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O ensino na área de Engenharia no Brasil traz consigo uma prática 

apoiada em grande parte pela transmissão do conhecimento, através 

de aulas expositivas. As técnicas usadas no ensino tradicional, quando 

confrontados com o cenário atual, parrecem não estar em sintonia com 

as mudanças e transformações que acompanham o resto do mundo, 

principalmente quando se considera a amplitude de informações e 

conhecimentos. A maneira como o ensino é organizado tem grande 

influencia na atuação profissional, sendo o docente o principal 

colaborador no processo de formação acadêmica. Assim os recursos e 

as diversas técnicas de ensino configuram o caminho a ser seguido, 

sob a orientação do professor, para o desenvolvimento de seus alunos. 

Neste contexto, este artigo tem por objetivo apresentar e discutir as 

principais técnicas utilizadas no Curso de Engenharia de Engenharia 

de Produção Agroindustrial, do Departamento de Engenharia de 

Produção da Fecilcam, bem como demonstrar que é possível 

concretizar a práxis educativa através da utilização de técnicas 

diversificadas. Para a avaliação das técnicas de ensino foram 

investigados Docentes e Discentes do Curso. As técnicas de ensino 

baseadas em estudos de caso e visitas técnicas foram destacadas, pois 

motivam os discentes e ambas atendem aos objetivos de integração 

teoria-prática e apresentam caráter multidisciplinar. 

 

Palavras-chaves: Ensino-aprendizagem; Engenharia de Produção; 

Técnicas de ensino. 
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1. Introdução 

A Engenharia de Produção, na concepção do American Institute of Industrial Engineers, 

utilizada pela Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO), é a Engenharia 

responsável projeto, a implantação, a operação, a melhoria e manutenção de sistemas 

produtivos de bens e serviços, caracterizados pela integração entre homens, materiais, 

tecnologia, informação e energia, para o incremento da produtividade e da qualidade, bem 

como pela especificação, prevenção e avaliação dos resultados obtidos destes sistemas para a 

sociedade e o meio ambiente.  

Como área de conhecimento a Engenharia de Produção, fundamenta-se nos conhecimentos 

especializados da matemática, física, ciências humanas e sociais, conjuntamente com os 

princípios e métodos de análise e projeto da engenharia e da computação (ABEPRO, a), 

constituindo o elo entre a tecnologia propriamente dita e a administração de organizações 

produtivas (OLIVEIRA NETTO & TAVARES, 2006).  

A construção do perfil desejado do egresso é realizada, a partir dos conteúdos ministrados nas 

disciplinas, da internalização de valores incentivada pelos docentes, das habilidades 

desenvolvidas ao longo do curso, da implementação de uma metodologia de ensino moderna e 

eficiente, do sistema de avaliação como instrumento de aprendizado, de dedicação e postura 

do corpo docente e da integralização das disciplinas do currículo.  

Assim, entende-se, segundo Faria & Souza Júnior (2007), que a formação do profissional 

competente está intimamente relacionada ao projeto político pedagógico do curso, bem como 

à forma como as atividades didático-pedagógicas são conduzidas. Assim, “...a maneira como 

o ensino é organizado reflete-se na formação de seus egressos, influindo sobremaneira na 

atuação profissional.” (BAZZO, 2000, p. 30 apud BIANCHINI & GOMES, 2007).  

Para que haja uma melhoria no ensino de Engenharia de Produção, é necessária uma mudança 

no modelo de ensino tradicional, apoiada em grande parte pela transmissão de conhecimentos, 

através da repetição da matéria, pelo docente em sala de aula. Neste modelo, o discente acaba 

sendo visto como um elemento passivo que deve habituar-se a ouvir e repetir encadeamentos 

lógicos para então, aplicá-los em situações que apresentam pequenas variações (BIANCHINI 

& GOMES, 2007).  

Torna-se, portanto, necessário buscar um rompimento definitivo com técnicas de ensino 

meramente transmissivas, praticada durante décadas. Silva & Cecílio (2007) salientam que é 

na interação docente-discente e no âmbito educacional, que o discente acaba construindo o 

seu aprendizado e se formando, tendo o docente como guia e referencia. Não basta ao docente 

dominar o conhecimento científico e técnico dos conteúdos inerentes à Engenharia de 

Produção, bem como os meios disponíveis para ministrar esse conteúdo, é preciso que o 

docente conheça e aplique métodos e técnicas de ensino consistentes, que possam contribuir 

para a formação de profissionais em condições de atualizar-se e atender às atuais demandas 

do mercado profissional, conforme afirmam Rocha et al (2007). 

De acordo com Silva et al (2007) as disciplinas que compõem a base conceitual dos cursos de 

Engenharia, além de apresentarem rigidez quanto à metodologia de ensino utilizada, apóiam-

se em materiais educacionais elaborados de forma massificada, sendo, portanto, difícil atender 

de forma diferenciada as especificidades dos cursos de Engenharia de Produção, no que se 

refere à interdisciplinaridade dos conteúdos, presentes nas diferentes grades curriculares. 

Todavia, este procedimento é considerado por muitos docentes difícil de ser alterado, em 
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função das características de suas disciplinas. Contudo, este modo de proceder não atende as 

exigências atuais feitas aos profissionais no mercado de trabalho.  

Pretende-se, com este trabalho enfatizar que há a necessidade de uma atitude diferenciada 

para a condução do trabalho em sala de aula, há antes a necessidade de uma atitude 

diferenciada dos docentes na construção desse novo modelo de ensino, e que existe uma 

ampla gama de técnicas disponíveis para o atingimento de tal objetivo.  

Neste contexto, deve-se considerar que os diversos recursos disponíveis e as técnicas de 

ensino constituem, sob a orientação do docente, o caminho a ser seguido, para o 

desenvolvimento de seus discentes. Isto porque um dos grandes desafios encontrados pelos 

profissionais da educação é aliar as novas técnicas de ensino, bem como as novas tecnologias 

disponíveis ao processo de ensino de forma a melhorar o processo ensino-aprendizagem. 

Assim, o presente artigo tem o objetivo de identificar e avaliar a contribuição das técnicas de 

ensino utilizadas no Curso Engenharia de Produção Agroindustrial (EPA) do Departamento 

de Engenharia de Produção (DEP) da Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 

Mourão (FECILCAM) ao processo ensino-aprendizagem. 

A pesquisa relatada neste artigo é de caráter bibliográfico e descritivo, pois visa explicitar as 

técnicas de ensino adotadas pelos docentes do EPA, DEP, FECILCAM tomando por base, as 

técnicas de ensino disponíveis em literatura especializada e aplicáveis ao ensino de 

Engenharia de Produção. A pesquisa também é do tipo explicativa, uma vez que visa 

esclarecer quais fatores contribuem, de alguma forma, para a ocorrência do fenômeno 

estudado. O método de abordagem adotado neste estudo é o quantitativo-qualitativo, pois este 

visa identificar e quantificar a utilização as técnicas de ensino no curso de Engenharia de 

Produção Agroindustrial, bem como identificar as variáveis que influenciam e contribuem 

para o desempenho do processo de ensino-aprendizagem.  

Este artigo está estruturado em quatro partes. Após apresentados o tema, os objetivos, a 

justificativa da pesquisa e a metodologia utilizada, as técnicas de ensino aplicáveis ao ensino 

de Engenharia de Produção consideradas na pesquisa aqui apresentadas ao conceituadas. Em 

seguida, apresenta-se a avaliação das técnicas de ensino utilizadas no EPA, DEP, FECILCAM 

e, por fim, as considerações finais a que se chegou com esta pesquisa. 

2. Técnicas de ensino aplicáveis ao ensino de Engenharia de Produção 

As técnicas intermedeiam as relações entre o docente e o discente, são mediações, ou 

condições necessárias e favoráveis, mas não suficientes do processo de ensino. De acordo 

com Vasconcellos (1988) apud Capraro (2007), as técnicas devem ser entendidas como 

componentes de uma estratégia geral de abordagem do fenômeno educativo.  

Assim, conforme Capraro (2007), as técnicas de ensino quando bem utilizadas, constituem 

fortes ferramentas de apoio ao processo ensino-aprendizado. Do ponto de vista do 

planejamento de ensino, os recursos e as técnicas de ensino devem ser preparados com base 

nas características de cada módulo da disciplina, conforme afirmam Silva et al (2007).  De 

acordo com as temáticas a serem desenvolvidas podem-se aplicar várias técnicas, uma vez 

que, que o modo de apresentação de determinado conteúdo pode fazer a diferença entre uma 

experiência educacional bem sucedida e uma mal sucedida, de acordo com Gardner (1985) 

apud Subramanian (2007).  

Assim, esta seção é orientada para a apresentação das principais técnicas de ensino 

disponíveis na literatura especializada e frequentemente utilizada por docentes que ministram 

disciplinas nos cursos de Engenharia. Tais técnicas, a seguir conceituadas, em sua grande 
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maioria são de fácil aplicação no ensino de Engenharia de Produção, e não requerem muitos 

recursos, além do interesse e da disposição, por parte dos docentes em inovar e variar suas 

aulas:  

- Aula Expositiva Cognitiva: Objetiva ancorar novos conhecimentos sobre realidades já 

existentes para o discente (CAPRARO, 2007). De acordo com a perspectiva de Ausubel, um 

psicólogo da aprendizagem de posicionamento cognitivo, a aula expositiva cognitiva deve 

englobar quatro etapas distintas: i) identificação dos conceitos e proposições mais relevantes 

do assunto; ii) identificação dos conceitos, idéias e proposições especificamente relevantes 

para a aprendizagem e compreensão do conteúdo a ser ministrado; iii) diagnóstico do que foi 

assimilado por parte dos discentes antes da instrução do conteúdo; iv) ensinar, considerando o 

que os discentes já sabem, observando então os conteúdos programáticos adequados; 

- Aula Expositiva Dialogada: Esta técnica se propõe a substituir a palestra docente e, de 

acordo com Capraro (2007), sua vantagem é permitir a participação do discente. Pressupõe 

um debate acerca do tema, onde o discente traz contribuições à classe, sendo o docente 

responsável por avaliar a pertinência ou não de tal contribuição. Para Capraro (2007) o debate 

proporciona e favorece o surgimento de parcerias e trocas de opiniões, gerando curiosidade 

sobre o tema e motivando o aprendizado. Segundo Lopes In Veiga (2001), uma aula 

expositiva dialogada se opõe a uma aula expositiva tradicional, pois através do diálogo os 

discentes são estimulados a compartilhar da construção e reconstrução do conhecimento e 

incitados a produzir novos conhecimentos com bases nos conceitos aprendidos; 

- Ensino com Pesquisa (Desenvolvimento de Projetos): Técnica que tem como finalidade a 

aproximação do discente ao ambiente da pesquisa, bem como o desafio de deixar para trás a 

mera reprodução e iniciar-se na reprodução e análise, adquirindo desta forma, maior 

autonomia na construção do conhecimento. Esta técnica, conforme salienta Capraro (2007), 

instiga o discente a conhecer mais sobre determinado assunto, além de auxiliá-lo na definição 

do problema e elaboração do projeto, dos procedimentos de investigação, na interpretação dos 

dados colhidos e sua validação, na síntese e apresentação final da pesquisa. Capraro (2007) 

afirma que esta técnica, embora complexa, pode ser utilizada gradualmente nas disciplinas 

como forma de aumentar a base teórica dos discentes, favorecendo uma ampliação da 

linguagem técnica e propiciando acesso a outras bibliografias que não as tidas como básicas; 

- Estudo de Caso (Estudo de Meio): O estudo de caso é uma inquirição empírica que 

investiga um fenômeno dentro de um contexto da vida real.  A realização de um estudo de 

caso fornece ao discente a oportunidade de adquirir novos conhecimentos sobre um assunto 

relacionado à sua área. Promove o aprendizado de outras formas de aprendizagem, de acordo 

com Morais (2007) os estudos de casos consistem em visitas ao local de estudo, onde os 

discentes observam situações problemas, identificam e propõe alternativas para solução dos 

problemas, com base em experimentos realizados. Com a realização de estudos de caso “... 

pretende-se estimular o pensamento sistêmico, permitindo que os discentes entendam como a 

estrutura determina o comportamento do sistema e como suas decisões em uma parte 

específica impactam em outras partes” (OLIVEIRA et al, 2007, p.44); 

- Estudo de Texto: Utilizado quando se pretende criar em sala um momento de mobilização 

sobre o assunto, de modo a propiciar a familiarização com a linguagem técnica (CAPRARO, 

2007). É uma técnica indicada para momentos iniciais da abordagem do conteúdo, sendo que 

o texto deve ser cuidadosamente escolhido, pois deve ser de fácil compreensão e 
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concomitantemente denso, a ponto de suscitar dúvidas e curiosidade. Podem ser solicitadas 

considerações escritas sobre o texto, de modo que contenha análise, síntese e conclusões 

obtidas pelo discente, ou debate do texto em sala de aula. Azambuja & Souza In Veiga (2001) 

afirmam que um estudo de texto se complementa com um trabalho de produção de novos 

textos a partir de um texto estudado; 

- Estudo Dirigido: É um estudo orientado pelo docente, de modo que falhas pontuais 

detectadas ao longo do processo de construção do conhecimento sejam complementadas. 

Trata-se de uma técnica pontual e saneadora, e, portanto, deve ser aplicada próxima ao 

fechamento do assunto, conforme salienta Capraro (2007). O estudo dirigido pode ser 

operacionalizado por meio de atividades propostas e executadas em sala de aula, ou através de 

trabalhos e orientações/discussões individuais; 

- Jogos de Empresa: Utilizados como ferramentas ensino-aprendizagem nos meios 

acadêmicos e nos treinamentos gerenciais, têm se mostrado de grande utilidade e eficácia, 

pois auxiliam os discentes a empreender e gerenciar organizações, guiadas pelo foco no 

mercado e pela inovação, flexíveis e rápidas em responder a mercados em mudanças. 

Segundo Johnson (2002) apud Sanchez & Tsan Hu (2007) esses jogos possibilitam a 

realização de experiências e que se aprendam as conseqüências das decisões no futuro e em 

partes diferentes da organização, em outras palavras, possibilitam que se aprenda fazendo. O 

Jogo oferece oportunidades e situações para aplicar muitas das modernas técnicas de tomada 

de decisão, sendo o diferencial dos simuladores comuns o fato dos discentes competirem entre 

si e não contra o computador, conforme afirmam Sanchez & Tsan Hu (2007). Os participantes 

aprendem também através da vivência em equipe, que naturalmente gera debate e 

amadurecimento dos conhecimentos. Torna-se, portanto, um importante instrumento de 

aprendizagem, pois proporciona para o discente a integração das diversas teorias aprendidas, 

nas diversas disciplinas cursadas, que existe dentro do Jogo; 

- Lista de Discussão por Meios Eletrônicos: Técnica de ensino que visa o aprofundamento 

de um assunto específico, com a utilização de um meio eletrônico, com o intuito de 

transcender as limitações de espaço e tempo da sala de aula (CAPRARO, 2007). Podem ser 

criados grupos de discussão sobre determinados assuntos, onde os discentes poderão debater 

entre si, ou com especialistas no assunto, de modo que estes possam aprofundar os 

conhecimentos previamente adquiridos. Sites específicos podem ser criados, sendo os 

discentes administradores e colaboradores dos mesmos, mantendo-o sempre atualizado e ao 

mesmo tempo socializando a informação e o conhecimento. Existem também disponíveis 

softwares livres e gratuitos construídos especificamente para promover um o ambiente de 

aprendizagem virtual, como é o caso do TelEduc, desenvolvido e coordenado pelo Núcleo de 

Informática Aplicada à Educação da Universidade de Campinas; 

- Portifólio: Constituído por uma pasta que se utiliza para apresentação profissional ou 

comercial, onde os discentes apresentam reportagens selecionadas sobre um assunto 

específico, acompanhadas de síntese. Capraro (2007) considerada esta técnica inovadora no 

ensino superior, e propicia ao docente o acompanhamento integral da construção do 

conhecimento pelos discentes; 

- Prática de Laboratório: Esta técnica é utilizada como forma de complementação de 

conteúdo teórico e tem a função de aproximar o discente de conteúdos próprios do trabalho 

experimental e da investigação além dos conhecimentos específicos da disciplina. Os 
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conteúdos abordados devem relacionar-se com a busca de solução aos problemas propostos. 

Os laboratórios, como instrumentos didáticos, devem ser mais que um espaço didático para a 

promoção da aprendizagem de metodologia científica. Devem desenvolver nos discentes 

atitudes relacionadas a uma ação multidisciplinar, ao aprendizado de modelos mais realistas 

dos fenômenos observados e à capacidade de gerenciar o próprio conhecimento conforme 

afirmam Pavão, Pinheiro & Mattasoglio Neto (2007). Todavia, ao fazer uso de laboratórios no 

processo de ensino, uma metodologia específica deve ser implementada e aplicada nessas 

disciplinas, considerando as particularidades inerentes a cada disciplina experimental e, 

também, considerando o conhecimento inicial do discente que fará um curso experimental. De 

acordo com Subramanian (2007), essas práticas costumam apresentar bons resultados, uma 

vez que atendem alguns princípios como participação, personalização e internalização dos 

conceitos; 

- Seminário: Apresentação oral e relatório escrito de um tema, a partir da pesquisa 

experimental, de campo (visita técnica) ou bibliográfica, dando ênfase ao processo de 

produção e sua aplicação na produção de produtos ou serviços, confrontando tecnicamente 

seus aspectos teóricos e industriais, abordando também, questões sociais, organizacionais, 

ambientais e de segurança. O docente é importante em todas as etapas de preparação do 

seminário. Conforme salienta Capraro (2007), na fase de preparação, o docente deve preparar 

e apresentar o tema, motivar os discentes para as pesquisas necessárias, quer sejam 

experimentais, de campo ou bibliográficas. Na fase de desenvolvimento, quando ocorrem as 

apresentações, as discussões dos problemas e suas soluções, o docente deve agir como 

mediador ao final da apresentação, tecendo suas considerações e sintetizando o que foi 

apresentado. Já na fase final, o docente deve avaliar a forma, o conteúdo, a clareza e o 

domínio nas diversas apresentações; 

- Simulação: A simulação como instrumento de apoio ao processo ensino-aprendizagem tem 

constituído objeto de estudo de muitos pesquisadores na área de Educação em Engenharia. De 

acordo com Belhot et al (2001), o uso de simulação e modelagem propicia o desenvolvimento 

de uma visão sistêmica, fortalecendo a prática de pensar de forma estratégica, instigando o 

trabalho em equipe com reflexos no compartilhamento de conhecimentos e da aprendizagem 

em grupo. Para Subramanian (2007), os softwares de simulação podem viabilizar a interação 

educativa, funcionando como facilitadores didáticos, isto é, como ferramentas de apoio ao 

ensino, uma vez que sua principal vantagem é a utilização de animações que proporcionam 

maior inteligibilidade do discente a respeito dos conceitos relativos aos sistemas de produção 

em uma situação prática. O emprego de recursos computacionais pode complementar o 

conteúdo e possibilitar o atendimento dos conceitos apresentados em sala de aula. As 

tecnologias de informação estão sendo cada vez mais empregadas na educação, viabilizando 

processos educacionais mais interativos, conforme salienta Cardoso (2006) apud Subramanian 

(2007); 

- Solução de Problemas (Aprendizagem pela Solução de Problemas – PBL): Nesta técnica 

um problema é proposto para o desenvolvimento de estudos sobre um tema específico do 

conteúdo programático. O tema é parte de um módulo temático composto por outros temas 

afins. Nesta técnica, o docente elabora ou seleciona um desafio, onde os discentes devem 

identificar o problema a partir da observação da realidade, sendo que, nenhuma exposição 

formal prévia acercada de informações sobre o problema ou a temática é dada ao discente, 

sendo este, portanto, o centro de todo o processo de aprendizagem. Esta técnica, de acordo 

Capraro (2007), consiste no enfrentamento por parte do discente de uma situação nova, que 
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exige reflexão, crítica e criatividade a partir da observação e estudo do problema apresentado. 

Os discentes usam cada problema para desenvolver habilidades na solução dos mesmos. Com 

a utilização desta técnica o discente desenvolve atividades como obtenção e organização de 

dados, o planejamento, a imaginação e a elaboração de hipótese, além da interpretação e 

tomadas de decisão. A técnica de solução de problema motiva a aprendizagem da teoria de 

forma diferente dos métodos de ensino convencionais, que apresentam problemas de 

aplicação após a introdução dos conceitos; 

- Tempestade Cerebral (Brain Storm): Consiste basicamente em estimular a geração 

espontânea de idéia. As idéias são organizadas e selecionadas segundo um critério 

previamente estabelecido e exposto à turma de modo que esta participe do processo seletivo. 

De acordo com Capraro (2007), essa técnica de ensino proporciona rápido entrosamento do 

discente com o tema que está sendo abordado, sendo, portanto, utilizada como parte da 

mobilização; 

- Visitas Técnicas: Consistem em visitas a organizações (empresas, institutos, fazendas, 

organizações não governamentais, etc), com o intuito de visualizarem como os processos são 

empregados, praticados e gerenciados na prática. O objetivo desta técnica é proporcionar aos 

discentes o conhecimento e a vivência prática. A seleção das organizações a serem visitadas é 

feita pelo docente, em função do conteúdo programático e da prática de gestão a ser 

investigado. As visitas técnicas proporcionam contato com a realidade da profissão e do 

curso. De acordo com Oliveira et al (2007) aprender em ambientes externos à escola, é mais 

significativo do que exercitar este aprendizado na própria escola. Machado (2005) apud 

Oliveira et al (2007) ressalta o impacto desta visão nos discursos dos discentes que muitas 

vezes, abordam questões complexas de maneira simplista, demonstrando a ausência de uma 

visão mais abrangente, em sua forma de ver o mundo. Para Gil (2006) as aulas são essenciais 

para o aprendizado das disciplinas que compõem o currículo dos cursos universitários, porém, 

a maior parte do aprendizado significativo dos discentes ocorre fora da sala de aula.  

3. Avaliação das técnicas de ensino utilizadas no Curso de Engenharia de Produção 

Agroindustrial (EPA), DEP, FECILCAM 

Para a avaliação das técnicas de ensino utilizadas no Curso Engenharia de Produção 

Agroindustrial (EPA) do Departamento de Engenharia de Produção (DEP) da Faculdade 

Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão (FECILCAM) foram investigados os 

Docentes e Discentes do Curso. 

No que diz respeito aos Docentes, a amostra selecionada foi intencional e não-probabilística, 

totalizando 10 Docentes, lotados no Departamento de Engenharia de Produção (DEP): 3 

Engenheiros de Produção; 2 Engenheiros Químicos; 1 Engenheiro Agrônomo; 1 Engenheiro 

Civil; 1 Administrador; 1 Economista, e; 1 Físico. Os demais Docentes que ministram aulas 

no Curso estão lotados em outros Departamentos da Instituição, e, portanto, nesta etapa da 

pesquisa não constituíram objeto de investigação. Os principais quesitos investigados entre os 

docentes do Curso encontram-se listados a seguir:  

- Disciplinas ministradas pelos Docentes; 

- Recursos didáticos utilizados pelos Docentes em sala de aula; 

- Técnicas de ensino utilizadas pelos Docentes em sala de aula; 
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- Pretensão de utilizar alguma técnica nova no próximo período letivo; 

- Resultados obtidos com a utilização das técnicas de ensino relacionadas anteriormente; 

- Realização de trabalhos com o objetivo de integrar teoria e prática; 

- Realização de trabalhos com o objetivo de integrar as Disciplinas do Curso, e; 

- Conhecimento do Projeto Político Pedagógico do Curso. 

Com o intuito de complementar a identificação das técnicas de ensino utilizadas pelos 

Docentes, bem como o desempenho de cada técnica utilizada, aplicou-se um questionário 

semi-estruturado com os Discentes do EPA, DEP, FECILCAM. A amostra selecionada foi 

intencional e probabilística, totalizando 50 Discentes do Curso de Engenharia de Produção. 

Foram entrevistados, no início do período de 2009, 50 Discentes, correspondendo a 33,45% 

dos Discentes matriculados no Curso (159 acadêmicos matriculados em 2009), sendo estes, 

selecionados aleatoriamente. Os principais quesitos investigados entre os discentes do curso 

encontram-se listados a seguir: 

- Recursos didáticos utilizados pelos Docentes em sala de aula; 

- Técnicas de ensino utilizadas pelos Docentes em sala de aula; 

- Benefícios/vantagens que as técnicas de ensino utilizadas pelos Docentes proporcionam ao 

seu aprendizado; 

- Realização de trabalhos com o objetivo de integrar teoria e prática, e; 

- Realização de trabalhos com o objetivo de integrar as Disciplinas do Curso. 

Do total de 50 Disciplinas, ministradas anualmente, que compõem a grade curricular do 

Curso, 35 Disciplinas são ministradas por docentes lotados no Departamento de Engenharia 

de Produção (DEP). 

Pode-se constatar através da investigação com Docentes e Discentes do EPA, DEP, 

FECILCAM que os recursos de ensino mais utilizados, independentemente da técnica de 

ensino adotada, são: multimídia; softwares, e; Internet.  

Verificou-se, também, que o Corpo Docente do DEP, FECILCAM já vem utilizando algumas 

das técnicas de ensino apresentadas anteriormente neste artigo. Dentre as técnicas de ensino 

mais utilizadas destacaram-se: aula expositiva; aula expositiva dialogada; práticas de 

laboratório; estudo de texto; seminários; visitas técnicas; estudo de caso; ensino com pesquisa, 

e; portifólio.  

A porcentagem de utilização das técnicas, a seguir apresentada, foi calculada com base nas 35 

Disciplinas que são ministradas pelos docentes lotados DEP, FECILCAM 

As aulas expositivas e expositivas dialogadas são utilizadas em 100% das disciplinas, 

enquanto as aulas expositivas cognitivas são utilizadas em apenas 11,5% das Disciplinas, 

dentre as quais foram destacadas: Economia Industrial; Economia de Mercado; Engenharia 

Econômica; Logística Agroindustrial; e Sistemas de Informações. As aulas expositivas e 

expositivas dialogadas são utilizadas para apresentar os pressupostos teóricos da disciplina, 
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sendo considerada necessária e essencial para a maioria das disciplinas ministradas na 

Engenharia. Para integrar os conteúdos e possibilitar a aplicação prática, outros métodos de 

ensino são utilizados.  

As práticas de laboratório são utilizadas em 31,5% das Disciplinas, tendo especial destaque, 

nas disciplinas de: Desenho Técnico; Eletricidade para a Engenharia de Produção; Fenômenos 

de Transporte I e II; Mecânica Aplicada; Pesquisa Operacional I e II; Operações Unitárias na 

Agroindústria; Projeto do Produto, do Trabalho e Instalações Agroindustriais; Processos 

Químicos Agroindustriais, e; Resistência dos Materiais.  

Os estudos de texto e os seminários são utilizados em aproximadamente 45% das Disciplinas. 

São considerados importantes instrumentos didáticos, pois os estudos de texto proporcionam 

aos acadêmicos a familiarização com a linguagem técnica, enquanto os seminários 

possibilitam a elaboração de um trabalho escrito e apresentação oral de um tema, a partir de 

uma pesquisa. Foram destacados nas Disciplinas de: Ciências do Ambiente; Comercialização 

de Produtos Agroindustriais; Desenvolvimento de Novos Empreendimentos; Economia de 

Mercado; Economia Industrial; Engenharia Econômica;  Fatores de Produção Agropecuária I 

e II; Introdução a Engenharia de Produção; Introdução à Engenharia de Segurança; Logística 

Agroindustrial; Organização da Agricultura Brasileira e Mundial;  Planejamento e Controle da 

Produção; Projeto do Produto, do Trabalho e Instalações Agroindustriais; Relações do 

Trabalho na Agroindústria; Sistemas Agroindustriais; Sistemas de Informações, e; Teoria das 

Organizações e Organizações do Trabalho. 

As visitas técnicas são utilizadas em 30% das Disciplinas. No caso das visitas técnicas, o 

principal intuito no que tange ao aprendizado consiste em possibilitar que os acadêmicos 

testemunhem como os processos são empregados, praticados e gerenciados nas organizações. 

Durante as visitas técnicas, diversos tópicos podem ser explorados pelos acadêmicos, dentre 

os quais foram destaque: processos; instalações; operações produtivas; planejamento e 

gerenciamento de produção; controle de qualidade; segurança do trabalho; gerenciamento 

logístico; métodos de trabalho; entre outros. Todavia, em relação às visitas técnicas, os 

discentes que responderam ao questionário, salientam que esta técnica deveria ser utilizada 

em mais disciplinas, pois as visitas técnicas possibilitam um contato maior com a prática. São 

realizadas nas disciplinas de: Ciências do Ambiente; Eletricidade para Engenharia de 

Produção; Fatores de Produção Agropecuária I e II; Fenômenos de Transporte I e II; 

Introdução à Engenharia de Produção; Introdução à Engenharia de Segurança; Logística 

Agroindustrial; Operações Unitárias na Agroindústria; Planejamento e Controle da Produção; 

Processos Químicos Agroindustriais; Projeto do Produto, do Trabalho e Instalações 

Agroindustriais, e; Sistemas Agroindustriais. 

Os estudos de caso têm sido utilizados como instrumentos didáticos em aproximadamente 26 

% das Disciplinas. A técnica de estudos de casos tem proporcionado integração entre as 

Disciplinas, bem como a aplicação prática dos conteúdos aprendidos no decorrer do Curso. 

No caso dos estudos de casos realizados no EPA, os acadêmicos realizam investigações e 

aplicações das teorias aprendidas em sala, em uma organização real. O objetivo consiste em 

proporcionar uma vivência prática dos conteúdos aprendidos.  A técnica de ensino baseada na 

realização de estudos de casos tem sido utilizada nas Disciplinas de: Controle Estatístico da 

Qualidade; Desenvolvimento de Novos Empreendimentos; Engenharia Econômica; Logística 

Agroindustrial; Operações Unitárias na Agroindústria; Pesquisa Operacional Aplicada; 

Planejamento e Controle da Produção; Sistemas Agroindustriais, e; Sistemas de Informações;  
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O ensino com pesquisa, como técnica de ensino tem sido utilizado em 20% das Disciplinas. 

Para as Disciplinas onde é utilizado o método de ensino com pesquisa o objetivo é iniciar os 

acadêmicos na pesquisa científica. Este método permite que o discente conheça mais sobre 

um determinado assunto, além de aprender elaborar projetos de pesquisa, delinear 

procedimentos de investigação, coletar, validar e interpretar dados, bem como sintetizar os 

resultados e elaborar relatórios finais de pesquisa. É utilizada de forma a aumentar a base 

teórica dos acadêmicos. Esta técnica tem sido utilizada nas Disciplinas de: Economia de 

Mercado; Economia Industrial; Engenharia Econômica; Introdução a Engenharia de 

Produção;Projeto do Produto, do Trabalho e Instalações Agroindustriais; Relações do 

Trabalho na Agroindústria, e; Sistemas de Informações; 

A técnica de ensino baseada em portifólio, considerada inovadora, tem sido utilizada em 

apenas 8% das Disciplinas. Foi verificada a utilização desta técnica nas Disciplinas de: 

Logística Agroindustrial; Sistemas Agroindustriais, e; Sistemas de Informação. 

As demais técnicas de ensino são utilizadas eventualmente em uma ou outra disciplina, 

abrangendo menos de 1% das Disciplinas. 

No que tange à contribuição das técnicas de ensino para o processo ensino-aprendizagem, foi 

possível constar, através de investigação com docentes e discentes, que as técnicas de ensino 

baseadas apenas em aulas expositivas, estudo de textos e seminários, desmotivam os 

discentes, uma vez que estes não têm possibilidade de interagir com o assunto, de construir 

seu próprio conhecimento. As aulas baseadas nestas técnicas são em sua maioria, 

consideradas pelos discentes, enfadonhas e maçantes.  

As técnicas de ensino baseadas em práticas de laboratório, visitas técnicas, estudo de caso, 

ensino com pesquisa e portifólio, que permitem maior interação docente-discente, bem como 

maior interação teoria-prática proporcionam maiores benefícios ao processo de ensino-

aprendizagem.  Com a utilização destas técnicas, os discentes sentem-se mais motivados, pois 

compreendem onde irão usar o que estão aprendendo.  

Destaque foi dado às visitas técnicas e aos estudos de casos, que possibilitam aos discentes 

uma preparação diretamente relacionada com situações de trabalho, uma vez que não basta só 

contar com profissionais da área, que tenham essa relação com o ambiente profissional e o 

universo empírico. Estas técnicas de ensino foram consideradas as mais importantes para o 

processo de ensino-aprendizagem, e conforme investigação deveriam ser utilizadas com mais 

freqüência durante o curso e utilizadas como instrumento didático em um número maior de 

disciplinas, uma vez que é preciso vivenciar a prática do seu ramo peculiar de atuação, para 

assim estarem atualizados com relação às novas tecnologias, tendências do mercado, sua 

produção e manutenção, etc. 

Confirmou-se neste estudo, a predominante tendência pedagógica apresenta por Silva et al 

(2007), inerente ao ensino das disciplinas que compõem a base conceitual das Engenharias, 

uma vez que a maioria dos docentes que ministram disciplinas do núcleo básico e do núcleo 

de formação específica utiliza principalmente os métodos de aula expositiva, aula expositiva 

dialogada, estudo de textos, seminários e práticas de laboratório. Enquanto que, os docentes 

que ministram disciplinas do núcleo profissionalizante utilizam-se principalmente das aulas 

expositiva e expositiva dialogada, visitas técnicas, estudo de caso, ensino com pesquisa e 

portifólio, ou seja, constata-se uma tendência mais inovadora no ensino das disciplinas que 

compõe este núcleo. 
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Nesta pesquisa, constatou-se, que todo o corpo docente do Departamento de Engenharia de 

Produção da FECILCAM conhece as questões norteadoras do Projeto Político Pedagógico do 

Curso e tem especial preocupação com a integração entre as Disciplinas, bem como com a 

aplicação práticas das teorias apresentadas em sala de aula. Trabalhos integrando duas ou 

mais disciplinas da grade curricular do curso são frequentemente solicitados pelos docentes.  

4. Considerações Finais  

As instituições educacionais trabalham, com o desenvolvimento do pensar, da capacidade de 

raciocínio, bem como da assimilação dos conhecimentos. Evidencia-se neste artigo que o 

trabalho docente deve encontrar meios de ultrapassar os procedimentos didáticos tradicionais 

e usufruir da abundância de recursos que existe nos dias atuais, salientando que mudar e 

inovar em disciplinas técnicas nos cursos de Engenharia de Produção é necessário e exige 

rapidez. Portanto, evidencia-se, de acordo com Silva & Cecílio (2007), que esta mudança 

passa necessariamente pela competência em articular a teoria com a prática que exigirá 

domínio sobre os procedimentos pedagógicos, que permitam transferir o foco do ensino para 

o da aprendizagem, passando o discente a ter um lugar central no ambiente de ensino-

aprendizagem e formação profissional.  

Buscou-se com esta pesquisa identificar as técnicas de ensino utilizadas no ensino de 

Engenharia de Produção Agroindustrial (EPA) do Departamento de Engenharia de Produção 

Agroindustrial (DEP) da FECILCAM e seu desempenho no processo ensino-aprendizagem, 

ou seja, como elas contribuem para que os Discentes interajam com os conceitos 

apresentados, e não apenas assimilem os conceitos, como vem sendo praticado no sistema 

educacional atual.  

Neste contexto, as técnicas de ensino constituem ferramentas pedagógicas que contribuem 

com os docentes das diversas disciplinas técnicas ministradas nos cursos de Engenharia de 

Produção, e propiciam uma gama de alternativas para motivar os discentes, bem como obter 

melhores aproveitamentos no aprendizado. A utilização de técnicas de ensino diferenciadas 

enriquece a formação do discente e gera motivação o desenvolvimento de outras atividades.  

Os docentes, responsáveis pela formação de novos profissionais, devem lançar mão das mais 

variadas técnicas para proporcionar a formação adequada, uma vez que influenciam na 

maneira como estes novos profissionais perceberão a realidade, e interagirão com ela. Em 

outras palavras, o docente de Engenharia deve ser bastante criativo, e delinear atividades 

bastante diversificadas para apoiar o processo de ensino-aprendizagem. A utilização de 

técnicas diferenciadas e inovadoras para ensinar Engenharia de Produção não pretende se 

tornar a única opção para tal, mas apenas uma ferramenta de apoio que, quando dosada, tende 

a facilitar o processo de ensino-aprendizagem. 

Nesta pesquisa, verificou-se que os Docentes do EPA, DEP, FECILAM, já vem trabalhando 

para mudar a realidade do ensino de Engenharia de Produção no Brasil, dado que técnicas 

inovadoras tem sido utilizadas em um número considerável de Disciplinas ministradas no 

Curso.  

A aplicação destas técnicas como estratégias de ensino podem ser utilizadas quer seja na 

busca da diversificação da metodologia aplicada, com o intuito de quebrar a monotonia do 

monólogo do docente, ou da motivação cada vez maior dos discentes. Porém, não se pode 

admitir que a relação docente-discente deixe de ser o centro do processo de ensino-

aprendizagem. 
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Convém salientar que esta pesquisa tem o intuito de auxiliar o docente em sua atividade de 

docência, porém, este trabalho não tem a pretensão da constituir um compêndio acerca do 

assunto, nem tampouco de afirmar que tais técnicas de ensino aqui apresentadas e utilizadas 

pelos docentes do Departamento de Engenharia de Produção da FECILCAM são infalíveis no 

processo de ensino-aprendizagem. Além disso, não é possível afirmar que levariam aos 

mesmos resultados num curso semestral. Todas as técnicas apresentam vantagens e 

limitações, exigindo, portanto, condições determinadas para serem bem sucedidas. 

As técnicas de ensino baseadas em estudo de caso e visitas técnicas foram destacadas, pois 

motivam os discentes e ambas atendem aos objetivos de integração teoria-prática e 

apresentam caráter multidisciplinar, dependendo da forma como são utilizadas pelos docentes. 

Como instrumento didático, recomenda-se a utilização das mesmas com mais freqüência no 

decorrer do EPA, DEP, FECILCAM e em um número maior de Disciplinas da grade 

curricular.  

A respeito da interdisciplinaridade, presente nas técnicas de ensino aqui destacadas, 

Furlanetto; Araújo & Lira (2007) enfatizam que, muitas experiências interdisciplinares 

acabaram gerando resultados pouco expressivos, os quais ratificam a dificuldade de sua 

aplicação e comprometendo ações futuras. Portanto, sugere-se que outros estudos desta 

natureza sejam realizados em outras instituições, de modo que a utilização e o desempenho 

das técnicas de ensino aqui investigadas sejam validadas. A análise acerca do desempenho das 

técnicas de estudo de caso e visitas técnicas também poderão nortear pesquisas futuras. 
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