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UFC 



“É fundamental diminuir a distância entre 
o que se diz e o que se faz, de tal 
maneira que num dado momento a tua 
fala seja a tua prática” – Paulo Freire 

"Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer 
ir longe, vá em grupo." – Provérbio 
africano 



O Centro de Tecnologia da UFC 

 





PRINCÍPIOS E 
DIRETRIZES DOS  

PPCS 

CRIAÇÃO DO NÚCLEO 
DE ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL DO CT 

Elaboração e Divulgação pelo 
NOE/CT do Roteiro para 

Elaboração de PPC  

Reuniões 
 e Discussões 

START COMISSÃO  SEMINÁRIOS 
TEMÁTICOS DIAGNÓSTICO TRATAMENTO DOS 

DADOS 

CICLO DE REUNIÕES 
 TEMÁTICAS 

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 
OS DOCENTES DO CT 

Uma longa caminhada começa com o 
primeiro passo… 



Metodologia empregada para estimular a 
discussão sobre PPC´s 



Seminários Temáticos 
 

Foram realizados 5(cinco) seminários temáticos: 
 

1) Workshop sobre elaboração de PPC; 
2) Seminário com especialistas em ensino, para discutir sobre o 
futuro da Engenharia; 
3) Seminário com representantes do setor industrial para a 
discussão sobre o Perfil Egresso; 
4) Seminário de Aprendizagem e Experiências Inovadoras de 
Ensino 
5) Seminário com os alunos do Centro de Tecnologia, para 
discussão dos resultados das pesquisas de campo e 
identificação do perfil e visão do Aluno.  
 



Diagnóstico 
Foram elaborados e aplicados dois questionários, online. Os 

instrumentos foram elaborados de forma a contemplar questões 

objetivas, discursivas, de hierarquização e de múltipla escolha. 

Professores  x  Alunos 

Foi possível obter um panorama, por parte da comunidade 

envolvida, sobre aspectos referentes aos atuais PPCs, o que 

fomentou subsídios para melhor compreensão da problemática 

envolvendo a formação em Engenharia nos cursos do CT/UFC.  



Interpretação dos Resultados 

Ø A partir da análise dos resultados, aliado a uma revisão da 
legislação pertinente e de autores especialistas em ensino, 
e em ensino para Engenharia, foi possível construir o 
conjunto de diretrizes que fomentaram a nova discussão 
curricular dos cursos de Engenharia do Centro de 
Tecnologia. 

Ø O documento gerado foi discutido e aprovado no âmbito do 
Colegiado do Conselho de Centro à Princípios 
Norteadores dos PPC’s do Centro de Tecnologia da 
UFC. 



Princípios e Diretrizes para a Mudança 
dos PPC's 

  
Ø  A articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 
Ø  A formação generalista, técnico-científica, 

humanística e ética;  
Ø  A flexibilização curricular;  
Ø  A interdisciplinaridade;  
Ø  O diálogo com a sociedade e o mundo do 

trabalho;  
Ø  A estimulação da adoção de novas metodologias 

de ensino-aprendizagem;  
Ø  A compreensão e realização da avaliação numa 

perspectiva formativa e não punitiva.  
  
 7 princípios  

ü  Visão de Formação 
ü  Desenvolvimento de Competências 

e Habilidades 
ü  Metodologias de Ensino 
ü  Articulação Teoria-Prática 
ü  Promoção da Interdisciplinaridade 
ü  Flexibilização Curricular 
ü  Desenvolvimento Humano 
ü  Práticas de Avaliação 
 

Os 7 princípios foram desdobrados 
nestes 8 Eixos para cada Eixo foram 
definidas Diretrizes a serem seguidas 



Ø As primeiras questões que se buscou responder foram a definição do perfil 
do egresso e das competências a ele relacionadas.  

Reuniões de Acompanhamento 



Reuniões Temáticas   
Foram realizadas mais de 20 reuniões com temáticas definidas 
pelos Coordenadores e NDEs para aprofundar as discussões nos 
mais variados assuntos:  
 

Ø  Princípios e Diretrizes norteadores da Reforma Curricular dos Cursos 
de Engenharia do CT;  

Ø  Aprendizagem baseada em Projetos;  
Ø  Curricularização da Extensão (4x) 
Ø  Reconfiguração do Ciclo Básico dos Cursos de Engenharia do CT; 

 - Probabilidade e Estatística  
 - Programação Computacional 
 - Física 
 - Química 
 - Matemática 



ReuniõesTemáticas (cont.) 
Ø Síntese e finalização do novo ciclo básico das Engenharias 
Ø As novas DCNs das Engenharias (3x), uma delas com a 

participação do presidente da ABENGE, professor Vanderli Fava de 
Oliveira 

Ø Competência e PPC;  
Ø Competências e aprendizagem na formação das disciplinas 
Ø Projetos Integradores (3x) 
Ø Estágio atual da reforma curricular nos cursos de Engenharia do CT 
              

Final de 2019! 
 



Relação das Atividades de Formação 
Continuada para os Docentes 

Ø Workshop EAD no ensino superior (UFC Virtual) 
Ø Videoconferência Project Based Learning – PBL (Universidade 

do Minho) 
Ø Aprendizagem cooperativa (EIDEIA/UFC) 
Ø Sala de aula invertida (FACEC, DEHA e DEQ) 
Ø Gamificação na sala de aula (UFC Virtual) 
Ø Minicurso: Ensino baseado em projetos (DESIGN e FAMED) 
Ø  Minicurso sobre avaliação do ensino-aprendizagem 

(PROGRAD) 
Ø Minicurso sobre sala de aula invertida (DEQ/UFC) 
Ø Workshop sobre aprendizagem significativa (UFC Virtual) 



Relação das Atividades de Formação 
Continuada para os Docentes 

 
 
Ø Mesa redonda sobre metodologias ativas (DIATEC e DEQ); 
Ø Oficina: aprendizagem baseada em problemas (FAMED) 
Ø Palestra: Project Based Learning: contextos, princípios e 

resultados (Universidade do Minho) 
Ø Oficina: Plano de Ensino como ferramenta pedagógica no 

Ensino Superior (ICA) 
Ø Minicurso: Ação Tutorial em Ensino a Distância (UFC Virtual).  
Ø Gamificação baseada em perfis motivacionais (UFC) 
Ø Oficina: Plano de Ensino (FACED) 
Ø Oficina: Currículo e desenvolvimento de competências 

(PROGRAD) 



FLYERS DE ALGUMAS DAS ATIVIDADES 



1º Fórum de Educação em 
Engenharia – FEENG/CT 

Evento pioneiro ocorreu no dia 
23 de outubro, dentro da 
Semana de Tecnologia/2019, 
contando com duas atividades: 
 

 (i)  Debate / Roda de Conversa 
 (ii) Oficina. 
 
Obs.: o 2º Fórum será realizado 
em dezembro/2020 



1º Encontro Pedagógico do CT 

Fev/20202 



Primeiros PPCs frutos desse processo 
  

Engenharia de Produção 
Engenharia Elétrica 
Engenharia Química 
 
Os três foram aprovados pelos colegiados diretamente responsáveis 
pela oferta dos cursos, incluindo os departamentos pertencentes a 
outras Unidades Acadêmicas. Foram aprovados no Conselho do 
Centro de Tecnologia e seguiram para a Pró-Reitoria de Graduação, 
onde se encontram em fase final de análise para encaminhamento à 
Câmara de Graduação.  
 
 



Obrigado pela atenção! 

CONTATOS: 
 
Diretor do Centro de Tecnologia: Carlos Almir Monteiro de Holanda – almir@ufc.br 
Diretor Adjunto de Ensino do CT: Bruno Vieira Bertoncini – bruviber@det.ufc.br 
Núcleo de Orientação Educacional do CT: Yangla Kelly Oliveira Rodrigues – noect@ufc.br 
 
 


