e aos documentos a serem 

analisados. O estudo de caso por si apresenta limitações, nesse sentido a pesquisadora necessita 

de muito cuidado para não generalizas as conclusões. E por se tratar de uma pesquisa qualitativa 

e não quantitativa, a grande dificuldade se deu nas análises das entrevistas. 

Na sequência apresenta-se o capítulo 5 que trata da organização e análise dos dados. 
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CAPÍTULO  5 – ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

O presente capítulo descreve a trajetória e o histórico das escolas de ensino médio que 

foram objeto de investigação na dissertação. Este capítulo busca abordar e interpretar a 

realidade estudada, ou seja, com os dados coletados, este é o momento de interpretar os 

mesmos, e compreender de forma as práticas pedagógicas influenciam na decisão da escolha 

da carreira.  

A população da pesquisa compreende 6 (seis) escolas do ensino médio, sendo que 4 

(quatro) participaram como respondentes, uma vez que uma escola não aceitou participar e a 

outra não existe mais. 

 

5.1 Aspectos históricos das escolas de ensino médio pesquisadas 

 

5.1.1 Colégio Nossa senhora das Neves 

 

De acordo com Neves (2012), em 1868  a Madre Francisca Lechner fundou em Viena 

a congregação religiosa “Filhas do Amor Divino”, com o objetivo de oferecer uma educação 

de qualidade para meninas, especialmente meninas órfãs. As ideias da Madre Francisca Lechner 

foram absorvidas por toda a congregação, em diversos países. 

Em 1925, na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, foi fundada a primeira Escola 

da Congregação com o nome de Educandário Santa Terezinha. Em seguida, foi a vez das irmãs 

assumirem o Educandário Nossa Senhora das vitórias em Assú. 

Segundo Neves (2012) a seca que ocorreu no nordeste em 1932, mexeu com a economia 

de toda a região. A falta de chuva no nordeste prejudicou o trabalho de evangelização das irmãs 

da Congregação Filhas do Amor Divino. As irmãs recorreram ao Bispo Diocesano Dom 

Marcolino Esmeraldino de Souza Dantas, em Natal, logo veio o convite do Bispo, para as irmãs 

abrirem uma nova escola em Natal. Era véspera da festa de Nossa Senhora das Neves, 5 de 

agosto, o que contribuiu com a escolha do nome da nova escola. 

Inicialmente, a educação destinava-se somente as meninas. O trabalho desenvolvido 

pelas irmãs teve um reconhecimento muito grande pela sociedade, que o espaço já não era 

suficiente para atender as famílias. “ Fundado em 1932, o colégio Nossa senhora das Neves, 
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em Natal, passou por diversas reformas e ampliações. Na época o colégio das Neves ofereciam 

os cursos primários, ginasial, comercial além de outras como o curso de piano, acordeon, 

datilografia e línguas (inglês, alemão e francês). Mais tarde foram ofertados os cursos de 

pintura, costura, bordado, flores” (NEVES, 2012 p.6). 

De acordo com Neves (2012), “o colégio Nossa Senhora das Neves, tem como objetivo, 

atender as necessidades básicas do ser humano, assegurando a todos o pleno exercício da 

cidadania, contribuindo assim com uma sociedade mais humana”. 

Os princípios pedagógicos do colégio Nossa Senhora das Neves está pautado no quatro 

pilares da educação, e busca a construção de uma caminhada em direção ao “ Aprender a 

conhecer, “Aprender a fazer” “ Aprender a conviver” e “ Aprender a ser”. 

 

5.1.2 Colégio Marista de Natal 

 

De acordo com Marista (2013) os irmãos Maristas Moisés Coelho e Alfredo Pegado 

assumiram a direção do Colégio Marista de Natal em 02 de fevereiro de 1930. O colégio na 

época funcionava em regime de externato e internato e era responsável pela educação católica 

dos jovens de Natal. 

Ainda de acordo com Marista (2013) naquela época, os alunos Maristas de Natal se 

mostravam sensíveis à educação Cívica, colaborando com a ordem e impedindo manifestações 

populares contra o bispo diocesano. Para satisfazer a demanda de novos alunos em 1931 e 1932 

o colégio Marista de Natal passa a funcionar no atual endereço, cruzamento das ruas Apodi 

com Deodoro. 

Com a necessidade de se adaptar ao mundo contemporâneo, o colégio Marista de Natal, 

buscou-se uma educação mais coerente na vida dos jovens, oferecendo aos mesmos uma 

educação mista. O colégio Marista de Natal ainda procura unir a tradição com a modernidade. 

Oferecendo aos seus educadores uma educação continuada de qualidade, aliada a uma estrutura 

física que atenda as exigências do mundo atual. 

De acordo com Marista (2013) o grande marco na história educação Marista, deu-se em 

2001 com o início de uma  direção leiga na instituição. Atualmente o irmão José Nilton Dourado 

da Silva, está a frente da direção do Colégio Marista de Natal, e conta com o respaldo de um 

conselho diretor e da comunidade religiosa. O marista ainda conta com um conselho pedagógico 

e uma administração participativa e colegiada. 
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 “O Colégio Marista é um centro de aprendizagem, de vida e evangelização. Como 

instituição escolar, ajuda os educandos a aprenderem a aprender, a fazer, a conviver e 

principalmente a ser. Atualmente o colégio Marista de Natal atende a 2.141 alunos, que vai da 

Educação Infantil ao Ensino Médio, e conta com a parceria de 238 colaboradores”(MARISTA, 

2013 p.1). 

 

5.1.3 Colégio Salesiano São José 

 

A Rede Salesiana de Escolas (RSE) é a maior rede católica do país. Está presente no 

mercado educacional brasileiro há mais de 120 anos, e hoje atende a cerca de 90 mil jovens e 

crianças nas 110 escolas distribuídas por todo o Brasil. (SALESIANO, 2013, P.1). 

A Escola Salesiana está em sintonia com os desafios e programas educacionais do 

Brasil. Nesse sentido busca a construção de um projeto de escola centrado entre pessoas 

comprometidas com a realidade em que estão inseridas. 

De acordo com RSE (2013) desde sua origem no século passado XIX, a família 

Salesiana inspira-se em uma educação de valores cristãos e pautada no paradigma de educar 

pelo amor, dentro da inclusão e da reciprocidade. 

Os princípios que fundamentam o espaço educativo Salesiano são: aprender a aprender; 

aprender a fazer; aprender a ser; aprender a conviver e aprender a crer. Nesse sentido a escola 

pensa em espaços privilegiados de comunicação de ideias e ideais, de reflexão e ação, de 

solidariedade e respeito as diferenças, sempre a serviço da formação integral das pessoas. 

SALESIANO ( 2013, p.9). 

 

 

5.1.4 Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte-  IFRN 

 

 

De acordo com IFRN (2013), o presidente Nilo Peçanha assinou, em 23 de Setembro de 

1909, o decreto de criação de 19 Escolas de Aprendizes Artífices, entre elas a Escola de Natal.  

A Escola de Natal foi instalada em janeiro de 1910 e oferecia o curso primário, desenho e 

oficinas de trabalhos manuais. 

A instituição passou a funcionar na Avenida Rio Branco por 53 anos.  A lei n.º 378, 

alterou a denominação para Liceu Industrial em 13/01/1937. O Liceu recebe a denominação de 
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Escola Industrial de Natal, passando a atuar, vinte anos depois, na oferta de cursos técnicos de 

nível médio, e transformando-se, em 1965, em Escola Industrial Federal. 

A escola transfere-se em 1967 para as instalações onde hoje funciona o campus Natal-

Central do IFRN, recebendo, no ano seguinte, em 1968, a denominação de Escola Técnica 

Federal do Rio Grande do Norte. 

Com o passar dos anos, a ETFRN extingue os cursos industriais básicos e passa a 

concentrar-se no ensino profissionalizante de 2º grau. Em 1975, é registrada pela primeira vez 

a presença feminina entre os alunos dos cursos regulares da instituição (IFRN, 2013). 

O processo de “cefetização” da ETFRN, inicia-se em 1994, culminando, em 1999, com 

sua transformação em Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), cujos desafios 

incluiriam a oferta de educação profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico, além do 

ensino médio.  

O IFRN começou o ensino de 3º grau com a oferta de cursos de graduação tecnológica, 

ampliando-se, posteriormente, para os cursos de formação de professores, as licenciaturas. Mais 

recentemente, a instituição passou a atuar também na educação profissional vinculada ao ensino 

médio na modalidade de educação de jovens e adultos e no ensino a distância (IFRN, 2013). 

A expansão da rede federal de educação tecnológica no Rio Grande do Norte teve início 

em 1994 com a inauguração da Unidade de Ensino Descentralizada de Mossoró. Doze anos 

depois, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC), amplia a atuação da rede federal no Estado, implantando, em 2006, as 

Unidades de Ensino da Zona Norte de Natal, de Ipanguaçu e de Currais Novos.(IFRN, 2013) 

Em 2007, entra em ação a segunda etapa do Plano de Expansão da Rede, no qual o Rio 

Grande do Norte passa a contar com outras seis unidades, que devem ser inauguradas em 2009 

nos municípios de Apodi, Pau dos Ferros, Macau, João Câmara, Santa Cruz e Caicó. 

A instituição adquire nova configuração com a transformação em Instituto Federal de 

Educação, ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte em 23 de setembro de 2009. 

 

 

5.2 TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

 

A seguir, são descritas as principais considerações das entrevistas realizadas, cujos 

textos apresentados em negrito tentam expressar os depoimentos apresentados em itálico. 
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 Existe alguma interação entre a escola e a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte? 

  

“Bom, nos tivemos algumas parceiras. Quando nos fomos implantar o núcleo 

na escola nos procuramos um professores de lá, que ele trabalhou conosco o 

curso, tem também uma menina do SEDIS, que era tutora do SEDIS, que 

também nos ajudou na implantação do núcleo e hoje é ele que dá assistência 

técnica aqui. Também na olímpiada de robótica, nossos alunos participaram 

no mês passado de um curso oferecido pela área de Engenharia de Software, 

para que eles pudessem ter um desempenho melhor nas olímpiadas. E, assim 

de formação de um modo geral, na área de formação de professores nós 

estamos sempre buscando professores na área, por exemplo agora que nós 

estamos trabalhando competências e habilidades, então os profissionais que 

trabalham nessa área, na área de currículo, a gente tem buscado pra 

conversar um pouco conosco e refletir sobre essas questões. tivemos a 

colaboração de um professores do curso de Engenharia de Software.”( 

ESCOLA 1) 

 

“Existe uma parceira muito forte entre a instituição formadora Salesiana e a 

Universidade, porque automaticamente nos mundo de hoje que somos 

concessionais do governo, mas independente de qualquer coisa o nosso foco 

maior é pegarmos nossos alunos para um horizonte maior, e este horizonte 

maior são as universidades e em especial no nosso caso a UFRN, que é um 

diferencial no nosso estado” (ESCOLA 2.). 

 

 

“ Não, nosso objetivo não é esse” (ESCOLA 3). 

 

 

“Sempre estamos em contato com os professores de lá”( ESCOLA 4) 

 

 Quais as estratégias utilizadas pelas escolas de ensino médio para aproximar os jovens das 

universidades? 

 

“Nos temos o primeiro o “despertar da profissão”, a valorização do mercado 

de trabalho, uma interação muito grande com os profissionais, com os 

professores da UFRN, sempre que necessário eles estão disponíveis para 

palestras, seminários, workshops. Nos mantemos sempre viva está chama, até 

mesmo pela experiência. Recentemente nos fizemos um curso na própria 

universidade com os nossos alunos do 9ª de ciências, e o aluno vivenciou 

passou a vivenciar como funciona a universidade dentro de suas ações 

educativas”( ESCOLA 2). 

 

“Não há. Porque a meta da instituição e a formação do técnico”(ESCOLA 3) 
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“A escola não incentiva nenhum curso, mas vai dando a oportunidade do 

aluno se conhecer, se identificar, como por  exemplo olimpíadas onde nós 

percebemos a tendência de alguns alunos nas áreas de matemática de física, 

química.( ESCOLA 4). 

 

 

“Sim, desde a estratégia de orientação vocacional, eles também constam uma 

visita ao campus, tem o trabalho com as profissões, e sempre na feira das 

profissões a CIENTEC, agente sempre divulga para que os meninos procurem 

esclarecer mais dúvidas, que ainda tenham, fiquem mais aprofundados do que 

eles queiram fazer. Tem sido momentos bem singulares para a escolha 

profissional”( ESCOLA 1). 

 

 Em que situação você enquadraria a sua escola em relação ao curso de Engenharia de 

Produção da UFRN? Aprova muito\pouco\nada. 

 

“Olha veja bem, se nos fizermos uma retrospectiva até tempos atrás, o nosso 

foco era muito direcionado para a área biomédica, agora recentemente, nos 

últimos 7, 8 anos, 50% dos nossos alunos vão para o curso tecnológico, da 

área tecnológica e em especial para a engenharia de produção que é um curso 

hoje que desperta, trás uma expectativa, gera muito boa no jovem  e algo 

novo, que simultaneamente  algo novo que habilitado dentro das ciências 

exatas e também no lidar dentro do contexto administrativo, é o que há de 

mais moderno hoje dentro do contexto tecnológico”(ESCOLA 2) 

 

“ Desconheço”(ESCOLA 3). 

 

 

“Bom, assim. Nós não temos um dado formalizado, mas os nossos alunos da 

área biomédica e a área das engenharias são áreas bastante procuradas, na 

humanas, direito, psicologia, na verdade são cursos assim bem concorridos 

que nossos alunos buscam, de todas as áreas nos temos alunos”(ESCOLA 1). 

 

 

“Não temos esses dados”(ESCOLA 4). 

 

 A escola trabalha com projetos voltados para despertar o espírito de investigação nos 

alunos? Comente-os. 

 

“É nos fazemos. Nós temos uma assessoria muito importante que é São  

Paulo, que desenvolve nossos projetos. Quando nós elaboramos nosso projeto 

político pedagógico a cada três anos nós entregamos a uma empresa em São 

Paulo e ficamos realinhando e essa empresa de São Paulo fica sempre 

monitorando e trazendo subsídios para que nós possamos aprimorar nossas 

ações educativas. Quando se trabalha com jovem e com a ciência educacional 
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as coisas são extremamente voláteis, o que ontem não é hoje, e o que hoje não 

é o amanhã. Então, você tem a necessidade de estar antenado com as 

necessidades do mundo moderno. Vejam bem, nossas atividades elas são 

dentro de cada trimestre, nós temos por exemplo: a feira da profissão, a feira 

cientifica cultural que realizamos até pouco tempo, ela o departamento de 

física de matemática da nossa escola e nossas ações são feitas exclusivamente 

por nossos alunos, são ações orientadas pelos professores  e  divulgada para 

a comunidade. Então nós tivemos agora recentemente a nossa feira cientifica 

cultural, onde tivemos vários trabalhos voltados para a áreas das ciências 

exatas, como matemática, física e etc.. com a participação maciça da 

comunidade”.(ESCOLA 2) 

 

 

 

“ Sim. Projetos integradores; PFRH- Programa de Formação em Recursos 

Humanos e PETROBRAS- Convenio IFRN com Petrobras”(ESOLA 3) 

“ Sim, o NAE- Núcleo de Aprofundamento de Estudo. O princípio educativo 

do NAE é tem duas vertentes. Uma é o trabalho com laboratórios, que todos 

os alunos participam obrigatoriamente. Esses alunos veem ao laboratório 

para ver a parte prática e tem o outro grupo que daqueles alunos que queiram 

aprofundar seus estudos, seja em interesse. E também a nossa preparação 

para as olímpiadas: de física, química e biologia, Robótica, todas já são feitas 

dentro dessas aulas, que já começam no ensino fundamental a partir do 6º 

ano”(ESCOLA 1) 

 

 

“ Sim, nos damos a oportunidade do aluno se conhecer, e percebemos durante 

as olimpíadas a aptidão de alguns alunos para a área de exatas” (ESCOLA 

4) 

 

 Os professores do ensino médio recebem uma capacitação voltada para o ensino das 

engenharias? (S\N) ? Quais? 

 

 Treinamentos\ Cursos 

 Participação em eventos 

 Visitas técnicas 

 Incentivo a pesquisa 

 Outros 

 

 “Nós temos os projetos de formação continuada, porque o Salesiano hoje é 

uma rede hoje que abrange 144 escolas. Não é uma formação direcionada 

para a área tecnológica, é uma formação. É direcionado para a disciplina a 

qual o professor está na frente. O professor a cada ano obrigatoriamente ele 

tem participar de no mínimo de 8 a 10 atividades a nível nacional”(ESCOLA 

2) 
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“ Sim. Engenheiros docentes”(ESCOLA 3) 

 

 

“Não, especificamente das engenharias. Eles recebem uma formação dentro 

da área educacional, dentro das perspectivas de ensino. Mas, especificamente 

de uma área não.”(ESCOLA 1) 

 

 

“ Sim. Nós capacitamos nossos professores, mas não só para as 

engenharias”.(ESCOLA 4) 

 

 Há uma preocupação por parte da escola em formar alunos na área de 

exatas/Engenharias? 

 

“Não, só para área de exatas NÃO. A preocupação da escola é formar esse 

aluno como um todo. A nossa preocupação maior é formar o jovem dentro da 

espiritualidade, para que amanhã ela seja um cidadão de bem”(ESCOLA 2) 

 

 

“ Não é o nosso interesse direcionar para nenhuma dessas áreas. Não é o 

foco.”(ESCOLA 1) 

 

 

“ Não a escola não incentiva nenhum curso, mas vai dando ao aluno a 

oportunidade dele se conhecer, se identificar. (ESCOLA 4) 

 

 

“ Não. Nosso interesse é formar técnicos”(ESCOLA 3) 

 

 Que estratégias as escolas estão adotando para aproximar o jovem do ensino médio 

para as ciências exatas/Engenharias?  

 

“ Não. Esse não é o nosso foco”(ESCOLA 1) 

 

 

“ Não há, porque a preocupação é a formação técnica. Independente da 

área”.(ESCOLA 3) 

“ Nenhuma. (ESCOLA 4) 

 

 

“Não. Nossa preocupação é formar o jovem dentro da espiritualidade” 

(ESCOLA 2) 
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 Existe uma profissional responsável na parte de orientação vocacional? 

 

“ Não”(ESCOLA 3) 

 

 

“ Existe. Nós temos uma equipe de 4 profissionais. São duas orientadoras 

educacionais, duas psicólogas que durante todo ano letivo desenvolvem 

através de projetos, sessões em salas de aula elas direcionam todas as 

atividades para que ela possa se sentir bem acolhido dentro do contexto 

educacional.  O Salesiano é uma instituição familiar e nossos canais são 

muitos bons com as famílias.(ESCOLA 2) 

 

 

“ Sim. Nossos psicólogos da 3ª série do ensino médio. Eles aprofundam, 

porque nós ainda trabalhamos com orientação educacional e coordenação 
pedagógica. A orientação educacional ela já cuida disso, tem todo um projeto 

a partir do 9º ano que desenvolve de orientação educacional que culmina na 

3ª série, porque quando a escolha se efetiva tem uma proposta de trabalhar a 

orientação vocacional a partir do 9º ano”.9 (ESCOLA 1) 

 

 

“ Sim. Nós temos uma equipe de orientação educacional, que auxiliam os 

alunos a partir do 1ªº ano” (ESCOLA 4) 

 

 Como a escola auxilia os alunos na escolha profissional?  

 

 
“ Nas conversas com os orientadores, nas palestras com os profissionais da 

área, nas visitas ao campus, e outras faculdades e universidades aqui da 

cidade, com a feira das profissões por exemplo o que a CIENTEC sempre tá 

divulgando os meninos, questionam esclarecem suas dúvidas, refletem. O 

mercado de trabalho, como tá esse mercado, mesmo porque uma profissão 

que é muito requisitada hoje daqui a 5 anos pode até ser extinta. (ESCOLA 1) 

 

 

 “ No sentido que trabalhamos com temáticas nos cursos técnicos que 

envolvem formação profissional”( ESCOLA 3) 

 

 

“ Nós temos umas 5 ou 6 atividades que são desenvolvidas mensalmente como 

o aluno do ensino médio, tais como o despertar da profissão onde nós 

trazemos profissionais de diversas áreas que passam o dia todo e mantém um 

contato direto com nossos alunos , aqui com nossos alunos visitas aos 

laboratório, visitas ao campus, feiras promovidas pelas próprias 

universidade, de maneira que esse alinhamento esse relacionamento se torne 

uma constante e não uma eventualidade” (ESCOLA 2) 

 

 Existe algum trabalho realizado com as famílias em relação a escolha das carreiras 

dos alunos do ensino médio? 
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“ Não. Nenhum”(ESCOLA 3) 

 

 

“ Existe. A porque a instituição é uma família. Nossos canais são muitos 

bons com a família. Mas obrigatoriamente de quatro em quatro meses as 

famílias comparecem aqui. Mas hoje o aluno é instigado pelo mercado de 

trabalho.....”(ESCOLA 2) 

 

 

“ Sim, nos conversamos muito com as famílias. Porque as vezes o filho não 

quer decepcionar o pai. E um momento muito conflitante. Porque nós temos 

ainda muito aquela questão o pai é médico e quer que o filho seja. A gente 

trabalha isso com os filhos e com a família, porque nem sempre filho de 

médico da pra ser médico. Nós temos uma influência muito direta e nós 

percebemos isto. O orientador tem conseguido porque as vezes o filho não 

quer decepcionar o pai, é um momento muito conflitante e angustiante para o 

aluno, que está com uma idade muito precoce  e uma imaturidade muito 

grande.  A gente sabe que não tem nenhuma habilidade para aquela área que 

a família quer, no entanto não quer decepcionar a família. Então a orientação 

entra nessa fase por que  a gente precisa respeitar muito as habilidades e 

interesses de cada um, porque também é complicado você trabalhar em uma 

área que você não gosta e você não tem afinidade”(ESCOLA 1) 

 

 A escola adota algum tipo de prática escolar no ensino médio que influencia o aluno 

na decisão da escolha da carreira?  

 

“ Não. Nenhuma. O nosso aluno entra aqui com o objetivo de fazer um curso 

técnico , mas muitos estão indo para as universidades e não para o mercado de 

trabalho”(ESCOLA 3) 

 

 

“ Não. Nós apenas orientamos, nas conversas, palestras. Temos painel 

científico onde eles tem o momento de comunicação oral, onde é desenvolvido 

o trabalho de pesquisa do NAE- Núcleo de Apoio Educacional. O objetivo de 

implementar o NAE surge da constatação da existência  de alunos ávidos por 

conhecimentos mais avançados, com interesses específicos, os quais precisam 

ser contemplados nas propostas educacionais da instituição. Nós selecionamos 

os melhores trabalhos para um momento de comunicação oral para toda a 

escola e os momentos das exposições. Nossos projetos são anualmente e 

também são apresentados para a comunidade. Eles começam a fazer as 

pesquisas dentro das aulas e eles apresentam. Começamos a desenvolver 

nossos projetos em fevereiro que culminam nas exposições e nos momentos de 

comunicação oral”.(ESCOLA 1) 

 

 

“ Nós temos, umas cinco atividades. O despertar da profissão onde nós 

trazemos profissionais das diversas áreas, visitas as universidades, aos 

laboratórios, as feiras oferecidas pela própria universidade. Nós temos 

grandes laboratórios como por exemplo de informática, biologia, química e 
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física, onde os alunos vivenciam a prática. Nós participamos das olimpíadas de 

matemática, física. Recentemente nós tivemos um aluno que ficou em terceiro 

lugar a nível nacional. Mas, para mim o grande influenciador hoje é o mercado 

de trabalho. Eles são atraídos para a área tecnológica em função do mercado, 

que é um mercado amplo. Antigamente as famílias direcionavam os filhos para 

a medicina, hoje há uma busca muito grande no mercado de trabalho pela área 

tecnológica. A prova disso e a  própria Petrobras hoje que tem um convênio 

com a universidade, absorve uma mão de obra extremamente alta e com certeza 

quem ganha com isso é o país, pois diminui a importação de 

técnicos”(ESCOLA 2) 

 

 

“ Não sei se influência, mas com certeza contribui. Nós temos os laboratórios 

de física, química, as olímpiadas de matemática, as visitas a 

universidade”(ESCOLA 4) 

 

 

 Em sua opinião, qual a importância de se formar engenheiros no Brasil? 

 
 

“A importância é relevante. A formação de engenheiros é fundamental para 

o crescimento/ desenvolvimento do país.(ESCOLA 3) 

 

 

“Como qualquer outra profissão. A própria estrutura  econômica do país é 

uma área que tem crescido e tem muito para crescer. Tem uma demanda muito 

grande, porque o país tem essa carência. O próprio crescimento tecnológico, 

ambiental, o próprio pré- sal, que é uma coisa que vai influenciar muito na 

área das engenharias”(ESCOLA 1) 

 

 

“E dar uma sustentação para esse mercado novo. A própria engenharia de 

produção hoje ela é muito importante para uma empresa, porque 

simultaneamente você tem um profissional exercendo dois tipos de atividades, 

a de engenheiros e a de administrador”(ESCOLA 2) 

 

 

“É muito importante para o desenvolvimento e crescimento do 

país”(ESCOLA 4) 

 

 

5.3 EXPLORAÇÃO DO MATERIAL E CATEGORIZAÇÃO 

 

Nesta etapa, os dados brutos foram transformados e agregados em unidades categóricas, 

a fim de que possibilitassem uma descrição detalhada das características pertinentes ao conteúdo.  

As unidades de registro são frases oriundas das entrevistas e as regras de enumeração consideraram 
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a presença e/ou ausência de determinados elementos. A categorização permitiu conhecer índices 

invisíveis com os dados brutos.  

 

 Quadro 5-  Categorização das escolas 

 

 

ANALISE ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 ESCOLA 4 

Interação entre a 

Escola e a UFRN Sim Sim Não Sim 

Estratégias 

utilizadas para 

aproximar o 

aluno e a UFRN 

CIENTEC, 

Feira das 

Profissões, 

Visita ao 

Campus Workshops, Palestras, Seminários Não Não 

Conhecimento 

em relação a 

aprovação de 

alunos 

Não tem 

informação 

formal 

Tem conhecimento sobre o interesse 

dos alunos pela Engenharia de 

Produção 

Não tem 

informação 

Não tem 

informação 

Atividades de 

Pesquisa 

Sim, tem um 

núcleo de 

aprofundament

o de estudo 

Tem uma assessoria para desenvolver 

a pesquisa 

Tem projetos 

integradores e 

convênios com a 

PETROBRAS 

Sim, por meio 

das 

Olimpíadas 

Capacitação dos 

professores em 

relação às 

Engenharias 

A formação 

ocorre dentro 

da área 

educacional 

A formação continuada e direcionada 

para a disciplina na qual o professor 

está na frente 

Sim, Engenharias 

docentes 

A capacitação 

não e 

especifica para 

os engenheiros 

Foco de 

formação de 

alunos para as 

Engenharias 

Não é 

interesse 

direcionar para 

nenhuma área 

Não, a preocupação e formar o aluno 

como um todo 

Não, o interesse e 

formar técnicos 

Não, a escola 

não incentiva 

nenhum curso 

Estratégias 

utilizadas 

despertar o aluno 

para as 

Engenharias Não é o foco Não e a preocupação 

Não e a 

preocupação Não há 

Orientação 

Vocacional 

A escoa possui 

uma equipe de 

profissionais 

A escola possui uma equipe de 

profissionais Não 

A escola 

possui uma 

equipe de 

profissionais 

Auxílio na 

escolha 

profissional 

Orientadores, 

palestras e 

visitas 

Atividades mensais para despertar a 

profissão 

Discussão ao 

longo do curso   

Atividades com 

as famílias 

Aproximação 

da escola com 

a família Aproximação da escola com a família Não   

Prática escolar e 

influência no 

aluno 

Não 

diretamente, 

mas têm um 

painel 

científico 

A escola tem um boa estrutura de 

laboratório, mas o mercado de 

trabalho é que influencia na escolha 

do aluno pela Engenharia Não 

Os 

laboratórios 

contribuem na 

escolha do 

aluno 

Importância de se 

formar 

Engenheiros 

Importante, 

como qualquer 

profissão Importante neste novo mercado 

Fundamental para 

o 

desenvolvimento 

econômico 

Fundamental 

para o 

desenvolvimen

to econômico 
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5.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Nesta fase da pesquisa, objetiva-se identificar as práticas pedagógicas mais relevantes 

das escolas de ensino médio. Para tanto, busca-se realizar uma análise criteriosa do depoimento 

dos coordenadores, com o objetivo de encontrar subsídios para fundamentar o questionário de 

pesquisa a ser respondido por estes. Nesse sentido a fim de facilitar a análise, os dados 

qualitativos foram transformados na seguinte escala (1 - não, 2 as vezes e 3 para sim). 

 

Ilustração 1 : Práticas pedagógicas da escola 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Com base na ilustração da escola 1, foi possível evidenciar que a escola mantêm uma 

interação com a UFRN, além de utilizar estratégias para aproximar o jovem da Universidade, 

como feira de ciências, palestras, workshops, etc.. Pode-se observar também que a escola adota 

práticas de orientação vocacional para auxiliar seus alunos na busca pela carreira. Observa-se 
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que a escola não tinha conhecimento do número de aprovados no curso de engenharia de 

produção da UFRN. 

A escola adota como prática pedagógica, o NAE- Núcleo de Aprofundamento de 

Estudos, a fim de que os alunos possam ampliar seus conhecimentos em atividades pedagógicas 

e o NAE- Núcleo de Apoio Pedagógico, a fim de diagnosticar as necessidades educacionais de 

seus alunos. O objetivo do NAE é oferecer condições que viabilizem intervenções na retomada 

do processo de aquisição do conhecimento dos alunos, evitando assim bloqueios, a baixa na 

auto-estima e o fracasso escolar. 

A escola entende a importância de se trabalhar com atividades de pesquisa, nesse sentido 

desenvolve atividades sistematizadas durante todo o ano letivo, a fim de oferecer soluções 

metodológicas que possam suprir suas necessidades no processo de aquisição de conhecimento. 

Dentre as atividades oferecidas podemos destacar aulas de português s e literatura, matemática, 

inglês, química e biologia. 

 

 

Ilustração 2 : Práticas pedagógicas da escola 2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Na ilustração da escola 2, observa-se que a escola não utiliza estratégias para aproximar 

os jovens das engenharias e da área de exatas. No que tange a interação com a UFRN, percebe-

se que a escola mantém práticas pedagógicas, que contribuem com a aproximação do jovem 

com a Universidade. Além do serviço de orientação vocacional, a escola adota como prática, a 

interação escola x família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 3 : Práticas pedagógicas da escola 3 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Nesse sentido a escola mantém uma interação com algumas empresas da região, como a 

Petrobras. De acordo com a coordenadora entrevistada, os alunos estão se direcionando para as 

universidades, a fim de concluir um curso superior, mesmo não sendo o foco da instituição. Os 

professores recebem capacitação, mas não voltada para a área da engenharia. 
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Ilustração 4 : Práticas pedagógicas da escola 4 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

 

A ilustração 4, demonstra que a escola desconhece a aprovação dos seus alunos na 

UFRN. Percebe-se que a escola oferece práticas pedagógicas, como laboratórios de informática, 

ciências, olímpiadas de matemática, física, português, que contribuem com a escolha do curso. 

A escola mantém interação com a UFRN, além de utilizar como prática pedagógica o serviço 

de orientação vocacional. Observa-se também que a escola não adota Estratégias que 

influenciam a decisão do aluno pelo curso de Engenharia de Produção e da área de exatas. 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

Interação entre a Escola e a
UFRN

Estratégias utilizadas para
aproximar o aluno e a…

Conhecimento em relação
a aprovação de alunos

Atividades de Pesquisa

Capacitacao dos
professores em relação…

Foco de formação de
alunos para as Engenharias

Estratégias utilizadas
despertar o aluno para as…

Orientação Vocacional

Auxílio na escolha
profissional

Atividades com as famílias

Prática escolar e influência
no aluno

Escola 4



86 

 

 

 

 

Ilustração 5 : Análise geral das escolas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Com base no exposto, pode-se constatar que as escolas mantêm uma interação com a 
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O serviço de orientação vocacional é uma prática comum entre  3 (três) das 4 (quatro) 

escolas. 

 

Análise das escolas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 6 : Análise das escolas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Podemos observar que as escolas de modo geral, adotam práticas e estratégias que se 

aproximam uma das outras. Pelas as análises da pesquisa, observa-se que a escola 3 foi a que 

mais se distanciou dos resultados esperados em relação as outras escolas investigadas. 

Na sequencia apresenta-se as considerações finais e as recomendações do estudo. 
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

A formação em engenharia desempenha um papel fundamental no crescimento 

tecnológico e econômico de um país. A área da educação em engenharia tem evoluído nos 

últimos anos, tentando acompanhar as demandas da sociedade. Sendo esse profissional 

essencial para o desenvolvimento de qualquer país, a escassez de engenheiros no brasil, vem 

sendo discutida pela mídia e em pesquisas nas últimas décadas. 

Nesse sentido a dissertação evidenciou o seguinte problema de pesquisa:  “Quais 

práticas pedagógicas das escolas de ensino médio contribuem na escolha do aluno pelo curso 

de engenharia de produção da UFRN?” 

Para responde ao problema de pesquisa e atingir os objetivos propostos na dissertação, 

buscou-se um respaldo teórico, que contemplasse as duas vertentes do trabalho: educação em 

engenharia e escolha da carreira. Buscando conhecer melhor o tema, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, a fim de conhecer os estudos mais recentes. 

As respostas coletadas por meio de uma entrevista semi-estruturada, retratam as 

considerações dos coordenadores de ensino médio, em relação a formação básica do 

engenheiro, bem como as práticas pedagógicas das escolas de ensino médio do Rio Grande do 

Norte, que mais aprovam no curso de engenharia de produção da UFRN. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, onde os resultados não podem ser mensurados 

com análises estatísticas e sim por deduções, buscou-se categorizar os resultados. A fim de 

melhor compreender as transcrições das entrevistas e uma posterior análise os dados 

qualitativos foram transformados na seguinte escala (1 - não, 2 as vezes e 3 para sim). 

Na escala 1, fica evidente que não é o foco das escolas direcionar o aluno para a área 

das engenharias e das exatas, também pode-se contatar que as escolas não adotam estratégias 

para influenciar o aluno na escolha da carreira, apenas possibilitam que esse aluno vivenciem 

experiências que possam contribuir com a escolha da carreira. Sendo assim as escolas mantêm 

um serviço de orientação educacional, que permite o jovem se conhecer e fazer a melhor 

escolha. 
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Em relação a escala 2, observa-se que as escolas adotam práticas escolares 

diferenciadas, como: participação em olímpiadas de matemática, física, química, seminários, 

wokshops, feira de ciências, laboratórios de informática, assim como atividades de pesquisa e 

auxilio extracurricular aos alunos com necessidade e avanço nos estudos, como é o caso do 

NAE- Núcleo de Aprofundamento de Estudos.  

Nesse sentido os projetos são de suma importância no processo de ensino aprendizagem, 

pois contribuem com o desenvolvimento de atitudes e habilidades nos alunos, além de 

sistematizar todo processo de ensino aprendizagem. Isso fica evidente na fala dos 

coordenadores de ensino médio. 

Na escala 3, fica evidente que as escolas adotam práticas pedagógicas que visam 

aproximar o aluno da UFRN. A interação entre a Universidade e as escolas é fundamental, pois 

permite que o jovem, frequente o campus, conheça a realidade educacional de todos os cursos 

ofertados e vivencie a dinâmica das universidades.  Essa interação possibilita que o jovem, 

conheça mais de perto a realidade dos cursos ofertados, aumentando assim o interesse dos 

jovens pelo curso superior que ele mais se identifica. 

Pressupõe que o jovem possa ampliar seus conhecimentos teóricos com as práticas 

ofertadas pelas universidades. Podemos destacar os workshops, os seminários, palestras, visitas 

à universidade, etc..  

Nesse contexto é importante ressaltar a parceria entre as universidades e as escolas de 

ensino médio. Essa importância fica evidente no depoimento dos coordenadores de ensino 

médio das escolas que mais aprovam no curso de Engenharia de Produção da Universidade do 

Rio Grande do Norte. 

Destaca-se na entrevista dos coordenadores que eles não tinham uma relação 

formalizada dos alunos aprovados no curso de Engenharia de Produção da UFRN. As únicas 

informações que os coordenadores tinham a respeito do número de alunos aprovados, vinham 

dos próprios alunos e dos pressupostos pela procura do curso. Essa afirmação fica evidente nos 

trechos das entrevistas. 

Em seus depoimentos, os coordenadores do ensino médio ressaltam a importância da 

qualificação profissional, como estratégia para que o professor possa realizar um trabalho de 

qualidade dentro do contexto em que está inserido e não voltado especificamente para as 

engenharias. 
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Nota-se ainda, que a escola não está preocupada em formar alunos somente na área de 

exatas e nem direcionar o aluno para um curso.  De acordo com os coordenadores há uma 

preocupação em formar cidadãos completos, ou seja, dentro da espiritualidade. 

É uma prática comum entre 3 (três) das 4 (quatro) escolas a figura do orientador 

pedagógico. Como consta no referência teórico deste trabalho, uma das melhores estratégias 

para auxiliar o amadurecimento do indivíduo é permitir ao estudante vivenciar experiências 

esclarecedoras a cerca de um curso, e isso ocorre no processo de orientação profissional. 

O serviço de orientação profissional,  permite que o jovem faça escolhas mais assertivas 

em relação a escolha de um curso, visto que é no ensino médio que essas escolhas são mais 

frequentes. Nesse sentido entende-se que essa prática pedagógica contribui com a escolha da 

carreira. 

Logo, conclui-se que foi possível responder ao problema de pesquisa e atingir  o 

objetivo geral, tendo em vista que as escolas de ensino médio adotam práticas pedagógicas 

diferenciadas, que contribuem com a escolha pelo curso de engenharia de produção da UFRN. 

Também foi possível atingir os objetivos específicos propostos, visto que : (1) Apresentou-se  

a evolução dos cursos de engenharia de produção no Brasil; (2) Apresentou-se quais as escolas 

os alunos ingressantes no curso de engenharia de produção da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte cursaram o ensino médio; (3) Descreveu-se o perfil dos ingressantes em 

Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; (4) Identificou-se 

as práticas pedagógicas das escolas que mais aprovam os engenheiros de produção. 

Considera-se que a dissertação traz contribuições para a área da educação em engenharia 

e a escolha da carreira. Destaca-se que existem teorias psicológicas e não-psicológicas, como 

determinantes na escolha da carreira, conforme descrito no referencial teórico deste estudo. 

Entre tanto foi possível perceber que determinadas práticas pedagógicas podem  contribuir com 

a escolha de um curso. 

Por se tratar de um estudo de caso, onde não se pode generalizar os resultados obtidos, 

uma das maiores preocupações no trabalho foi a cerca da conclusão relatório final. 

Como indicações para trabalhos futuros, destaca-se:  Será que uma interação 

sistematizada entre as escolas de ensino médio e a UFRN, pode contribuir com a escolha por 

um curso na área das engenharias. Ou seja, é possível que os alunos do ensino médio, que 
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vivenciam a realidade educacional do campus, tenham mais sucesso na escolha de um curso. 

Neste sentido o objetivo seria desenvolver e aplicar projetos entre as escolas de ensino médio e 

a UFRN. Visto que há uma evasão em determinados cursos de engenharia.  
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APÊNDICE I – ROTEIRO A SER UTILIZADO PARA AS 

ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS 

 

 ESTRATÉGIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO QUE CONTRIBUEM PARA 

ESCOLHA DO ALUNO PELO CURSO DE ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO DA UFRN  

 

Inicia-se com uma conversa informal com o coordenador(a) pedagógico da escola. A 

presente entrevista tem por objetivo levantar pressupostos sobre a formação básica do 

engenheiro de produção no RN e no Brasil. Acreditamos que a pesquisa pode contribuir com a 

formação de engenheiros no Rio Grande do Norte, minimizando a falta desse profissional no 

mercado de trabalho e contribuindo com o desenvolvimento regional 

  

 

FORMULAÇÃO DAS PERGUNTAS 

 

1. Existe alguma interação entre a escola e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte? 

 

 

2. Quais as estratégias utilizadas pelas escolas de ensino médio para aproximar os jovens das 

universidades? 

 

 

3. Em que situação você enquadraria a sua escola em relação ao curso de Engenharia de 

Produção da UFRN? Aprova muito\pouco\nada. 
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3. A escola trabalha com projetos voltados para despertar o espírito de investigação nos alunos? 

Comente-os 

 

4. Os professores do ensino médio recebem uma capacitação voltada para o ensino das 

engenharias? (S\N) ? Quais? 

 Treinamentos\ Cursos 

 Participação em eventos 

 Visitas técnicas 

 Incentivo a pesquisa 

 Outros 

 

5. Há uma preocupação por parte da escola em formar alunos na área de exatas? 

 

 6. Que estratégias as escolas estão adotando para aproximar o jovem do ensino médio para as 

ciências exatas?  

 

7.Existe uma profissional responsável na parte de orientação vocacional? 

 

8.Como as escolas auxiliam os alunos na escolha profissional?  

 

9.Existe algum trabalho realizado com as famílias em relação a escolha das carreiras dos 

alunos do ensino médio? 

 

11. A escola adota algum tipo de prática escolar no ensino médio que influenciam o aluno na 

decisão da escolha da carreira?  
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PRÁTICAS 

ESCOLARES 

ANUALMENTE SEMESTRAL MENSAL EVENTUALMENTE NUNCA UTILIZA 

Feira de 

ciências 

     

Laboratório 

de 

informática 

     

Olimpíadas 

de 

matemática 

     

Outra      

 

 

12.Em sua opinião, qual a importância de se formar engenheiros no Brasil? 
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APÊNCIDE II – DOCUMENTOS PROTOCOLRES:CARTA PARA REALIZAÇÃO 

DA PESQUISA 

 

   

 

Carta solicitação para realização de pesquisa de Mestrado 

Natal, 10 de setembro de 2012 

Estimado(a) Coordenador(a); 

 

         Por meio desta, solicitamos autorização para realização de uma pesquisa de Mestrado que 

tem como título provisório  METODOLOGIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 

QUE CONTRIBUEM PARA A ESCOLHA DO ALUNO PELO CURSO DE 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA UFRN. A presente pesquisa tem como objetivo 

investigar as práticas escolares utilizadas pelas escolas de ensino médio para despertar o 

interesse pela profissão de Engenheiro de Produção. A dissertação será desenvolvida por meio 

da aplicação de pesquisa exploratória com entrevistas semi-estruturadas aos profissionais da 

área pedagógica. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao investigador para esclarecimento 

de eventuais dúvidas. Contato: Flávia Aparecida Barbosa Pereira telefone (84) 96747211, 

endereço eletrônico flaviapereirab@gmail.com. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com o orientador Dr. Hélio 

Roberto Hékis não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. Fica a critério da 

escola participante na pesquisa, o direito de  manter seu nome em sigilo. 

 

Segue anexo o resumo do projeto de pesquisa e a declaração que o pesquisador é aluno 

do curso de Mestrado em Engenharia de Produção da UFRN. 

 

 Comprometo-me, como pesquisadora principal, a utilizar os dados e o material 

coletados somente para esta pesquisa. 

 

 

    Hélio Roberto Hékis, Doutor (Orientador) 

                                                 ProfessorAdjunto – DEP/PEP/UFRN 

 

                                                 Flávia Aparecida Barbosa Pereira 

           Mestranda em Engenharia de Produção / UFRN 

mailto:flaviapereirab@gmail.com
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APÊNDICE III – DOCUMENTOS PROTOCOLARES: TERMO DE 

CONFIDENCIALIDADE 

 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Pelo presente termo, a signatária, Flávia Aparecida Barbosa Pereira , aluna do Programa de  

Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PEP/UFRN), em fase de pesquisa de campo, se compromete a manter as suas fontes de 

informação (e dados pessoais) em total anonimato. Nesse sentido, não fará a identificação do 

entrevistado na redação final dos relatórios e não divulgará dados pessoais informados. 

 

 

Natal, _____ de _____________ de _______. 

___________________________________ 
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ANEXO 1 – SURGIMENTO DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NO BRASIL 

 

A introdução das multinacionais, a expansão das empresas nacionais e das estatais causou na 

segunda metade do século também o aparecimento de uma grande demanda de administradores 

profissionais, praticamente inatendida no que se referia a cursos superiores, além da demanda 

já referida de Engenheiros de Produção. 

 

Como resultado de um convênio entre a Fundação Getulio Vargas de um lado, e o ponto IV ( 

órgão antecessor da Usaid do governo americano) do outro, em 1954 foi criada em São Paulo 

a Escola de Administração de Empresas. Professores da missão americana enviados para iniciar 

aquela Escola compreenderam não bastar os administradores de empresa se não houvesse os 

“Industrial engineers” disponíveis no mercado de trabalho. Estes dois profissionais têm funções 

bastante complementares na empresa moderna. 

 

Nestas condições, nos procuraram na qualidade de professor na cadeira de Economia Política, 

Estatística Aplicada e Organização Administrativa da Escola Politécnica da USP propondo 

auxiliar a  instalar um curso de Industrial Engineering. Ofereciam trazer professores norte 

americanos ao Brasil e levar assistentes da Politécnica para obterem mestrado no EEUU. 

 

A primeira dificuldade que surgiu, de não ser Engenharia Industrial uma tradução boa para 

industrial  Engienering foi logo contornada batizando de Engenharia de Produção a nova área. 

Uma segunda dificuldade mais forte estava em que uma forte corrente da Congregação da 

Escola Politécnica  dentro de uma tradição européia não aceitarem a Industrial Engineering 

como área da Engenharia, discordando que se instalasse um curso de graduação na 

especialidade. Uma solução de compromisso foi atingida em Abril de 1955 quando a 

congregação da Escola Politécnica aprovou os cursos de Engenharia de Produção e 

Complemento de Organização Industrial como disciplinas do curso de doutoramento ( o doutor 

em Engenharia existente na época). 

 

O sucesso dos cursos, frequentados por várias dezenas de Engenheiros, convenceu a 

Congregação que a nova área estava sendo bastante solicitada no mercado de trabalho, fazendo 

com que em Maio de 1958 esta aprovasse a instalação, em nível de graduação, do curso de 

Engenharia de Produção como opção da Engenharia Mecânica . Em Março de 1959, as 
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primeiras disciplinas dentro da nova área foram lecionadas para os alunos do 4º ano( os três 

primeiros anos eram comuns para as duas opções da engenharia mecânica, projeto e produção) 

e em Dezembro de 1960 formaram-se a primeira turma de Engenheiros de Produção. (LEME, 

1983). 
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ANEXO 2 – CARTA DE PROPOSTA 

 

Carta do professor Ruy Leme propondo a criação do curso de Engenharia de Produção 

à Congregação da Poli/USP em 9/5/1958 

 

Senhor diretor, 

Por meio desta, levamos à apreciação de V.Exª  o currículo do curso de Engenharia de Produção 

que propomos seja criado na Escola politécnica. Elaboramos esse currículo em colaboração 

com o professor Herbert G. Ludwig, da Michigam State University, especialmente designado 

pelo Escritório ponto IV, do governo norte-americano, para estudar a instalação do referido 

curso em nossa universidade. Julgamos dispensável encarecer a importância dessa proposta. 

Constitui sem dúvida alguma, uma atualização nos currículos da Escola Politécnica, permitindo 

a formação de engenheiros capazes de racionalizar nossas indústrias, reduzir custos, elevar a 

produtividade. Na elaboração do currículo, procuramos, por motivo de economia, criar o menor 

número de disciplinas novas. Assim o 5º e 6º semestre são comuns aos cursos de Mecânicos 

(...). Desta forma, o curso proposto, apresenta uma grande afinidade com o de mecânicos, 

podendo, se  as leis e regulamentos permitirem, ser considerado apenas como opção deste 

último. Desejamos esclarecer que, para o completo funcionamento do curso de produção, 

seriam necessários seis assistentes , cada um encarregando-se de 6 a 7 aulas semanais e a 

montagem de um laboratório de Produção, para as aulas práticas das diversas disciplinas.( 

Arquivo Histórico da POLI, caixa 2503, Processo 0-011/58. Transcrita na ata da sessão 

extraordinária da Congregação da Escola Politécnica.9/5/1958). 
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ANEXO 3 – ÁREAS DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

1. ENGENHARIA DE OPERAÇÕES E PROCESSOS DA PRODUÇÃO 

 Projetos, operações e melhorias dos sistemas que criam e entregam os produtos (bens 

ou serviços) primários da empresa. 

1.1. Gestão de Sistemas de Produção e Operações 

1.2. Planejamento, Programação e Controle da Produção 

1.3. Gestão da Manutenção 

1.4. Projeto de Fábrica e de Instalações Industriais: organização industrial, layout/arranjo 

físico 

1.5. Processos Produtivos Discretos e Contínuos: procedimentos, métodos e seqüências 

1.6. Engenharia de Métodos 

 

2. LOGÍSTICA 

 Técnicas para o tratamento das principais questões envolvendo o transporte, a 

movimentação, o estoque e o armazenamento de insumos e produtos, visando a redução de 

custos, a garantia da disponibilidade do produto, bem como o atendimento dos níveis de 

exigências dos clientes. 

2.1. Gestão da Cadeia de Suprimentos 

2.2. Gestão de Estoques 

2.3. Projeto e Análise de Sistemas Logísticos 

2.4. Logística Empresarial 

2.5. Transporte e Distribuição Física 

2.6. Logística Reversa 

 

3. PESQUISA OPERACIONAL 

 Resolução de problemas reais envolvendo situações de tomada de decisão, através de 

modelos matemáticos habitualmente processados computacionalmente. Aplica conceitos e 

métodos de outras disciplinas científicas na concepção, no planejamento ou na operação de 

sistemas para atingir seus objetivos. Procura, assim, introduzir elementos de objetividade e 

racionalidade nos processos de tomada de decisão, sem descuidar dos elementos subjetivos e 

de enquadramento organizacional que caracterizam os problemas. 

3.1. Modelagem, Simulação e Otimização 

3.2. Programação Matemática 

3.3. Processos Decisórios 

3.4. Processos Estocásticos 

3.5. Teoria dos Jogos 

3.6. Análise de Demanda 

3.7. Inteligência Computacional 
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4. ENGENHARIA DA QUALIDADE 

 Planejamento, projeto e controle de sistemas de gestão da qualidade que considerem o 

gerenciamento por processos, a abordagem factual para a tomada de decisão e a utilização de 

ferramentas da qualidade. 

4.1. Gestão de Sistemas da Qualidade 

4.2. Planejamento e Controle da Qualidade 

4.3. Normalização, Auditoria e Certificação para a Qualidade 

4.4. Organização Metrológica da Qualidade 

4.5. Confiabilidade de Processos e Produtos 

 

5. ENGENHARIA DO PRODUTO 

 Conjunto de ferramentas e processos de projeto, planejamento, organização, decisão e 

execução envolvidas nas atividades estratégicas e operacionais de desenvolvimento de novos 

produtos, compreendendo desde a concepção até o lançamento do produto e sua retirada do 

mercado com a participação das diversas áreas funcionais da empresa. 

5.1. Gestão do Desenvolvimento de Produto 

5.2. Processo de Desenvolvimento do Produto 

5.3. Planejamento e Projeto do Produto 

 

6. ENGENHARIA ORGANIZACIONAL 

 Conjunto de conhecimentos relacionados à gestão das organizações, englobando em 

seus tópicos o planejamento estratégico e operacional, as estratégias de produção, a gestão 

empreendedora, a propriedade intelectual, a avaliação de desempenho organizacional, os 

sistemas de informação e sua gestão e os arranjos produtivos. 

6.1. Gestão Estratégica e Organizacional 

6.2. Gestão de Projetos 

6.3. Gestão do Desempenho Organizacional 

6.4. Gestão da Informação 

6.5. Redes de Empresas 

6.6. Gestão da Inovação 

6.7. Gestão da Tecnologia 

6.8. Gestão do Conhecimento 

 

7. ENGENHARIA ECONÔMICA 

 Formulação, estimação e avaliação de resultados econômicos para avaliar alternativas 

para a tomada de decisão, consistindo em um conjunto de técnicas matemáticas que simplificam 

a comparação econômica. 

7.1. Gestão Econômica 

7.2. Gestão de Custos 

7.3. Gestão de Investimentos 
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7.4. Gestão de Riscos 

 

8. ENGENHARIA DO TRABALHO 

 Projeto, aperfeiçoamento, implantação e avaliação de tarefas, sistemas de trabalho, 

produtos, ambientes e sistemas para fazê-los compatíveis com as necessidades, habilidades e 

capacidades das pessoas visando a melhor qualidade e produtividade, preservando a saúde e 

integridade física. Seus conhecimentos são usados na compreensão das interações entre os 

humanos e outros elementos de um sistema. Pode-se também afirmar que esta área trata da 

tecnologia da interface máquina - ambiente - homem - organização. 

8.1. Projeto e Organização do Trabalho 

8.2. Ergonomia 

8.3. Sistemas de Gestão de Higiene e Segurança do Trabalho 

8.4. Gestão de Riscos de Acidentes do Trabalho 

 

9. ENGENHARIA DA SUSTENTABILIDADE 

 Planejamento da utilização eficiente dos recursos naturais nos sistemas produtivos 

diversos, da destinação e tratamento dos resíduos e efluentes destes sistemas, bem como da 

implantação de sistema de gestão ambiental e responsabilidade social. 

9.1. Gestão Ambiental 

9.2. Sistemas de Gestão Ambiental e Certificação 

9.3. Gestão de Recursos Naturais e Energéticos 

9.4. Gestão de Efluentes e Resíduos Industriais 

9.5. Produção mais Limpa e Ecoeficiência 

9.6. Responsabilidade Social 

9.7. Desenvolvimento Sustentável 

 

10. EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 Universo de inserção da educação superior em engenharia (graduação, pós-graduação, 

pesquisa e extensão) e suas áreas afins, a partir de uma abordagem sistêmica englobando a 

gestão dos sistemas educacionais em todos os seus aspectos: a formação de pessoas (corpo 

docente e técnico administrativo); a organização didático pedagógica, especialmente o projeto 

pedagógico de curso; as metodologias e os meios de ensino/aprendizagem. Pode-se considerar, 

pelas características encerradas nesta especialidade como uma "Engenharia Pedagógica", que 

busca consolidar estas questões, assim como, visa apresentar como resultados concretos das 

atividades desenvolvidas, alternativas viáveis de organização de cursos para o aprimoramento 

da atividade docente, campo em que o professor já se envolve intensamente sem encontrar 

estrutura adequada para o aprofundamento de suas reflexões e investigações. 

10.1. Estudo da Formação do Engenheiro de Produção 

10.2. Estudo do Desenvolvimento e Aplicação da Pesquisa e da Extensão em Engenharia 

de Produção 

10.3. Estudo da Ética e da Prática Profissional em Engenharia de Produção 
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10.4. Práticas Pedagógicas e Avaliação Processo de Ensino-Aprendizagem em Engenharia 

de Produção 

10.5. Gestão e Avaliação de Sistemas Educacionais de Cursos de Engenharia de Produção 

 


