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Resumo
No ensino de Engenharia existe o predomnio do metodo tradicional, com aulas expositivas
e o conhecimento centrado na gura do professor. Neste trabalho, buscou-se avaliar se o emprego
de ferramentas computacionais no processo ensino/aprendizagem contribui para transformar, em
parte, este antigo paradigma no ensino de Engenharia, particularmente em cursos de Engenharia
Qumica. Como metodologia para a pesquisa utilizou-se um questionario, com questoes fechadas,
encaminhado via correio eletr
onico (e-mail), aos professores que atuam em cursos de graduac
ao em
Engenharia Qumica de tres instituic
oes do Estado de Santa Catarina, Brasil. Os dados apontam
que o uso de ferramentas computacionais vem crescendo, embora ainda muito focado na soluc
ao de
problemas especcos. Os professores pesquisados demonstram a intencionalidade de proporcionar
maior integrac
ao entre as diferentes areas do conhecimento, o qual seria facilitado pelo uso de softwares computacionais.
Palavras-Chave:

Processo ensino/aprendizagem, Recursos didaticos, Softwares computacionais.

Abstract
In engineering education, there is the predominance of the traditional teaching method with
lectures and knowledge centered on the gure of the professor. In this study, we sought to assess
whether the use of computational tools in the teaching/learning process contributes to transform,
in part, this old paradigm in engineering education, particularly in Chemical Engineering courses.
As a methodology for the research, a questionnaire with closed questions was sent via electronic
mail (e-mail) to professors who work in undergraduate courses in Chemical Engineering from three
institution in the State of Santa Catarina, Brazil. The data indicate that the use of computational tools is growing, although still very focused on solving specic problems. Professors surveyed
demonstrate the intentionality of provide greater integration between dierent areas of knowledge,
which would be facilitated by the use of computer software.
Keywords:

Teaching/learning process, Didactic resources, Computer software.

Resumen
En la ense
nanza de la ingeniera existe el predominio del metodo tradicional, con clases expositivas y los conocimientos centrados en la gura del profesor. Este trabajo objetiv
o evaluar si el uso
de herramientas computacionales en el proceso de la ense
nanza/aprendizaje contribuye a transformar, en parte, este antiguo paradigma en la ense
nanza de la ingeniera, particularmente en el curso
de Ingeniera Qumica. La metodologa para este estudio utiliz
o un cuestionario con preguntas cerradas, enviados a traves de correo electr
onico (e-mail), a los profesores que trabajan en facultades o
escuelas de Ingeniera Qumica de tres instituciones del Estado de Santa Catarina, Brasil. Los datos
indican que el uso de herramientas computacionales est
a creciendo, aunque todava muy centrado
en la resolucion de problemas especcos. Los profesores participantes del estudio demuestran la
intenci
on de proporcionar una mayor integracion entre las diferentes areas del conocimiento, que se
ve facilitada por el uso de programas inform
aticos.
Palabras claves:

form
aticos.

Proceso de ense
nanza/aprendizaje, Recursos de aprendizaje, programas in-
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1. Introduc
ao
O modelo tradicional de ensino, adotado no ensino da Engenharia na maioria das instituicoes de ensino do Brasil, est
a apoiado na transmiss
ao de conhecimentos, que normalmente
focaliza os aspectos conceituais das diversas teorias, sem a sua necess
aria contextualizac
ao.
A reproduc
ao desses conhecimentos e valorizada por meio do estmulo a memorizacao, pela
pr
atica repetitiva dos mecanismos e da l
ogica de funcionamento dos modelos conceituais e
pela aplicac
ao de tecnicas e metodos como forma u
nica de soluc
ao de problemas1 .
Deste modelo de ensino decorrem relac
oes entre professor, aluno e conte
udo. O professor,
o centro do conhecimento, especialista da area e transmissor dos saberes que o aluno necessita
se apropriar. O aluno, um ser passivo e receptor, um recipiente a ser preenchido com um
conhecimento repassado em frac
oes ideais (conte
udo program
atico) de modo a propiciar

a m
axima utilizac
ao de todos os recursos envolvidos, incluindo-se o tempo e espaco. E
de conhecimento comum entre os prossionais do ensino de Engenharia que este modelo
de ensino precisa evoluir, pois n
ao cabe mais em uma Sociedade onde o conhecimento,
principalmente em termos de conte
udo, pode ser adquirido por diferentes meios, alem daquele
transmitido pelo professor2 .
De acordo com Belhot3 , a mudanca no ensino comeca a ocorrer na medida em que a
tecnologia permite ao aluno buscar o conhecimento sem a participac
ao direta do professor,
ou seja, a informac
ao n
ao precisa ser necessariamente repassada em sala de aula em uma aula
expositiva. Esse atalho muda fundamentalmente a relac
ao de ensino, o professor (instrutor)
deixa de ser o u
nico elo com o conhecimento, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1. A Tecnologia criando acesso direto ao conhecimento. Fonte: Belthot3 .

 importante ressaltar que, na perspectiva apresentada, o professor passa a ser mediador
E
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do conhecimento cientco. Mesmo com o uso de modernas tecnologias, estas nao substituir
ao
o papel mediador desempenhado pelo professor.
De forma simplicada, pode-se observar que a Figura 1 evidencia o papel do aluno como
ator do seu pr
oprio conhecimento e que este processo pode ser facilitado com o emprego de
tecnologias adequadas.
O mercado de trabalho e as ind
ustrias passam por profundas transformac
oes, essas mudancas exigem cada vez mais Engenheiros qualicados e atualizados. No futuro, os empregos
de alta qualicac
ao exigir
ao familiaridade com a tecnologia. Com a rapidez em que o mundo
evolui, todos precisam se tornar aprendizes e, a formac
ao do indivduo deve privilegiar o
desenvolvimento das competencias mnimas exigidas para sua atuacao prossional3 .
O desenvolvimento das ferramentas computacionais possibilita a expans
ao de uma fronteira ate ent
ao pouco explorada, a da incorporac
ao da simulac
ao numerica como metodo de
ensino4 . Esta metodologia possibilita a soluc
ao de problemas mais complexos, permitindo a
demonstrac
ao/soluc
ao de aplicac
oes mais pr
oximas de um contexto fsico real, sem a necessidade da incorporac
ao de hip
oteses desnecess
arias ou a compartimentalizac
ao de conte
udos.
Todavia, e importante destacar que o estudo torna-se mais aprofundado, pois exige tambem
conhecimentos de inform
atica, tanto para o docente quanto para o discente.
A modelagem matem
atica, em conjunto com o processo de visualizac
ao de um modelo
de equipamento, propicia ao Engenheiro um melhor entendimento de um processo ou parte
dele. Desta forma, a modelagem e a simulac
ao de processos s
ao poderosas ferramentas para
o estudo e entendimento do comportamento de processos, alem do seu desenvolvimento e
otimizac
ao. Estas ferramentas j
a encontram grande aplicac
ao no meio industrial e no campo
da pesquisa, porem ainda nao s
ao muito utilizadas no meio academico como um metodo
sistematizado para o ensino.
Considerando-se estes pressupostos, o principal objetivo deste estudo foi vericar o modo como os professores avaliam a import
ancia e viabilidade do uso de ferramentas computacionais e simulac
ao matem
atica como recurso did
atico de disciplinas da area especca,
no Curso de graduac
ao em Engenharia Qumica. A partir de entrevistas com professores da
area, procurou-se investigar qual a sua compreens
ao acerca das principais implicac
oes do uso
de ferramentas computacionais para o processo de ensino/aprendizagem, buscando revelar
a import
ancia destas para o estudo de problemas complexos e contextualizados com a pross
ao. Entre os professores entrevistados, tambem se buscou compreender quais as principais
diculdades de implantac
ao de ferramentas computacionais como recurso did
atico nas aulas
das disciplinas do curso de graduac
ao em Engenharia Qumica.

2. Metodologia
Este trabalho propos um estudo sobre a possibilidade de inserc
ao de ferramentas computacionais como recurso did
atico/pedag
ogico no processo ensino/aprendizagem nos cursos de
graduac
ao em Engenharia Qumica. O estudo realizou uma pesquisa entre os professores
de diferentes areas do curso sobre a sua percepc
ao do emprego deste recurso como meio
facilitador da construc
ao do conhecimento.
A pesquisa foi realizada com professores de Cursos de Engenharia Qumica de tres insti UFSC
tuic
oes, de diferentes regi
oes do estado de Santa Catarina, sendo a UNOCHAPECO,
E UNISUL. Foram aplicados questionarios com quest
oes fechadas. A pesquisa procurou analisar vari
aveis que abordem o processo de implantac
ao das ferramentas computacionais como
metodologia de ensino, as diculdades encontradas, alem dos benefcios obtidos. Foi possvel
avaliar tambem se o uso deste recurso did
atico esta sendo feito de modo estruturado e orga-
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nizado dentro dos cursos ou disciplinas, ou se a utilizac
ao e espor
adica, apenas para resolver
problemas em situac
oes especcas.
O question
ario foi encaminhado via e-mail aos docentes que ministraram aulas no semestre 2009/1 nas instituic
oes citadas, abrangendo-se as diferentes areas e perodos do curso
de graduac
ao em Engenharia Qumica, obtendo-se, ao todo, 22 respostas.

3. Resultados e discuss
ao
A primeira quest
ao procurou avaliar qual a area de atuac
ao do docente, com o objetivo
de evidenciar a anidade desta com o emprego de Tecnologias de Inform
atica. Os resultados
s
ao apresentados no Gr
aco 1. Percebe-se que a maioria dos professores que participaram da
pesquisa atua no ciclo prossionalizante do curso de Engenharia Qumica. Esta observac
ao
e mais clara quando se apresentam as respostas por n
ucleos disciplinares, conforme ilustra
o Gr
aco 2.
No Gr
aco 2 pode-se constatar que mais de 80 % dos conte
udos trabalhados pelos
professores que participaram da pesquisa referem-se aos fundamentos tecnicos especcos
 importante ressaltar que o n
do trabalho prossional. E
umero de professores que atuam
na area prossionalizante e maior e que o question
ario foi encaminhado aos professores de
todas as areas. Entretanto, n
ao se obteve resposta de todos, principalmente das areas sociais
e b
asicas.
O Gr
aco 3 apresenta a relac
ao percentual dos professores que utilizam alguma ferramenta computacional como recurso didatico no curso de Engenharia Qumica, onde ca
evidente que este recurso e utilizado pela maioria dos professores entrevistados.


Gr
aco 1. Areas
de atuacao dos professores que responderam ao questionario.
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Gr
aco 2. N
ucleos disciplinares dos professores que responderam ao question
ario.

Gr
aco 3. Percentual dos professores que utilizam alguma ferramenta computacional.
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Ao se relacionar este resultado com o apresentado no Graco 2, pode-se observar que
o uso da tecnologia no ensino de Engenharia Qumica e mais empregado por professores
que trabalham fundamentos e conte
udos tecnicos especcos do trabalho prossional. Alem
disso, pelas respostas obtidas, verica-se que o uso de ferramentas computacionais tambem
e feito por alguns professores do n
ucleo de fundamentos e conte
udos b
asicos para a formac
ao
prossional, principalmente na area de Matem
atica. Este resultado demonstra uma tendencia
importante para a area, sugerindo que o quadro-negro possa estar perdendo a centralidade
da aula universit
aria e que os professores est
ao de fato buscando recursos que colocam o
aluno em ac
ao, tirando-o da posic
ao de mero ouvinte. Dessa forma, os professores est
ao
buscando alternativas para modicar, ao menos em parte, a aula expositiva tradicional.
Considerando-se o grande n
umero de professores que utilizam ferramentas computacionais, e importante averiguar quais s
ao as mais utilizadas. O Gr
aco 4 mostra esta relac
ao,
onde e possvel perceber a diversidade de softwares utilizados, desde ferramentas especcas
para determinadas aplicac
oes ate compiladores, onde o aluno e instigado a construir seus
pr
oprios programas para aplicac
oes nas diferentes areas do curso.

Gr
aco 4. Softwares utilizados no ensino de Engenharia Qumica.

Observa-se que as ferramentas mais utilizadas s
ao o Matlab, Excel, compiladores Fortran
e Pascal, alem do software Polymath. Analisando-se estes aplicativos, pode-se dizer que o
Matlab e Excel encontram aplicabilidade desde as fases iniciais do curso. O Matlab possui
uma linguagem pr
atica, alem de um grande n
umero de ferramentas matem
aticas j
a prontas
e inclusas no proprio programa. Isso pode explicar sua utilizac
ao em diferentes areas do
curso. Na mesma linha do Matlab, porem fazendo parte da classe de softwares livres, tem-se
o Octave. Apesar de distribudo gratuitamente, o mesmo apresenta menor uso, talvez pela
menor divulgac
ao. O software Microsoft Excel apresenta diversas utilidades na an
alise de
dados experimentais de forma graca, alem de facilitar o tratamento matematico destes
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dados como planilha de c
alculo. Considerando o grande n
umero de disciplinas pr
aticas, que
necessitam de tratamento de dados, e facil entender sua extensa aplicac
ao.
Como ferramentas para a construc
ao de programas, foram citados os compiladores Fortran, Pascal (includo o Delphi) e C, sendo os dois primeiros mais utilizados. O uso mais
intenso destes pode estar associado, principalmente, pela linguagem ser mais simples e atrativa aos estudantes do curso.
O Gr
aco 5 mostra as disciplinas onde s
ao utilizadas as ferramentas computacionais no
processo ensino/aprendizagem no curso de Engenharia Qumica.

Gr
aco 5. Disciplinas onde s
ao empregadas ferramentas computacionais no processo
ensino/aprendizagem.

Percebe-se que s
ao disciplinas distribudas nas diferentes fases do curso, tanto do n
ucleo
de fundamentos e conte
udos b
asicos para a formac
ao prossional, quando do n
ucleo fundamentos e conte
udos tecnicos especcos do trabalho prossional. N
ao s
ao citadas disciplinas do n
ucleo de fundamentos ontol
ogicos e hist
orico sociais. Entretanto, n
ao se pode
armar que nestas disciplinas n
ao se utilizem ferramentas computacionais no processo ensino/aprendizagem, pois n
ao se obteve nenhuma resposta de professores desta area, conforme
pode ser vericado no Gr
aco 2.
Alem da import
ancia de averiguar se as ferramentas computacionais s
ao utilizadas no
processo de ensino/aprendizagem, tambem e importante conhecer qual e a frequencia com
que as mesmas s
ao utilizadas, de modo a apontar se o uso deste recurso did
atico e pontual
em func
ao de alguma demanda especca ou, se faz parte da rotina da disciplina. Esta an
alise
pode ser feita a partir dos dados do Gr
aco 6, onde e possvel perceber que aproximadamente
32 % das respostas apontam que s
ao utilizadas ferramentas computacionais em mais de 30 %
do conte
udo das disciplinas trabalhadas.
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Gr
aco 6. Com que frequencia os docentes utilizam ferramentas computacionais em alguma
disciplina no curso de graduac
ao em Engenharia Qumica.

O uso de ferramentas computacionais no processo de ensino/aprendizagem no curso
de graduac
ao em Engenharia Qumica n
ao e uma pr
atica espor
adica. Os dados mostram
que tais recursos didaticos comecam a fazer parte do cotidiano do curso e, em sua grande maioria, s
ao utilizadas porque facilitam o processo ensino/aprendizagem, alem de serem
muito u
teis para a resoluc
ao de aplicacoes especcas do campo de abrangencia da area,
conforme observado no Gr
aco 7 . De fato, Fraga et al.5 concluem que o uso de ferramentas
computacionais e simuladores estimulam o aprendizado por permitir que o aluno possa interagir mais facilmente com o conhecimento trabalhado, alem de possibilitar melhor percepc
ao
visual.
Depreende-se dos dados apresentados no Gr
aco 7, que os docentes n
ao utilizam as
ferramentas computacionais apenas como meio de facilitar o seu trabalho, assim como n
ao
consideram que a sua maior motivac
ao ao ensino seja um aspecto que os levem a utilizar tal
tecnologia. Este fato e evidenciado quando se avaliam as respostas do Gr
aco 8. Observase que o principal motivo que leva os professores a utilizarem ferramentas computacionais
como recurso did
atico e a possibilidade de trabalhar com problemas complexos, onde se
pode aplicar, ao mesmo tempo, conhecimentos de diferentes areas tecnicas do curso, ou
seja, a partir do uso de ferramentas computacionais e possvel visualizar um problema de
forma multidisciplinar. Este e um ponto chave para uma compreens
ao mais adequada das
interac
oes entre as diferentes vari
aveis que interferem em determinado sistema. Isso permite
ao estudante de Engenharia a visualizac
ao do sistema como um todo e n
ao apenas como parte
de um quebra-cabecas, muitas vezes, impossvel de ser decifrado e remontado. Sen et al.6
tambem observaram que o emprego de ferramenta computacional auxilia o trabalho docente
ao tratarem quest
oes de multidisciplinaridade no curso de Engenharia da Computac
ao. Alem
disso, concluram que este recurso did
atico pode motivar o estudo por parte dos discentes.
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Gr
aco 7. Com que proposito os docentes utilizam alguma ferramenta computacional em suas
disciplinas no curso de graduac
ao de Engenharia Qumica.

Esta nova maneira de construir o conhecimento sobre os processos fsico-qumicos tem facilitado a autonomia do estudante de Engenharia Qumica em concretizar seu aprendizado. Isto
tem sido possvel porque o que e trabalhado nas diferentes disciplinas passa a ter maior signicado quando tratado de forma conjunta, em um problema real, mesmo que esta quest
ao
n
ao tenha sido destacada no Gr
aco 8.
Evidencia-se que os docentes atribuem as ferramentas computacionais um papel formativo relevante. Consideram que os estudantes cam mais preparados para o mercado de
trabalho e mais motivados na apreens
ao dos conhecimentos discutidos de forma te
orica. O
maior preparo ao mercado de trabalho tambem e uma consequencia da melhor qualidade do
processo ensino/aprendizagem, que passa a se preocupar tambem com a maneira com que o
conhecimento e construdo e n
ao apenas com a quantidade de informac
oes repassadas.
Quando se discute o papel das ferramentas computacionais no processo ensino/aprendizagem no curso de graduac
ao em Engenharia Qumica, conforme e possvel observar no Gr
aco
9, a grande maioria dos professores que responderam ao question
ario considera que estas se
constituem em importantes meios para o aprendizado e consolidac
ao de conhecimentos.
Portanto, esta an
alise apenas conrma o que estava sendo discutido a partir das respostas apresentadas no Gr
aco 8, que buscou conhecer as principais raz
oes que justicam o
uso desta tecnologia no ensino de Engenharia.
Em relac
ao ao tipo de ferramenta computacional, se aquela onde o aluno possa desenvolver seu pr
oprio programa ou uma ferramenta j
a pronta, para um determinado tipo de
aplicac
ao, detectou-se que os professores n
ao possuem uma preferencia clara, conforme observado no Gr
aco 10.
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Gr
aco 8. Em que aspecto os docentes consideram que o uso de ferramentas computacionais
colabora no processo ensino/aprendizagem no curso de graduacao de Engenharia Qumica.

Gr
aco 9. Como as ferramentas computacionais s
ao consideradas pelos docentes no curso de
graduacao de Engenharia Qumica.
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Gr
aco 10. Preferencia sobre os tipos de ferramentas computacionais utilizadas no processo
ensino/aprendizagem no curso de graduac
ao de Engenharia Qumica.

Ao analisar o padr
ao de respostas, pode-se considerar que as duas experiencias, na vis
ao
dos professores pesquisados, s
ao positivas e devem ser utilizadas de modo complementar.
Portanto, e importante que o aluno seja capaz de construir seu proprio programa (software )
computacional, mas tambem seja capaz de utilizar alguma ferramenta adequada para o
problema que esteja estudando. Observacao semelhante tambem foi apresentada no trabalho
de Pravia et al.7 , quando estudaram o uso de softwares nos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Eletrica e Engenharia Mec
anica. Foi proposto, pelos autores, que as matrizes destes
cursos pudessem exibilizar o ensino de softwares comerciais e a produc
ao de algoritmos
pr
oprios em disciplinas optativas.
Sobre as principais habilidades desenvolvidas pelos estudantes, a partir do uso de ferramentas computacionais, destacam-se a analise crtica de problemas da area e o raciocnio
l
ogico, conforme apontado pelos professores que responderam ao question
ario, sendo os resultados apresentados no Gr
aco 11.
Recebeu destaque, tambem, a possibilidade de integrac
ao de diferentes campos do conhecimento e a criatividade. Quando se questiona sobre os requisitos de um bom prossional
na area de Engenharia, certamente estes quatro s
ao destacados, conforme apresenta o trabalho de Silveira2 . Assim, pode-se armar que o uso de ferramentas computacionais no
processo ensino/aprendizagem de um Curso de Engenharia potencializa o desenvolvimento
de habilidades inerentes a sua atuac
ao prossional.
4
Belhot et al. discutiam que, inicialmente, nos Cursos de Engenharia, t
ecnicas computacionais como a modelagem e simulac
ao foram desenvolvidas como ferramentas para lidar
com situac
oes passveis de estruturac
ao Matem
atica com forte tendencia para a previs
ao e
otimizac
ao, compatvel com o modelo mental e valores da epoca. Atualmente, a aplicac
ao
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de simulac
ao e modelagem visa a dar suporte ao desenvolvimento da vis
ao sistemica, da
pr
atica de pensar estrategicamente, da capacidade de trabalhar em equipe, de compartilhar
conhecimentos e de aprender em grupo. Nesse contexto, a modelagem pode ser explorada,
no mnimo, de tres maneiras, segundo os autores: (1) como um processo de mapeamento cognitivo que captura o conhecimento e estimula a aprendizagem; (2) como um meio propcio
a experimentac
ao e; (3) como uma forma de aprender a lidar com conito de interesses.
Apesar do consenso entre os docentes, de que uso de ferramentas computacionais desenvolve uma seria de habilidades importantes para a atuac
ao prossional, tambem existe um
consenso de que ainda s
ao necessarias aulas pr
aticas em laborat
orio, conforme pode ser
conferido no Gr
aco 12.
Ao se analisar o padr
ao de resposta, h
a que se considerar o perl requerido para o
prossional em Engenharia Qumica. Este prossional atua, muitas vezes, diretamente no
desenvolvimento de pesquisas em processos e produtos, controle de qualidade, instalac
ao
de equipamentos, dentre outros, ou seja, areas que necessitam de habilidades pr
aticas de
campo, as quais nao s
ao desenvolvidas por qualquer ferramenta computacional.
O Gr
aco 13 mostra as principais diculdades apontadas pelos professores para utilizar
as ferramentas computacionais no processo ensino/aprendizagem no curso de graduacao em
Engenharia Qumica.

Gr
aco 11. As habilidades que os docentes consideram serem mais bem desenvolvidas pelo uso de
alguma ferramenta computacional.
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Gr
aco 12. Percentual de docentes que consideram que o uso de ferramentas computacionais possa
substituir o uso de laborat
orio.

Gr
aco 13. Principais diculdades encontradas para utilizar as ferramentas computacionais no
processo ensino/aprendizagem no curso de graduac
ao em Engenharia Qumica.

ISSN: 2358-1271. Int. J. of Alive Eng. Educ. (IJAEEdu). (Online). Goi
ania, v. 4, n. 1, p. 29-44, jan./june 2017.

43

Dentre as apresentadas, receberam destaque duas que possuem relac
ao com a infraestrutura e com o acesso as ferramentas. No primeiro caso, o problema apontado foi o n
umero
insuciente de equipamentos de inform
atica, ou de laborat
orios de inform
atica, para que
as aulas possam ser ministradas. Sobre esta quest
ao, e importante ressaltar que a maioria das respostas refere-se aos docentes que atuam em Universidade p
ublica. Aqui h
a um
ponto contradit
orio. Ao mesmo tempo em que o acesso aos softwares e mais simples neste
tipo de Universidade, se tem muitos alunos para poucos laborat
orios ou equipamentos de
inform
atica. Ja, para as instituic
oes que utilizam mensalidades de alunos para sua sustentabilidade, o maior problema apontado foi a diculdade de acesso aos softwares adequados,
mas n
ao haveria problemas de falta de equipamentos ou de laborat
orios de inform
atica.
O pouco interesse dos discentes em utilizar esta tecnologia tambem foi apontado. Entretanto, muitas vezes, a falta de interesse do discente e motivada pelo pouco preparo do
docente em apresent
a-la e utiliz
a-la de forma adequada. Tambem, pode-se citar pouco preparo do docente em conseguir integrar diferentes areas para a elaborac
ao de problemas mais
atrativos aos alunos, mostrando maior ligac
ao com a realidade e tambem a necessidade de
uso de tal tecnologia.
Portanto, a partir das evidencias apresentadas, percebe-se a import
ancia da formac
ao
permanente dos professores da Educac
ao Superior, principalmente da necessidade de atualizac
ao de sua pr
atica did
atico/pedag
ogica. Esta atualizacao do professor e fundamental
para que em sua pr
atica cotidiana sejam includos novos recursos did
aticos, porem, n
ao
apenas como mero formalismo ou modismo, mas sim buscando maior interatividade com
os alunos, alem da possibilidade de desenvolver em conjunto habilidades essenciais para o
enfrentamento de novos e constantes desaos.
Outra importante an
alise que pode ser feita a partir das respostas, est
a relacionada
com as matrizes curriculares. De forma geral, os professores consideram n
ao ser a matriz um
impedimento ao uso das ferramentas computacionais, ou seja, seria possvel maior integrac
ao
disciplinar para a construc
ao de conhecimentos mais s
olidos a partir do uso das tecnologias
disponveis, sem a necessidade de reconstruir o projeto do curso.

4. Conclus
oes
A grande maioria dos docentes investigados considera que o emprego das ferramentas
computacionais constitui-se em um importante recurso didatico para facilitar e desenvolver
o processo de ensino/aprendizagem e n
ao como apenas ferramentas para a soluc
ao pontual
de algum problema especco. O ideal e que ocorra maior integrac
ao entre as disciplinas da
matriz curricular, para que, a partir da aplicac
ao destas ferramentas, seja possvel trabalhar
problemas reais e com maior sentido ao conceito de multidisciplinaridade.
 consenso entre os professores de Engenharia entrevistados que o uso de ferramentas
E
computacionais e um importante meio para o processo ensino/aprendizagem, as quais podem
trazer maior signicado aos conte
udos te
oricos tratados em aula, bem como serem u
teis na
resolucao de problemas complexos.
A incorporac
ao das ferramentas computacionais como recurso did
atico n
ao e vista como possibilidade de substituic
ao de aulas pr
aticas em laboratorio. Alem disso, a pr
opria
construc
ao de modelos matem
aticos con
aveis, para serem simulados em computador, deve
ser comprovada experimentalmente, ou seja, a atividade de laborat
orio continuar
a com a
mesma import
ancia.
O estudante de Engenharia deve ser instigado no sentido de criar e adaptar modelos
existentes, especicando vari
aveis e desenvolvendo relac
oes entre elas a partir da investigac
ao
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de como essas vari
aveis podem estar relacionadas.
Dentre as respostas obtidas, foi possvel avaliar que o uso de ferramentas computacionais
no ensino de Engenharia e importante tanto para disciplinas no n
ucleo de conhecimentos
b
asicos, quanto para disciplinas do n
ucleo de conhecimentos especcos para a atuac
ao prossional.
As maiores diculdades apontadas para o uso mais intensivo das ferramentas computacionais no ensino de Engenharia s
ao a infraestrutura de laborat
orios de inform
atica e a
diculdade de aquisic
ao dos softwares necess
arios. Tambem se detectou que existe certa diculdade dos professores para a incorporac
ao desta tecnologia no cotidiano de suas disciplinas,
assim como de os mesmos trabalharem de forma multidisciplinar, justicando ainda mais a
necessidade das ferramentas.
O desenvolvimento de uma serie de habilidades tambem pode ser potencializado pelo uso
das ferramentas computacionais na vis
ao dos professores. Entre as habilidades, destacam-se
a an
alise crtica, raciocnio l
ogico e criatividade.
 evidente e urgente a qualicac
E
ao dos professores de Engenharia para o uso das novas
ferramentas tecnol
ogicas disponveis, facilitando assim a construc
ao e o acesso ao conhecimento, alem de tornar a aprendizagem mais signicativa.
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