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Justificativa para formação do grupo: 

Breve histórico 
O bacharelado em Engenharia Civil está entre os cursos superiores mais antigos do país, tendo 
formado profissionais brilhantes que se envolveram no projeto e na execução de grandes obras, 
internacionalmente conhecidas. É o caso da ponte Rio-Niterói, Usina de Itaipu, estádios de futebol, 
grandes estradas, usina nuclear de Angra dos Reis, dentre outras, que foram concebidas com boa 
parte de mão de obra nacional. Tal desenvolvimento motivou durante décadas os jovens a 
concorrerem a uma vaga nos cursos de Engenharia Civil como o da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, instituição classificada em 3o lugar na avaliação do ENADE/2007. 
 
Tal quadro, no entanto, sofreu uma brusca mudança a partir da década de 1980, quando a grave 
crise econômica que acometeu o Brasil levou à desaceleração da construção civil no país. Uma das 
conseqüências deste fato foi a queda no número de candidatos aos cursos de Engenharia Civil – na 
UFJF, por exemplo, a baixa procura pelo curso de Engenharia Civil, que oferecia originalmente 200 
vagas/ano, levou a instituição a reduzir o número para 140 vagas/ano, chegando atualmente a 100 
vagas/ano. A quantidade de engenheiros formados por ano diminuiu drasticamente nos últimos anos 
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por todo o país, não só devido à diminuição do número de vagas, mas também por um fator muito 
preocupante: os altos índices de evasão e repetência nos períodos iniciais do curso.  
 
Identificando este problema e tendo em vista o crescimento atual da economia do país, cumpre ao 
curso de Engenharia Civil descobrir as causas e propor soluções que levem à melhoria da qualidade 
de ensino, aprimoramento da formação técnica e humana do acadêmico e que tornem o curso 
atraente para os alunos do Ensino Médio. 
 
Descrição geral do curso 
O curso de Engenharia Civil da UFJF, criado há quase 100 anos, é composto por 04 departamentos, 
sediados na Faculdade de Engenharia (FE) – Construção Civil, Estruturas, Hidráulica e Saneamento 
e Transportes. As disciplinas básicas do currículo são oferecidas por departamentos do Instituto de 
Ciências Exatas (ICE) sendo estas duas unidades responsáveis pela maior parte dos créditos 
integralizados pelos alunos.  
 
O curso tem duração de 5 anos, ou dez períodos letivos, sendo ministrado em período diurno. 
Através do concurso vestibular são oferecidas 100 vagas, com duas entradas anuais. As atividades 
de integralização da carga horária total do curso estão divididas entre aulas teóricas, aulas práticas e 
estágio curricular obrigatório. A FE conta com 10 laboratórios de suporte didático ao curso: Materiais 
de Construção, Resistência dos Materiais, Mecânica dos Fluidos, Hidráulica, Instalações Hidráulicas 
Prediais, Topografia, Pavimentação, Ensaios Especiais em Mecânica dos Solos, Geotecnia e 
Informática.   
 
Além das atividades de caráter didático, o curso conta com programas institucionais da UFJF, de 
Monitoria, Treinamento Profissional, Iniciação Científica e Extensão, e com núcleos de pesquisa 
cadastrados no CNPq.  
 
O corpo docente da Engenharia Civil é formado por 39 professores efetivos – dos quais 19 são 
doutores e 8 mestres – e 6 professores substitutos.  
 
Em conjunto com o ICE, a Faculdade de Engenharia apóia o Mestrado Multidisciplinar em 
Modelagem Computacional (MMC) – que foi aprovado pela CAPES em setembro de 2005 e iniciou 
suas atividades em março de 2006. Atuam no MMC professores do Departamento de Estruturas e, 
do ICE, professores lotados nos Departamentos de Ciências da Computação, Estatística e 
Matemática. 
 
Atualmente há 548 alunos matriculados no curso de Engenharia Civil e 18 no MMC. 
 
Motivação  
A principal motivação para a presente proposta vem da constatação de que as Engenharias 
encontram-se em constante evolução e o mercado de trabalho demanda um engenheiro diferente 
daquele de décadas atrás. As atividades a exercer, tanto na indústria quanto nos meios acadêmicos, 
são as mais variadas, não se limitando às tradicionalmente desempenhadas pelo Engenheiro Civil, 
gerando a necessidade de uma nova formação, que seja abrangente e multidisciplinar, que priorize 
os fundamentos técnico-científico sem prejuízo do senso ético-profissional e da responsabilidade 
social.  
 
Nos últimos anos, o desenvolvimento do mercado imobiliário, bem como o anúncio de novas grandes 
obras previstas no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), deixa clara a necessidade de se 
formar novos engenheiros civis qualificados, com mestrado e/ou doutorado, sob o risco de se 
necessitar importar esse tipo de mão-de-obra para cumprimento das metas de desenvolvimento. A 
própria CAPES, através do seu presidente, Sr. Jorge Guimarães, reconhece em uma análise feita no 
Fórum BRAFITEC deste ano em Fortaleza que “...o Brasil terá que quadruplicar o número de 
doutores na área das engenharias se quiser melhorar o desempenho industrial e empresarial”. 
 
Observa-se que a maioria dos estudantes que abandonam o curso de Engenharia Civil ou 
apresentam baixo rendimento acadêmico mostram-se pouco motivados por não identificarem nas 
disciplinas básicas - de matemática e física – aspectos práticos relacionados à profissão que 
almejam seguir.  Nota-se ainda entre os ingressantes o desconhecimento do papel que o Engenheiro 
Civil pode desempenhar no mundo atual.  
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É com vistas a reverter este quadro que a UFJF tem estimulado a iniciação científica e tecnológica 
através de bolsas de estudo e editais de fomento para núcleos de pesquisa e extensão – e de forma 
geral observa-se entre os alunos participantes um interesse pelo curso e um desempenho 
acadêmico acima da média local. 
 
O curso de Engenharia Civil possui um número significativo de núcleos de pesquisa – dentre os 
quais citam-se o NUMEC (Núcleo de Pesquisa em Métodos Computacionais em Engenharia), 
PARES (Núcleo de Pesquisa em Argamassas e Concretos), NUGEO (Núcleo de Pesquisa em 
Geotecnia), e o Núcleo de Geoprocessamento Aplicado às Ciências. Compostos originalmente por 
professores da Engenharia Civil, tais núcleos têm ultimamente agregado professores de outros 
Departamentos – como o de Ciências da Computação e o de Engenharia de Produção – visando 
diversificar as áreas de estudo e incentivar a troca de informações. Além de aplicações numérico-
computacionais, que são o foco do NUMEC, os atuais bolsistas de iniciação científica da Engenharia 
Civil contam com as facilidades dos Laboratórios de Resistência dos Materiais, Ensaios Especiais 
em Mecânica dos Solos, Geotecnia, Hidráulica e Materiais de Construção, onde se desenvolvem 
trabalhos de cunho experimental que complementam a base teórica adquirida nas disciplinas 
curriculares.  
 
Os ex-bolsistas de iniciação científica e tecnológica formados na Engenharia Civil da UFJF têm 
seguido caminhos diversos após a graduação, com sucesso: um bom número dedica-se hoje à 
pesquisa, tendo já concluído o mestrado e/ou doutorado em instituições renomadas do país, como o 
LNCC, a UFMG e a COPPE (que já teve como diretor um dos nossos egressos), enquanto outros 
foram absorvidos por indústrias dos mais diversos ramos, como a Siderúrgica Belgo-Mineira, MRS 
Mineração, Construtora Odebrecht e Petrobrás, por exemplo.  
 
Diferencial desta proposta 
A temática do grupo PET da Engenharia Civil da UFJF será “O Engenheiro do Futuro” para que, de 
forma multidisciplinar, possa abrigar o enfoque em questões que vão desde o estudo teórico-
experimental de materiais de construção, passando pela análise de questões ambientais 
relacionadas à atividade do engenheiro e o desenvolvimento de modelos numéricos e validação 
experimental empregados à simulação de problemas complexos.   
 
Além do aprimoramento técnico individual, espera-se do Engenheiro do Futuro a preocupação com 
aspectos sócio-ambientais, o que será incentivado por meio da atuação dos bolsistas junto aos 
demais alunos do curso e entre alunos do ensino médio – principalmente oriundos de escolas 
públicas da região. Um diferencial desta proposta é a participação conjunta de um número 
expressivo de professores com diferentes perfis e campos de atuação, oriundos de todos os 
departamentos da Engenharia Civil, destacando-se o envolvimento direto de integrantes dos depar-
tamentos de Matemática, Física, Ciências da Computação e Estatística, do ICE, dispostos a atuar de 
forma conjunta para a melhoria do curso como um todo e na disseminação do conhecimento na 
comunidade. Este esforço certamente reverterá em benefícios para o engenheiro civil aqui formado, 
para a coletividade e para o curso. 
 
Envolvimento institucional 
A presente proposta conta com a participação efetiva de docentes de diversos departamentos – 
tanto da Faculdade de Engenharia quanto do Instituto de Ciências Exatas da UFJF – unidos com o 
propósito comum de formar um engenheiro melhor, com sólida formação básica e capaz de 
identificar, enfrentar e solucionar problemas relacionados a estruturas, geotecnia, recursos hídricos, 
saneamento básico, transportes e construção civil e de atuar em grupos multidisciplinares. A lista a 
seguir traz os nomes e departamentos dos professores colaboradores diretos desta proposta, que 
assinam declaração em anexo: 
 

- Afonso Celso de Castro Lemonge, D.Sc., Estruturas; 
- Antônio Eduardo Polisseni, D.Sc., Construção Civil; 
- Carlos Alberto Santana Soares, D.Sc., Matemática; 
- Carlos José Barreto, M.Sc., Estruturas, Coordenador do curso de Engenharia Civil; 
- Cezar Henrique Barra Rocha, D.Sc., Transportes; 
- Elson Magalhães Toledo, D.Sc., Estruturas; 
- Fabiano César Tosetti Leal, M.Sc., Hidráulica e Saneamento; Vice-coordenador do curso de 
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Engenharia Civil; 
- Geraldo L. de Oliveira Marques, D. Sc., Estruturas; 
- Henrique Steinherz Hippert, D.Sc.,  Estatística (ICE); 
- José Homero Pinho Soares, D.Sc., Hidráulica e Saneamento; 
- José Roberto Tagliati, D.Sc., Física, Coordenador Geral do Centro de Ciências da UFJF; 
- Júlio César Teixeira, D. Sc., Hidráulica e Saneamento, Diretor da Faculdade de Engenharia; 
- Luis Paulo da Silva Barra, D. Sc., Estruturas, Coordenador do Mestrado Multidisciplinar em 

Modelagem Computacional da UFJF (MMC); 
- Luiz Evaristo Dias de Paiva; M.Sc., Hidráulica e Saneamento; 
- Márcio Marangon; D.Sc., Transportes; 
- Mário Nalon de Queiroz, M.Sc., Construção Civil; 
- Michèle Cristina Resende Farage, D. Sc., Estruturas; 
- Mitsuo Tsutsumi; D.Sc., Transportes; 
- Pedro Kopschitz Xavier Bastos, D. Sc., Construção Civil. 
- Rodrigo Weber dos Santos, D.Sc.,  Ciências da Computação (ICE), Vice-coordenador do 

MMC; 
- Rubens Oliveira, D.Sc.,  Ciências da Computação, Diretor do Instituto de Ciências Exatas 

(ICE). 
 

Relação com o projeto pedagógico do curso de Engenharia Civil 
Em conformidade com as diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC para os cursos de 
Engenharia, o conjunto das atividades extra-curriculares previstas no presente projeto visa garantir a 
formação do perfil desejado para o egresso e o desenvolvimento de competências e habilidades 
condizentes com as demandas do mercado de trabalho atual. Deste modo, serão realizadas 
atividades complementares tais como trabalhos de iniciação científica, projetos multidisciplinares, 
visitas técnicas, trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, monitorias, participações em 
atividades de caráter profissionalizante e empreendedor. Nestas atividades procurar-se-á desen-
volver posturas de cooperação, comunicação e liderança.  
 
Segundo regras estabelecidas por deliberação do Colegiado de Engenharia Civil durante recentes 
discussões do projeto pedagógico do curso, atividades extra-curriculares como as supracitadas, uma 
vez aprovadas, podem contar como créditos para os alunos. O mesmo ocorrerá com relação às 
ações dos bolsistas do grupo PET, estando estas desta forma inseridas no projeto pedagógico do 
curso. 
 
Contribuição para a aproximação do currículo do curso com o desenvolvimento científico, cultural e 
tecnológico 
O desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas visa estimular a melhoria do 
ensino de graduação: atividades hoje de caráter extra-curricular podem, a partir dos resultados 
obtidos com o grupo, ser gradualmente inseridas no currículo de Engenharia Civil da UFJF. Destaca-
se que o currículo do curso encontra-se hoje em plena discussão, motivado pelas novas diretrizes 
curriculares do MEC e as alterações do sistema CREA/CONFEA (Resolução 1010 de 22 de agosto 
de 2005) referentes às atribuições profissionais do engenheiro.  
 
Como exemplo, identifica-se, particularmente, que uma das necessidades para a melhoria do curso 
diz respeito à intensificação da utilização de recursos computacionais. Na situação atual, 
excetuando-se as atividades de alguns bolsistas de iniciação científica, a utilização de recursos 
computacionais pelos alunos do curso tem se ampliado timidamente. São utilizados corriqueiramente 
apenas recursos como os de busca de informações via internet, edição de textos e planilhas e 
desenho auxiliado por computador. 
 
A proposta do atual grupo PET pretende difundir especialmente a utilização de recursos que 
possibilitem o desenvolvimento de ferramentas para a solução de problemas específicos. Isto pode 
ser alcançado a partir da utilização mais adequada das calculadoras científicas, que dispõem de 
capacidade para programação, e incluindo a utilização de softwares mais sofisticados de 
manipulação simbólica e numérica (como o Scilab e o Matlab, já disponíveis em alguns laboratórios) 
com diversas facilidades gráficas. Por não se tratar de softwares voltados para áreas de 
conhecimento específicas, a competência em sua utilização possibilita a disseminação mais geral do 
uso de recursos computacionais, facilitando a incorporação mais sistemática destas ferramentas nas 
futuras adequações do currículo atualmente em vigor. 
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Circunstâncias que favorecem a execução das ações/atividades propostas 
Dentre as circunstâncias que favorecem a execução das atividades aqui propostas, citam-se: 
 

- A participação de professores oriundos dos quatro departamentos da Engenharia Civil, com 
experiências variadas no âmbito da pesquisa e/ou da extensão, com perfis e experiência 
profissional complementares, o  que permite garantir a realização de todas as atividades 
previstas no programa e, já logo no início do programa, permitindo o contato dos bolsistas 
PET com alunos que já atuam nas diversas áreas; 

 
- No âmbito específico da extensão e assistência social, a Faculdade de Engenharia recebe 

constantemente solicitações de trabalhos de apoio à Promotoria de Justiça do Estado de 
Minas Gerais (fornecendo pareceres e perícias técnicas), à Câmara Municipal de Juiz de 
Fora (onde professores e alunos participam das discussões sobre a lei de ocupação e uso 
do solo), projetos para a Pastoral de Saúde (contando com o apoio da Siderúrgica Belgo-
Mineira) e para a Pastoral da Criança, reformas de escolas públicas de Ensino Fundamental 
e Médio e projetos de habitação social. Estas tarefas podem ser acompanhadas por 
bolsistas; 

 
- A colaboração direta de professores do ICE, ligados aos departamentos responsáveis por 

disciplinas básicas dos primeiros semestres do curso – como Cálculo, Computação, 
Estatística e Física – que orientarão os bolsistas nas atividades de monitoria, na elaboração 
de cursos de nivelamento para os calouros e de reforço escolar para alunos do Ensino 
Médio; 

 
- O apoio e a participação efetiva dos diretores das duas Unidades da UFJF que oferecem o 

maior número de  disciplinas para o curso – a Faculdade de Engenharia (FE) e o Instituto de 
Ciências Exatas (ICE), denotando a importância institucional da Engenharia Civil e o 
reconhecimento por parte destes dos impactos positivos da formação deste grupo PET na 
qualidade do curso como um todo; 

 
- O crescente interesse dos alunos do curso por atividades de monitoria, iniciação científica e 

extensão, que se reflete na concorrência quando da divulgação de editais para seleção de 
bolsistas; 

 
- A participação direta de professores do Mestrado Multidisciplinar em Modelagem 

Computacional, favorecendo a interação de alunos de graduação e pós-graduação e a troca 
de informações de caráter multidisciplinar. 

 
- A recente criação do Centro de Ciências da UFJF, órgão multidisciplinar regulamentado pela 

resolução no 15/2006 da UFJF, cuja função básica é apoiar atividades de Educação 
Científica e Educação Básica para disseminar o conhecimento para a sociedade como um 
todo: neste Centro, os bolsistas poderão participar de atividades, cursos e programas de 
formação voltados para alunos e professores do Ensino Fundamental e Ensino Médio, sob 
orientação do Coordenador do órgão, que colabora com esta proposta; 

 
- Conta-se com as facilidades dos Laboratórios de Resistência dos Materiais, Hidráulica, 

Materiais de Construção, Geotecnia e Ensaios Especiais em Mecânica dos Solos, entre 
outros, para o desenvolvimento de atividades científicas de cunho experimental e prestação 
de serviços para a comunidade; 

 
- O envolvimento de alguns professores do curso de Engenharia Civil em eventos que 

discutem o Ensino de Engenharia, incluindo participações e publicações em diversas edições 
do COBENGE (Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia). 

 
 
Objetivos do grupo: 

Objetivo geral: promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de Engenharia 
Civil envolvidos direta e indiretamente com o programa, favorecendo o contato com informações e 
tecnologias modernas e atuais e a identificação de novos campos multidisciplinares de atuação 
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profissional para, através do aprimoramento técnico individual aliado à preocupação com aspectos 
sociais e com os impactos ambientais da atuação do Engenheiro, preparar o egresso para os 
desafios da vida profissional – quer seja na indústria quer seja no meio acadêmico – com 
responsabilidade, ética e espírito crítico. 
 
 
Objetivos específicos: 
 

1) Estimular a melhoria do ensino de graduação através do desenvolvimento de novas práticas 
e experiências pedagógicas; 

2) Diminuir as taxas de evasão e repetência entre os alunos de Engenharia Civil, melhorando o 
aproveitamento acadêmico, principalmente nas disciplinas que compõem o ciclo básico 
(matemáticas e físicas); 

3) Estimular no estudante de Engenharia Civil a criatividade, o espírito científico e 
empreendedor e a constante busca pelo conhecimento, aprimorando a formação profissional 
e científica e preparando-o para os novos desafios do mercado de trabalho; 

4) Despertar no aluno a preocupação com os impactos sociais e ambientais da atuação do 
Engenheiro; 

5) Colocar o aluno em contato com os problemas da comunidade na qual está inserido, 
incluindo aí a própria Faculdade de Engenharia e a UFJF, estimulando a identificação de 
problemas e a atuação direta na mudança desta realidade; 

6) Atrair estudantes do ensino médio para a Engenharia Civil, incentivando e despertando a 
vocação para a prática da Engenharia; 

7) Gerar demanda qualificada para os cursos de mestrado e doutorado do país, em especial 
para o Mestrado Multidisciplinar em Modelagem Computacional da UFJF. 

 
Estratégia de ação para o 1º ano de atuação do grupo: 

As ações previstas são apresentadas da seguinte forma: descrição das atividades a realizar durante 
o primeiro ano do grupo, perspectivas futuras e um cronograma resumido do plano de trabalho.  

I. Preparação dos bolsistas para as atividades de ensino, pesquisa e extensão:  

• em um primeiro momento, os 4 bolsistas dedicar-se-ão ao estudo de tópicos 
relacionados a matemática, física e computação (aplicação de equações diferenciais 
ordinárias a problemas de Engenharia, estudo de modelos teóricos e aplicações 
experimentais da Mecânica, aplicativos de processamento algébrico e análise estrutural, 
linguagens de programação científica) – buscando sempre complementar e aplicar os 
conceitos vistos em sala de aula; 

II. a) Ciclo de palestras ministradas pelos professores colaboradores e convidados e por 
empresários/engenheiros que atuem em diversos ramos, para que os bolsistas e demais alunos do 
curso tomem conhecimento dos campos de atuação do Engenheiro atual; 

     b) Visitas técnicas a instituições de ensino e pesquisa, como o Laboratório Nacional de 
Computação Científica (LNCC), COPPE/UFRJ, UFMG e a indústrias como a Siderúrgica Belgo-
Mineira e Petrobrás. 

Objetivos: Ampliar a visão do bolsista e demais alunos do curso a respeito das perspectivas 
de atuação profissional. 

III. Atividades de extensão: no primeiro ano do grupo, serão realizadas atividades de extensão 
dirigidas a alunos do ensino médio de escolas da cidade e região. 

a. Triagem e identificação de alunos carentes com interesse, potencial e vocação para 
cursar Engenharia Civil para elaboração de futuras atividades de apoio e motivação que 
lhes propicie o ingresso na UFJF; 

b. Divulgação do curso de Engenharia Civil entre alunos do Ensino Médio: em outubro do 
presente ano será realizado o III Concurso de Estruturas da UFJF (ver observação que 
segue). A participação, por enquanto, é restrita aos alunos das Engenharias e 
Arquitetura da UFJF e os bolsistas atuarão nas escolas divulgando a atividade e 
convidando os estudantes a assistir ao evento. 

Obs: Em outubro deste ano, será realizado na FE o III Concurso de Estruturas da UFJF, de 



 7 

cuja comissão organizadora participa o candidato a tutor da presente proposta. Trata-se de 
uma atividade de caráter didático-aplicativo em que os alunos da graduação são desafiados 
a construir modelos reduzidos de pontes treliçadas de materiais de fácil manuseio e baixo 
custo (papel na 1a edição e macarrão na 2a), empregando conceitos básicos de física e 
comportamento estrutural. No 1o concurso, realizado em junho de 2005, participaram cerca 
de 60 alunos, enquanto o 2o contou com mais de 100 participantes, do 1o ao 10o períodos do 
curso. Esta atividade, além de estimular os estudantes da graduação, tem a função de 
divulgar o curso de Engenharia Civil na comunidade, que é convidada a assistir ao evento e 
a conhecer a capacidade técnica dos estudantes, e de atrair estudantes do Ensino Médio 
para o vestibular de Engenharia. Com a criação do PET da Engenharia Civil, pretende-se 
promover concursos do gênero em escolas que se interessem pela atividade, com 
participação dos bolsistas na divulgação e no acompanhamento dos estudantes nas 
atividades práticas. Maiores informações sobre os concursos podem ser obtidas no site 
www.lrm.ufjf.br/concurso.html. 

c. Divulgar o Centro de Ciências da UFJF nas escolas de Ensino Médio, organizar visitas e 
acompanhar grupos de alunos das instituições que demonstrem interesse em tais 
atividades, sob a orientação do Coordenador Geral do Centro. 

Perspectivas futuras:  

i. A partir da experiência adquirida no primeiro ano do grupo, os bolsistas irão 
atuar junto a escolas interessadas em realizar concursos de estruturas (que 
permitem explorar conteúdos de física e matemática, além de motivar os 
alunos), trabalhando na organização e acompanhamento da atividade para des-
pertar a atenção dos estudantes para a Engenharia. 

ii. Reforço escolar: oferta de cursos de matemática, física e informática para alunos 
de escolas públicas, com o objetivo de colaborar na formação dos estudantes, 
incentivando aqueles que tenham esta vocação a ingressar no Curso de 
Engenharia Civil. 

IV. Atividades de ensino/monitoria: 

a. Visando reduzir a repetência e a evasão nos primeiros períodos do curso, a partir do primeiro 
período de 2008 os bolsistas, sob orientação de professores colaboradores, ministrarão 
cursos de nivelamento para os alunos do 1º período, de Pré-Cálculo e Fundamentos de 
Física; 

b. Para aprimorar a formação acadêmica, permitir a aplicação dos conceitos vistos em sala de 
aula desde o início do curso de Engenharia e incentivar a troca de informação entre os 
alunos, os bolsistas prepararão material didático (apostilas, lista de exercícios, protótipos, 
etc) e oferecerão regularmente mini-cursos extra-curriculares abertos à comunidade 
acadêmica englobando diversos temas, tais como: 

i. Manipulação e programação de calculadoras científicas; 

ii. Programação em Matlab; 

iii. Programa Ftool (de cunho acadêmico, para análise de estruturas reticuladas, desenvol-
vido no Tecgraf da PUC/RJ) e INSANE (desenvolvido no Departamento de Engenharia 
de Estruturas da UFMG). 

Perspectivas futuras: elaboração de cursos e material didático pedagógico abordando temas 
de caráter mais avançado, acompanhando o estágio de desenvolvimento técnico dos 
bolsistas e do grupo. 

IV. Atividades de Pesquisa: iniciação a atividades científicas de caráter teórico, numérico e 
experimental, co-orientadas por professores colaboradores, privilegiando o aspecto interdisciplinar. 
Inicialmente são propostos aqui 6 temas distintos, de grande interesse e aplicação na Engenharia 
Civil – cumprindo esclarecer que tradicionalmente o trabalho conjunto e a constante troca de 
informação entre os bolsistas são incentivados em todos os núcleos de pesquisa da Faculdade de 
Engenharia, rendendo bons resultados: 

o Introdução à modelagem e experimentação em Mecânica: desenvolvimento de 
experimentos simples em laboratório, para verificação de fórmulas e modelos 
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matemáticos empregados na Mecânica; 

o Desenvolvimento de tecnologias apropriadas para saneamento ambiental, 
formulação de políticas públicas setoriais, análise ambiental, conflito em recursos 
hídricos; 

o Aplicação de recursos computacionais na solução de problemas de engenharia; 

o Introdução ao Geoprocessamento aplicado a questões urbanas, regionais e 
ambientais; 

o Geotecnia aplicada: aplicação de técnicas laboratoriais para caracterização 
mecânica de solos e pavimentos; 

o Materiais de Construção: uso racional e sustentável. 

Perspectivas futuras: participação dos alunos em projetos de iniciação científica, de 
acordo com o desenvolvimento técnico-científico individual e do grupo como um todo, 
visando à elaboração de trabalhos para participação e apresentação em eventos 
científicos – estimulando a co-autoria, tanto entre os alunos bolsistas quanto entre os 
professores colaboradores. 

V. Seminários: bimestralmente os bolsistas apresentarão seminários abertos à comunidade, sobre as 
atividades realizadas pelo grupo e tópicos de interesse geral para os alunos do curso de Engenharia, 
de forma a divulgar os trabalhos e desenvolver a capacidade de comunicação e expressão dos 
bolsistas. Para tais eventos, pretende-se contar com a participação dos demais grupos PET 
existentes na instituição, buscando a troca de informação e, principalmente, a interação entre os 
bolsistas dos diferentes cursos.  

Perspectivas futuras: Desenvolver no bolsista o hábito da pesquisa, leitura e interpretação de 
textos científicos em português e em língua estrangeira e a desenvoltura na redação de 
textos e preparação de apresentações. Almeja-se ainda a participação em eventos de âmbito 
local, regional e nacional que agreguem outros grupos PET, vislumbrando a possibilidade de 
sediar um evento do gênero em nossa instituição (preferencialmente em colaboração com os 
grupos PET já instalados na UFJF). 

VI. Reuniões semanais dos integrantes do grupo com o tutor e professores colaboradores, para 
planejamento e acompanhamento das atividades e discussão de temas da atualidade em âmbito 
regional, nacional e mundial;  

VII. Leitura obrigatória de dois livros anualmente para discussão em grupo e organização de visitas 
culturais (a museus e exposições), tendo por objetivo estimular o hábito da leitura, o desenvol-
vimento cultural e o crescimento pessoal dos bolsistas e docentes envolvidos no programa. 

Cronograma básico para as atividades previstas para o primeiro ano do grupo: no quadro abaixo, as 
atividades são identificadas e organizadas por bimestre, prevendo o início em agosto de 2007. 

Atividade 01 02 03 04 05 06 

Preparação dos bolsistas para as atividades x x x    

Palestras e visitas técnicas ao longo de todo o período 

Divulgação da Engenharia Civil na comunidade  x   x  

Participação no III Concurso de Estruturas da UFJF  x     

Acompanhamento de alunos a visitas ao Centro de Ciências da UFJF     x  

Cursos de nivelamento e mini-cursos para os demais alunos    x x x 

Iniciação a atividades de pesquisa em Engenharia    x x x 
 
 
Descrição dos resultados esperados do 1º ano de atuação do grupo: 

Do ponto de vista dos avanços na área de ensino, pesquisa e extensão para os alunos e docentes 
envolvidos no grupo 
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Ao final do primeiro ano, espera-se identificar nos alunos bolsistas: 
 
• a consolidação de conceitos básicos de física, matemática e computação, adquiridos nas 

disciplinas curriculares do curso, e a aquisição de conhecimentos extra-curriculares 
importantes para a formação do Engenheiro do Futuro; 

• um comportamento que reflita a absorção de conceitos de cidadania e responsabilidade social 
perante os demais colegas e a sociedade; 

• a compreensão de princípios de metodologia científica que possibilitem em etapa posterior o 
envolvimento direto em projetos de pesquisa; 

• maior autonomia na busca pelo conhecimento oriundo tanto de disciplinas do curso quanto  de 
tarefas e atividades extra-curriculares; 

• desenvoltura na transmissão do conhecimento na forma de apresentações orais e preparação 
de material didático voltado para cursos e seminários; 

• domínio de recursos computacionais para resolver problemas relacionados às atividades 
acadêmicas realizadas. 

• elaboração e apresentação de trabalhos em mostras de graduação e iniciação científica de 
âmbito local e, eventualmente, regional ou nacional; 

• atitudes que denotem desenvolvimento cultural e  crescimento pessoal. 
Entre os docentes espera-se: 

• a participação efetiva dos colaboradores nas atividades propostas pelo grupo PET,  
• o estabelecimento de parcerias de caráter interdisciplinar nos âmbitos do ensino, pesquisa e 

extensão; 
• a elaboração de propostas para a reforma do currículo da Engenharia Civil com base nas 

experiências didático-pedagógicas realizadas no período. 
Do ponto de vista do impacto das ações do grupo na comunidade acadêmica e na sociedade. 
• melhoria no desempenho global dos alunos dos primeiros períodos do curso, com a diminuição 

dos índices de evasão e repetência nas disciplinas básicas; 
• aumento na concorrência pelo vestibular de Engenharia Civil; 
• estabelecimento de cooperações consistentes, regulares e de qualidade com estabelecimentos 

de ensino médio e/ou comunidades;  
• aumento na participação dos cidadãos – estudantes de escolas, professores do ensino médio 

e o público em geral - em eventos abertos realizados na Universidade, especialmente no III 
Concurso de Estruturas e em visitas ao Centro de Ciências da UFJF. 

Sistemática geral de acompanhamento e avaliação das ações/atividades propostas no 1º 
ano de atuação do grupo: 

A sistemática a ser usada para a avaliação das ações/atividades do Grupo PET consistirá no 
acompanhamento da evolução de indicadores quantitativos e qualitativos, relativos às diversas 
áreas de atuação do Grupo, medidos na sua implantação e reavaliados periodicamente e ao final 
do primeiro ano de funcionamento do Grupo, com o estabelecimento de metas de desempenho. 
Buscar-se-á, com a sistemática de acompanhamento e avaliação adotada verificar se os resultados 
desejados estão sendo alcançados de forma satisfatória. 

Os indicadores qualitativos servirão como referência para a elaboração dos indicadores 
quantitativos a empregar em etapas posteriores de avaliação e acompanhamento das atividades 
do grupo. 

Obviamente, a sistemática de avaliação será complementar aos instrumentos de avaliação 
institucionais do PET, previstos na portaria do Ministério da Educação número 3.385 de setembro 
de 2005, tais como avaliação de freqüência dos alunos pelo tutor, avaliação do tutor pelos alunos, 
etc. 

Indicadores qualitativos: 

Através de questionários elaborados pelo Grupo, questões discursivas sobre aspectos relevantes 
da formação do egresso serão formuladas para que uma síntese do pensamento das pessoas que 
participarão das enquetes possa ser extraída. Dentre esses aspectos destaca-se: 

• Avaliação por parte dos alunos bolsistas e dos demais alunos sobre  o curso de Engenharia 
Civil e a inserção científica, tecnológica e social do engenheiro civil; 

•  Avaliação por parte dos alunos bolsistas e dos demais alunos do curso sobre a motivação 
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para o curso de Engenharia Civil; 
•  Avaliação por parte dos professores do curso sobre sua percepção quanto à motivação dos 

alunos; 
•  Avaliação por parte dos alunos bolsistas sobre conceitos de cidadania e responsabilidade 

social do engenheiro; 
• Avaliação por parte dos alunos do ensino médio e/ou comunidades atendidos pelo programa 

sobre suas percepções relativas à importância de atividades desempenhadas pelos alunos do 
PET – que no primeiro ano consistirão em palestras, divulgação e visitas ao Concurso de 
Estruturas e ao Centro de Ciências da UFJF - bem como sobre o empenho dos petianos, 
visando verificar o envolvimento com as atividades propostas (esse indicador será avaliado a 
cada atividade desempenhada); 

• Avaliação, por parte dos alunos do curso, dos cursos de nivelamento, mini-cursos palestras e 
seminários ministrados pelos bolsistas. 

Outra forma de avaliação qualitativa dar-se-á através das reuniões semanais e seminários 
bimestrais, onde o desempenho, motivação para os trabalhos propostos e conhecimentos gerais 
dos alunos serão analisados pelo professor tutor e pelos colaboradores. Além disso, será também 
objeto de discussão nas reuniões a avaliação das atividades desenvolvidas diante dos 
cronogramas pré-estabelecidos. 

Indicadores quantitativos: 
Questionários contendo questões objetivas versando sobre temas recorrentes mencionados nas 
avaliações qualitativas, visando gerar indicadores de avaliação quantitativa, também serão 
aplicados de forma periódica. Os quesitos terão notas com quatro gradações, semelhante aos 
questionários de avaliação do Programa PET. 

 
Além de questionários, outros indicadores quantitativos serão avaliados, tais como: 

• Índice de reprovação dos alunos do curso; 
• Taxa de evasão escolar nos primeiros períodos; 
• Número de alunos matriculados; 
• Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) individual dos alunos do PET e médio dos alunos 

do curso; 
• Número de trabalhos apresentados em Mostras de Graduação e Jornadas de Iniciação 

Científica e, eventualmente, em congressos (a evolução deste índice será acompanhada a 
partir do segundo ano);  

• Número de candidatos inscritos no vestibular de Engenharia Civil; 
• Relação candidato/vaga no vestibular de Engenharia Civil; 
• Número de visitantes ao Centro de Ciências e a eventos abertos realizados pelo grupo. 

 
Metas de desempenho 
Fica estabelecida como meta de desempenho ao final do primeiro ano de implementação do Grupo 
PET a melhoria de pelo menos 50% nas avaliações qualitativas e de pelo menos 3 indicadores 
quantitativos, sem prejuízo dos outros indicadores. 
 
A avaliação sistemática do desempenho contribuirá para apreciar a qualidade das ações do 
programa, estabelecendo um diagnóstico sobre as limitações do grupo e servindo para se 
estabelecer novas ações ou aprimoramento das já existentes, com o intuito de aproximar mais o 
grupo dos objetivos e filosofia do programa, criando uma cultura de avaliação no PET e 
promovendo uma cultura de avaliação no curso de graduação. 
 
Finalmente, cabe salientar que, qualquer que seja a sistemática de acompanhamento e avaliação 
adotada, ter-se-á resultados mais realistas em um período maior de tempo para avaliação. Assim 
sendo, espera-se que a sistemática proposta seja mantida em sua essência durante um espaço de 
tempo longo o suficiente para que se possa melhor avaliar as ações e atividades do grupo. 
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_____________________________________ 

Professor Responsável 

(assinar e datar) 

 

______________________________________ 

Pró-Reitor de Graduação 
(assinar e datar) 

 
-  

 


