


Localização 



SISTEMA DE ENSINO 
DO EXÉRCITO SISTEMA FEDERAL 

 DE ENSINO 
SUPERIOR 

ESCOLA DE  
FORMAÇÃO DE 

OFICIAIS 

ESCOLA DE  
ENGENHARIA 

 30%: alunos civis 

 100 alunos por ano nos Cursos de Graduação. 

 70%: alunos militares 





Fortificação e 
Construção 

Elétrica 

Eletrônica 

Comunicações 

Mecânica e de 
Automóvel 

Mecânica e de 
Armamento 

Química 

Cartográfica 

Materiais 

Computação 



 Aumento da insatisfação dos alunos. 

 Amplo debate com público interno e externo sobre 
necessidades e demandas para reformulação. 



1. Forte Base Científica (“core” do IME). 

2. Desenvolvimento de Habilidades Individuais. 

3. Desenvolvimento de Habilidades Interpessoais. 

4. Desenvolvimento de capacidade em: 

 

•  Concepção 

•  Design 

•  Implementação 

•  Operação 

 



RESOLUÇÃO CNE/CES No 2, DE 24 DE ABRIL DE 2019 
(DOU No 80, 26.04.2019, Seção 1, p.43 ) 



Processo de Transformação IME (2016) 

Alinhado com as novas DCNs 



Novas 
 DCNs 

Contexto a partir 
de 2019 





Introdução a Projeto de Engenharia  

- Gerenciamento de projetos (PMBOK) 
- Active learning (PBL) 
- Design-build 
- Atividades em equipe 
- Desenvolvimento da apresentação oral e 

escrita 



Experiências internacionais 



Operação Ricardo Franco 



Atividades de 

integração 





É a ação de mobilizar recursos diversos, de modo integrado e 
simultâneo, para decidir e atuar em uma família de situações, ou seja, 
situações de natureza semelhante, nos campos pessoal, interpessoal, 
social e profissional. 

RECURSOS MOBILIZADOS 

C 
 
 

H  
 
 

A  
 
 

V  
 
 

E 

CONHECIMENTOS/CAPACIDADES 

HABILIDADES 

ATITUDES 

VALORES 

EXPERIÊNCIAS 

Operações mentais que dão suporte à 
aprendizagem e às ações do indivíduo, nos 
campos cognitivo, moral e psicomotor. 

Conteúdos escolares. Demandam operações 
mentais para a sua aprendizagem 

Ações ou tarefas específicas, de natureza procedimental, 
relacionadas ao ‘’saber fazer’’ materializadas em uma sequência 
de ações voltadas para atingir um fim. 

Dizem respeito às formas predominantes de um indivíduo agir. 

Conjunto de crenças valoradas por um indivíduos que  
geralmente servem de base às suas ações. 

São as vivências que um indivíduo possui, relacionadas às várias 
instâncias do meio social nas quais conviveu ou convive. 



COMPETÊNCIAS  

No fim do curso o Egresso é capaz de......? 

Nível de Graduação 

DCNs, CONFEA, CDIO, IME, EB ..... 







Componentes do Eixo Transversal 

Competências 

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO 



TÉCNICA DA CAIXA PRETA 

CAIXA PRETA 
 

DISCIPLINA X

HABILIDADES/CAPACIDA
DES  NECESSÁRIAS 

ATITUDES NECESSÁRIOS 

HABILIDADES/CAPACIDADES 
APRENDIDAS 

ATITUDES APRENDIDAS 





COMPETÊN
CIA 

PRINCIPAL 

UNIDADE 
DE 

COMPETÊN
CIA 

ELEMENTO DE 
COMPETÊNCIA 

DISCIPLINAS 
CONTEÚDOS 

(Serão as UNIDADES DIDÁTICAS dos PLADIS) 

Desenvolve
r soluções 

de 
Engenharia 

Militar, 
inerentes à 
Engenharia 

de 
Mecânica e 
Armamento 

Realizar 
atividades 
inerentes à 

Área de 
Fenômeno 

de 
Transporte 

Aplicar conhecimentos 
para armazenamento de 

fluidos 
Mecânica dos Fluidos - Introdução e estática dos fluidos                                                                                                                   

Executar atividades 
envolvendo pneumática 

e hidrotécnica 
Mecânica dos Fluidos 

- Equações básicas do movimento de fluidos 

- Fluidos incompressíveis não viscosos 

- Análise dimensional e semelhança                                                                                                               

Executar atividades 
envolvendo máquinas de 

fluxo 
Máquinas de Fluxo 

- Aspectos básicos em escoamentos compressíveis 

- Sistemas de tubulações 

- Teoria fundamental de turbomáquinas 

- Máquinas operatrizes hidráulicas (bombas) 
Executar atividades 

envolvendo fontes de 
energia 

Termodinâmica 
Clássica 

- Fundamentos da termodinâmica clássica 

Executar atividades de 
conversão de energia 

Termodinâmica 
Clássica 

- Primeira lei da termodinâmica 

- Segunda lei da termodinâmica 

- Entropia e aplicações 
Solucionar problemas 

envolvendo transferência 
de calor e massa 

Transmissão de Calor e 
Massa 

- Transferência de calor 

- Transferência de massa 

Aplicar conhecimentos 
para utilização de fluidos 

na Engenharia 
Mecânica dos Fluidos 

- Escoamentos internos incompressíveis de fluidos 
viscosos  

- Escoamentos externos incompressíveis de fluidos 
viscosos                                                                                                                     

Propor processos de 
operações unitárias no 
contexto da Engenharia 

mecânica 

Equipamentos de 
Processos 

- Trocadores de calor 

- Turbinas a vapor 

- Compressores 

- Ventiladores 



Aprender a 

Conhecer 

Aprender a Ser e 

a Viver Juntos 

Aprender a 

Fazer 

Dados invariáveis. Caráter descritivo e concreto. Exigem memorização 

Conceitos e princípios. Caráter abstrato. Generalizações do objeto. 

Demandam compreensão e construção pessoal. 

Ações ordenadas para um fim. Exigem observação de modelos, 

demonstrações e exercitação tutelada e reflexiva.  

Factuais 

Conceituais 

Procedimentais 

Atitudinais 

Tipos de 

Conteúdos 

aa 

Pilares Educ 

Séc XXI 
Características / Aspectos didáticos do 

processo ensino aprendizagem 

Compreendem atitudes, capacidades morais e valores. Constituídos 

por componentes cognitivos (conhecimentos e crenças), afetivos 

(sentimentos e preferências) e atitudinais (ações e declarações de 

intenção). Caráter Transversal (não pertencem a uma disciplina 

específica. Demandam processos afetivos de identificação, vivências, 

rituais, exercício de papéis, revisão e valorização da própria conduta, 

processos de reflexão e tomada de posição diante de situações 

conflituosas. 





Matriz ITU  



Objetivos de 
Aprendizagem 

Atividade de 
Ensino e 

Aprendizagem 

Avaliação  
da Aprendizagem 



Aula Invertida 

Estudo de Caso 



POSSIBILIDADES DE INTEGRAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

A integração das aprendizagens pode ocorrer nos âmbitos 

disciplinar, interdisciplinar, bem como no transdisciplinar ou 

transversal. 



 Nova Grade Curricular 

 Treinamentos, Capacitação Docente , ... 

 Nova Documentação a nível de Pladis/ Planic/... 

 Mecanismos de avaliação disciplina, docente, 

discente, etc... 

 Novos PDI e PPCs, ...... 

 Relacionamentos Institucionais, ..... 

 ..... 



  Prof. Dr. Jorge Cerqueira 

  jlcerq@ime.eb.br 

 

mailto:arezende@ime.eb.br

