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A velocidade de introdução de novos produtos, 
processos e serviços no mercado vem crescendo de 
tal maneira que... 

• Ainda não foram inventados 50% dos produtos 
que consumiremos daqui a 10 anos. 

• Mais de 80% do conhecimento que a humanidade 
acumula, desde seus primórdios, foram 
descobertos nos últimos oitenta anos.

Era do 
conhecimento



Crescer e se tornar um criador de riquezas. 

• Crescimento industrial elevado e sustentável; 
• Gerar empregos de qualidade para sua população.

Como?

DESAFIOS DO SÉCULO XXI
Brasil:

Oque?



Equacionar de vez a questão da educação!

A única que pode produzir cidadãos 
habilitados a participarem como 

protagonistas do processo de acumulação 
e distribuição de riqueza. 

DESAFIOS DO SÉCULO XXI
Brasil:



Daí a importância dos engenheiros!

Resumem na sua formação os saberes do 
que fazer e como fazer, indispensáveis ao 

processo de desenvolvimento de uma 
sociedade industrial moderna. 

DESAFIOS DO SÉCULO XXI
Brasil:



O Brasil precisa de mais engenheiros!

O Brasil forma por ano cerca de 40 mil engenheiros.

Dados do Confea (Conselho Federal de Eng., Arquit. e Agron.):

Déficit chega a 20 mil !



EXIGÊNCIAS ATUAIS DO 
PROFISSIONAL DE ENGENHARIA

• Conhecimentos de gerenciamento de equipes de 
projetos, pesquisas e trabalhos;

• Conhecimentos de conteúdos multidisciplinares  
interligados;

• Utilize projetos que preservem o meio ambiente e 
que sejam eficientes nas suas aplicações;



• Capaz de se modular às necessidades nacionais, 
regionais e/ou mundiais e que se adapte rápida e 
objetivamente às demandas;

• Tenha capacidade de converter conhecimentos 
científicos em aplicações úteis para a sociedade, com 
atitude ética e responsável.

EXIGÊNCIAS ATUAIS DO 
PROFISSIONAL DE ENGENHARIA



Atualmente temos que preparar os estudantes 

de engenharia: 

• para empregos
• que ainda não existem...
• para usar tecnologias
• que ainda não foram inventadas...
• para solucionar problemas
• que ainda nem sabemos que são problemas...

O Desafio



Quais serão os novos 
caminhos? 



É o conhecimento que teremos, ou seja:

Na economia baseada no conhecimento, o 
principal fator de competitividade não é o 

conhecimento que temos...

É a capacidade de aprender e INOVAR!



Inovação 

• Inovação não é simplesmente criar algo novo, é criar 
algo com valor agregado, pode ser um produto, um 
processo, uma nova experiência ou um novo modo 
de agir. 

• Algo inovador é algo que as pessoas ou as 
empresas se dispõem a adquirir porque, em algum 
aspecto, melhoram suas vidas. 



INOVAÇÃO

Educado para se adaptar às mudanças nas
necessidades nacionais e mundiais.

Engenheiro = commodity
Engenheiro = criador de riquezas 

Os engenheiros devem ser capazes de visualizar 
novas oportunidades para a inovação e não mais 

simplesmente contribuir para o aumento de 
produtividade.

O engenheiro moderno:



SUSTENTABILIDADE
Dentre suas preocupações, deverá estar: 

• Evitar dano ambiental; 
• A ocupação dos espaços urbano e rural; 
• A mobilidade de pessoas e cargas;
• O uso e reciclagem de materiais; 
• A gestão de recursos naturais e resíduos 

industriais; 
• A gestão das águas e esgotos; 
• O uso eficiente de energia e materiais. 

O engenheiro moderno:



Como preparar os estudantes para estas 
novas necessidades? 



• Repensando a maneira de ensinar engenharia 
para criar um espírito critico nos seus alunos 
baseado na inovação e na sustentabilidade.

• Adaptando o currículo para que os alunos 
possam ter disciplinas que lhes prepare para os 
novos desafios tecnológicos. 

No Brasil: mudanças não acompanham o ritmo ditado 
pelo mercado mundial.

Criar novos métodos de ensino e currículos mais 
arrojados a fim de preparar os engenheiros para os 

novos desafios. 

Cursos de graduação em 
Engenharia:

Apresentador
Notas de apresentação
No Brasil, essas mudanças ainda são tímidas e localizadas



Novas Engenharias

Seguindo as demandas do mercado 



• Curso pioneiro no Brasil (UFSCar). 

• Novo perfil profissional: “Multiespecialista”.

• Matriz curricular flexível.

• Primeira turma em 2000. Mas já existe nos EUA 
deste 1924! 
França, Rússia, Canadá, Japão, Portugal, México, 

Colômbia...
UEMS (2010), UFRGS (2010), USP-Lorena (2011), 

UFOPA (2011), UFG (2013), UNICAMP (2013).

Engenharia Física

Apresentador
Notas de apresentação
No Brasil, essas mudanças ainda são tímidas e localizadas



Do FÍSICO:
Formação básica aprofundada;
Capacidade investigativa.

Do ENGENHEIRO:
Inovação/empreendedorismo;

Administração/gestão;
Capacidade gerencial.

Engenheiro Físico
(Aprender a aprender; forte base em ciências e 
matemática; multidisciplinar, não ter medo do 

desconhecido, eterno aprendiz).

Perfil da Engenharia 
Física



• Centros de Pesquisa;

• Empresas de base tecnológica (setores aeroespacial, 
equipamentos médicos, ótica, ...);

• Consultorias;

• Pós Graduação;

• Suas próprias empresas;

• Empresas em geral.

Mercado de Trabalho



Atuação



Atuação



• Curso implantado com sucesso, “consolidado”;

Conclusões quanto ao 
curso de Engenharia 

Física:

• Perfil do profissional de acordo com a proposta
inicial;

• “Multiespecialista” funciona!.



Um passo além....



ISITEC
Instituto Superior de Inovação e Tecnologia

Uma iniciativa do Seesp (Sindicado dos Engenheiros no 

Estado de São Paulo), com apoio da FNE (Federação Nacional 

dos Engenheiros).
Formar e também requalificar engenheiros  para a 

Era do Conhecimento.
• Pós graduação;
• Educação continuada;
• Graduação em Engenharia.



Curso de formação multidisciplinar, com foco na 
inovação e na sustentabilidade.

• Currículo inovador;
• Atitude inovadora de ensino, com uma forte 

articulação entre os professores. 

Engenharia de 
Inovação

Apresentador
Notas de apresentação
Formação generalista



• Oferecer formação de alta qualidade;

• Formar profissionais efetivamente para o mercado;

• Fomentar a criatividade e o empreendedorismo;

• Formar profissionais com moral, ética e senso crítico.

Princípios



Perfil:

• Profissionais com sólida formação básica, educados
numa cultura de inovação, aptos a buscar soluções
aos desafios do setor produtivo e atuar nos mais
diversos segmentos da economia;

• Liderar projetos inovadores e/ou deles participar,
onde quer que se encontrem, e em variadas áreas
de atuação, adicionando valor e qualidade de vida à
sociedade;

• Desenvolver produtos e processos que gerem
riqueza às pessoas e às empresas, tragam bem-
estar à sociedade e causem o menor impacto
ambiental possível.



• Utilização das linguagens (português e inglês) 
como meio de expressão, comunicação e 
informação. 

• Capacidade para diagnosticar, analisar e 
contextualizar os problemas enfrentados na 
atividade profissional; 

• Capacidade para o trabalho integrado e 
contributivo em equipes interdisciplinares; 

Competências 
trabalhadas: 



• Conhecimento de metodologias científicas e 
técnicas essenciais à produção e aplicação do 
conhecimento na sua área de atuação 
profissional; 

• Preocupação com as questões culturais, sociais e 
ambientais e respeito às identidades e suas 
diferenças. 

Competências 
trabalhadas: 



Estrutura de trabalho

• Dar maior ênfase ao trabalho do aluno;

• Aprendizagem ativa, baseada na solução de 
problemas reais, orientada a projetos e a 
necessidade do mercado;

• Modelo de aprendizagem mais participativo, mais 
atrativo para os alunos e mais centrado na aquisição 
de competências;



• Maior acompanhamento dos alunos por parte dos 
professores;

• Metodologia dinâmica e individualizada;

• Ambiente acadêmico em sintonia com o mercado;

• Programas atualizados de acordo com as novas 
exigências do mercado e com as novas tecnologias 
e ferramentas disponíveis;

• Integração universidade/empresa.

Estrutura de trabalho



Para saber mais acesse:

www.isitec.org.br
www.facebook.com/Isitec
twitter.com/inst_isitec

Obrigada pela atenção de vocês!

deniseboni@yahoo.com.br



Para saber mais acesse:

www.isitec.org.br
www.facebook.com/Isitec
twitter.com/inst_isitec

Obrigada pela atenção de vocês!

deniseboni@yahoo.com.br



Becker, 2006 

EXPECTATIVA DO MERCADO

Comparação entre as capacidades adquiridas nas universidades e as 
requiridas na vida profissional – Alemanha.



DESAFIOS DA ENGENHARIA PARA O 
SÉCULO XXI

Elaboração de projetos:

• Novos Materiais;

• Alimentos;

• Meio- ambiente;

• Transporte;

• Gestão de recursos naturais;

• Energia.
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