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RESUMO 

 

GINDRO, Wagner. O bacharelado em ciência e tecnologia da Unifesp e a 
formação de engenheiros: questões e discussões sobre um novo roteiro 
formativo, 2012. Dissertação (Programa de Mestrado em Tecnologia). Centro 
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. 

 

Este trabalho trata do novo paradigma que orienta o processo de formação de 
engenheiros no BCT –Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Unifesp- São José 
dos Campos, com base no modelo pioneiro implantado na UFABC - Universidade 
Federal do ABC, no Estado de São Paulo.  Considera, neste sentido, as 
características da reforma universitária desencadeada na Europa pelo Processo de 
Bolonha e no Brasil pelo REUNI – Programa de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais. Destaca as mudanças e inovações na matriz curricular do 
novo modelo de bacharelado para a formação de engenheiros pela UNIFESP – 
Universidade Federal de São Paulo e chama a atenção para o fato de que essas 
mudanças caracterizam uma reforma universitária com significativos reflexos nos 
modos de ensinar e de aprender. Conclui destacando que um novo perfil de 
docência universitária é necessário para o ensino das engenharias, demandando 
providências para a atualização docente que, para sua efetivação requerem 
alterações na carreira do professor universitário, de modo a equilibrar a valorização 
e reconhecimento das atividades de ensino com as da pesquisa. 
 
Palavras chaves: Processo de Bolonha, Reforma Universitária, Bacharelados 
Interdisciplinares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

GINDRO, Wagner. The bachelor's degree in science and technology and 
formation of engineers Unifesp: issues and discussions on a new route 
formation, 2012. Dissertation (Masters Program in Technology). State Center for 
Technological Education Paula Souza. 

 

This work deals with the new paradigm that guides the process of formation 
engineers in BCT-Bachelor of Science and Technology of UNIFESP-São José 
dos Campos, based on the model pioneer implanted in  UFABC–Federal University 
of  ABC, São Paulo State. Considers in this regard, the characteristics of university 
reform in Europe triggered by the Bologna Process and in Brazil by REUNI –
 Restructuring Program and Expansion of Federal Universities. It highlights 
the changes and innovations in the new model of curriculum for bachelor  formation 
in   engineer  by UNIFESP – Federal University of São Paulo  and draws attention to 
the fact that these changes characterize a university reform with 
significant consequences in the modes of teaching and learn. It concludes by 
pointing out that a new profile of university teaching is necessary for the teaching of 
engineering, requiring steps to upgrade teacher who, for their enforcement require 
changes in the career of university professor, in order to balance the appreciation 
and recognition of teaching with the search 

Keywords: Bologna Process, University Reform, Interdisciplinary Bachelor. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Cada modelo de produção e distribuição requer pessoas com determinadas 
capacidades, conhecimento, habilidades e valores; algo em que os sistemas 
educativos têm muito o que dizer. (SANTOMÉ, 2006, p.26). 

 

O surgimento, no início do século XX, das linhas de montagem da indústria 

automobilística de Henry Ford, introduz uma nova modalidade de organização do 

trabalho. O “fordismo” como foi denominada, caracteriza-se pela fragmentação no 

processo de produção, onde a decomposição de todas as etapas de fabricação de 

um bem permite um novo arranjo produtivo, no qual a posição das máquinas e o 

movimento da esteira diante dos operários possibilitam que tarefas específicas e 

simples sejam executadas por eles, sem que tenham que deslocar-se. 

Na perspectiva dessa nova organização do trabalho, os estudos de Frederick 

Winslow Taylor contribuem para que sejam estabelecidos tempos menores para a 

realização das tarefas nas linhas de montagem, além de outras mudanças que 

foram por ele propostas e incorporadas pelo “fordismo”. 

Voltado para a consecução de tarefas no menor tempo possível, esse modelo 

de produção separa, por uma linha rígida de autoridade e subordinação e pela 

comunicação unilateral (autocrática), os que planejam as ações dos que as 

executam, e vai influenciar, ao longo do século XX, os sistemas educacionais, pela 

divisão do conhecimento em disciplinas, de forma similar ao adotado na divisão do 

trabalho, ou seja, pela compartimentação e especialização do conhecimento, 

coadunando a formação recebida na escola com o exercício profissional, baseado 

em funções bem definidas e pouco sujeitas a alterações no curto prazo. 

As mudanças no âmbito dos processos de produção e distribuição, 

ocasionadas pela simplificação e atomização das tarefas, repetitividade, 

remuneração por resultados, busca do “método correto de trabalho”, repercutem, 

portanto, no interior dos sistemas educacionais, fazendo com que passem a oferecer 

uma formação especializada, fragmentada e repetitiva, conforme exigido pela nova 

forma de organização do trabalho e da própria sociedade.  

 A partir da década de 80, o fenômeno que ficou conhecido como globalização 

acelerou o processo de intercomunicação e interdependência entre os países, 

alterando as regras de competitividade e fazendo com que os processos de 
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produção e comercialização fossem revisados e modificados. Se sob a influência do 

fordismo e taylorismo a produção em massa permitia a redução de tempo e de 

custos, pela eliminação de movimentos desnecessários e pela padronização do que 

era produzido, geralmente num único local, com a globalização e a acirrada 

competição pelos novos mercados torna-se necessária a diversificação dos 

produtos, para atender à heterogeneidade desses mercados e à diferenciada 

exigência dos novos consumidores. 

As mudanças, que antes do uso disseminado da informática como meio de 

conexão e comunicação globalizada demoravam a ocorrer, passam agora, pela 

variedade de mercados e comunicação instantânea permitida pela informatização, a 

exigir das empresas maior agilidade para introduzir modificações nos processos de 

produção e de comercialização, a fim de atender e fazer chegar ao consumidor, no 

menor tempo possível, o produto ou serviço solicitado ou desejado. 

A concentração da produção num único local é substituída pela sua 

descentralização em diferentes locais e países, na busca de mão-de-obra ao menor 

custo, visando à diminuição dos gastos de produção e aumento da competitividade. 

Esse novo contexto de produção e distribuição de produtos e serviços põe em 

evidência as características de um novo modelo de gestão e comercialização, 

conhecido como de produção flexível ou toyotismo. 

Esse modelo de organização produtiva surgiu no Japão após a Segunda 

Guerra Mundial na fábrica de automóveis Toyota, de onde provém o seu nome e foi 

criado pelo especialista em produção Taiichi Ohno. Diferenciou-se do modelo 

taylorista/fordista de produção por adotar, como uma de suas principais 

características, a flexibilidade na produção: ou seja, produzir somente o necessário, 

de acordo com o consumo, sem necessidade de estoques, ao invés de produzir o 

máximo possível e estocar o excedente. 

Os sistemas flexíveis de manufatura e os equipamentos microprocessados 

permitiram mudanças profundas, com a introdução de elementos diferenciais no 

lugar da padronização. Segundo Colenci Júnior (2008), Schumpeter, um renomado 

economista do século XX, ao destacar conceitos como os de empreendedorismo e 

de inovação e ao afirmar que “small is beautiful” prenunciou a importância da 

pequena empresa, introduzindo a flexibilização e a inovatividade como perspectivas 

estratégicas. 
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O princípio da flexibilidade no modo de produção estendeu-se dos materiais 

para os equipamentos e para a gestão de pessoas. Neste modelo, a mão-de-obra 

deixa de ser especializada em funções únicas e restritas como no modelo 

taylorista/fordista, podendo ser alocada para diferentes funções no processo 

produtivo, tornando-se, assim, polivalente. 

Na fábrica resultante desse modelo, matérias-primas, equipamentos e 

trabalhadores são mobilizados e contratados apenas quando há demanda de 

produção para algum tipo de produto. 

O sistema de controle de qualidade total, adotado pelo toyotismo, possibilitou 

certo grau de autonomia aos trabalhadores diretos para interferir no processo 

produtivo. Diferentemente do modelo de produção em massa, com funções 

rigidamente estabelecidas, em que a qualidade é assegurada por controles 

amostrais em pontos do processo produtivo, nesse novo modelo o controle da 

qualidade é responsabilidade de todos os trabalhadores em todos os pontos do 

processo produtivo. 

A introdução de metodologias estatísticas no controle de processos 

produtivos teve como importante consequência a adoção do que ficou conhecido 

como sistema just in time, cujo objetivo é o de produzir o necessário, na qualidade e 

no tempo necessários, sem desperdícios e de acordo com os requisitos exigidos 

pelos clientes. 

Para atender aos produtos demandados pelo mercado, ampliou-se o setor de 

serviços, que foi trazido para dentro do planejamento da produção, à medida que se 

tornou necessário saber, antes dos concorrentes, o que o cliente deseja e se o 

produto está atendendo às suas expectativas. A busca da qualidade é um 

movimento nessa direção, fortemente apoiado pelos novos meios de comunicação 

de dados, cuja agilidade passou a ser possível pelo uso da informática e das 

telecomunicações. 

Os novos modos de gerenciamento e de produção também sofreram 

alteração, devido à contratação de terceiros para execução de atividades que antes 

eram desenvolvidas pelas próprias empresas. 

As regulamentações legais e o questionamento sobre os impactos ambientais 

e sociais provocados pelas atividades de produção exigiram a contratação de 

profissionais externos á organização para assessorá-las em questões como as 



14 
 

relacionadas ao meio ambiente, cidadania, atendimento aos consumidores e não 

raras vezes a criação de áreas internas para cuidarem dessas novas obrigações.  

As novas condições em que os negócios ocorrem numa sociedade 

informatizada e numa economia que se transforma em globalizada, levaram ao 

questionamento do perfil do profissional que até então era formado. Um profissional 

com características diversas das anteriormente valorizadas passa a ser requisitado. 

O que se espera dele não é mais um conhecimento especializado e restrito a algum 

aspecto da cadeia de produção, mas um conhecimento mais abrangente envolvendo 

todas as suas etapas, de modo a facilitar a adaptação às mudanças pela 

flexibilidade e mobilidade, já que não há cargos, mas o desempenho de tarefas 

segundo uma dupla subordinação: vertical e horizontal. Não se trata mais de 

preparar para o exercício de funções rigidamente estabelecidas, mas de poder atuar 

com flexibilidade no atendimento de demandas variáveis ao longo do tempo. 

Prevalece neste novo modelo a concepção de uso otimizado da força de 

trabalho, em menor número e com maior qualificação, da redução de custos e do 

uso de matéria-prima, da produção ágil, diversificada e conforme a demanda. 

O advento deste novo modelo de produção e sua disseminação significam 

uma nova abordagem em relação aos fundamentos, aos preceitos que orientam o 

modelo de produção seriada. 

A visão compartimentada perde importância para a visão abrangente do 

processo de produção e comercialização e pela interligação das diferentes áreas de 

uma mesma empresa ou negócio. O trabalho individualizado da linha de montagem 

é desestimulado pela adoção do trabalho em grupos ou células de produção, 

demandando mais o trabalho em equipe. 

Torna-se necessário, então, ir além da formação de competências de 

especialização e de saber fazer com base na repetição e memorização para buscar, 

segundo Colenci Júnior, um novo tipo de formação que contemple: competências 

gerais; competências específicas; habilidades (skill) e sensibilidade (feeling). 

O controle de qualidade, que antes se realizava como outra fase do processo 

é agora atribuído a cada trabalhador enquanto executa suas funções. De um modelo 

rigidamente hierarquizado e baseado na obediência, de agora em diante atribui-se a 

cada trabalhador maior autonomia e liberdade para identificar e corrigir os erros. Não 

se controla o produto, mas se esforça por produzir certo desde a primeira vez. 
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O preparo profissional, antes voltado exclusivamente para a execução de 

tarefas, neste novo modelo precisa ser substituído pela capacitação para pensar 

sobre todo o processo de produção, contribuindo para a melhoria da qualidade do 

que é feito. 

Ao contrário do que ocorria no modelo produtivo anterior, o ambiente 

profissional é marcado por relações mais participativas, de troca, de interação, de 

variabilidade e mudança. 

No lugar da unilateralidade, do individualismo e da inflexibilidade, que se 

sobressaem no modelo de produção seriada, o que se destaca agora são 

características bem diferentes. Entre elas, a flexibilidade, a facilidade para interagir 

com outros profissionais para troca de informações e trabalhos em equipe, já que 

nesse modelo o profissional transita por várias funções, em contato com etapas 

diversas do sistema produtivo, participa de grupos de trabalho, sugerindo melhorias 

e propondo alternativas de solução, frente a problemas da atualidade que se 

apresentam de modo complexo, com necessidade de serem abordados por 

diferentes especialistas. 

O atual ambiente de mudanças tecnológicas constantes requer o preparo 

para o contínuo aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos, ao contrário da 

idéia do modelo anterior, de formação para a vida toda, sem alteração. 

Em função das mudanças no mundo do trabalho e na sociedade, um novo 

paradigma de formação universitária vem se tornando necessário. Embora pouco 

conhecidas e aplicadas nas salas de aula universitárias, existem várias teorias de 

aprendizagem e metodologias de ensino alicerçadas em respeitados processos de 

pesquisa, que são condizentes com esse novo paradigma de formação, que vai 

além de um processo de repetição. 

Para Piaget (1969), por exemplo, o conhecimento não se reproduz, mas se 

constrói. Para esse autor, a maturação, enquanto fenômeno biológico, proveniente 

da interação entre o organismo com seu ambiente, visando adaptar-se, possibilita 

que a aprendizagem ocorra, sempre de forma dinâmica, intermediada pelo 

pensamento e pela inteligência: esquemas mentais são desestruturados e 

reestruturados para o alcance de um patamar mais elevado de “equilibração”, numa 

construção contínua. Para o sociointeracionismo de Vigotsky (2008) a noção 

reconstrutiva é também de fundamental importância. Nesta abordagem, o conceito 

de “zona de desenvolvimento proximal” valoriza a mediação docente, à medida que, 
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a partir da identificação da condição do aluno, do que ele já resolve sozinho, abre a 

oportunidade para que o professor proponha desafios que possam levá-lo a 

conquistar estágios cada vez mais elaborados e exigentes de aprendizagem. Para 

Freire (1999) a educação deve possibilitar que o aluno tome consciência da 

realidade e adquira uma postura crítica frente a ela. Para que isso ocorra é 

necessário que deixe de ser uma “educação bancária”, entendida pelo autor como 

restrita à transmissão de informações que se direcionam ao aluno enquanto mero 

receptor. 

Metodologias ativas que se caracterizam pela participação, pelo 

envolvimento, pela aproximação com o real, pela interação entre os participantes 

como as de simulação e outras como problematização e aprendizagem baseada em 

problemas, método de engajamento interativo e os ambientes virtuais de 

aprendizagem são estratégias de ensino que vêm sendo utilizadas com êxito, por 

despertarem mais o interesse dos alunos e facilitarem a aprendizagem, por 

ensejarem atitudes de autonomia, colaboração, flexibilidade, visão de conjunto, mais 

de acordo com o novo paradigma de formação. 

Essa nova realidade da economia globalizada vem exigindo da universidade 

uma mudança de seu papel no desenvolvimento da pesquisa e na formação das 

pessoas, à medida que o domínio do conhecimento assume cada vez mais 

importância nesse novo tipo de sociedade, conhecida como sociedade do 

conhecimento, cuja perspectiva é de que sociedade e economia devem estar 

assentadas no conhecimento como estratégia de competitividade. 

A universidade, entendida como local do conhecimento, com seu papel 

regenerador e gerador de saberes, idéias e valores (MORIN, 2009) pode até ser 

entendida como um fim em si mesma, mas passa a ser percebida, cada vez mais, 

como relevante socialmente, devido às considerações econômicas e sociais em 

relação ao conhecimento como diferencial e potencializador da geração de riqueza. 

A abordagem da formação, conforme aqui exposta, suas estreitas relações 

com a evolução do processo produtivo e com a formação recebida em cursos de 

graduação, não significa enxergar a realidade e as finalidades da universidade como 

relacionadas estritamente ao econômico. 

Neste estudo o ser humano é visto, na perspectiva de uma dimensão múltipla 

e diversificada que o constitui, sendo a econômica uma dessas dimensões e por 
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meio da qual ele também estabelece e constrói relações com outras pessoas na 

sociedade. 

           Entende-se neste trabalho que não são apenas as alterações no âmbito do 

sistema produtivo que destacam a relevância das mudanças no paradigma de 

ensino universitário, mas também importantes transformações e aspectos que se 

referem aos âmbitos político e social, filosófico, legal, técnico e administrativo. 

Considerando o preceito constitucional que estabelece para as universidades 

a obrigatoriedade da observância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, este trabalho busca destacar a importante função da formação profissional 

no ensino universitário, em especial no que se refere à formação de engenheiros. 

Por tratar de questões de reformas universitárias que estão ocorrendo na 

Europa e no Brasil, esta pesquisa divide-se em três capítulos: 

O capítulo 1 – O Processo de Bolonha: o Espaço Europeu de Educação 

Superior trata do contexto econômico, social e político em que ocorrem as 

mudanças no ensino superior na Europa e as dimensões da reforma universitária, 

em consequência do Processo de Bolonha, com exemplos de seus reflexos no 

ensino superior de Portugal. 

O capítulo 2 – O Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Universidade 

Federal de São Paulo – Unifesp apresenta e comenta o seu projeto pedagógico. 

Devido à abordagem deste trabalho referir-se a mudanças no âmbito educacional, a 

proposta de formação de engenheiros do curso de Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia da UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo é analisada neste 

estudo pelas seguintes razões e perspectivas:  

- corresponde a uma proposta de reforma universitária, facilitada pela implantação 

do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI;  

- destaca-se pela apresentação de uma diferenciada modalidade de formação de 

engenheiros; 

- como um caso que serve de análise em relação à mudança de paradigmas para o 

ensino das engenharias. 

Em nossa análise tomamos como base ordenamentos jurídicos e normativos, 

projetos pedagógicos, artigos e comentários de autores que tratam da questão da 

reforma universitária na atualidade, com exemplos do que ocorre em Portugal e 

abordando, no caso brasileiro, as principais características do curso de Bacharelado 

em Ciência e Tecnologia da Unifesp para o ensino da engenharia. 
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O capítulo 3 – Visão dos Alunos Sobre Mobilidade e Formação Básica e a 

Matriz Curricular do Bacharelado em Ciência e Tecnologia para as Engenharias 

mostra opiniões e expectativas dos alunos sobre a identidade do curso, sobre suas 

principais características e quais as possibilidades de articulação dessas questões 

na matriz curricular do curso. 

Na conclusão são feitas, com base neste estudo, considerações e 

recomendações no sentido de favorecer uma política de valorização e 

desenvolvimento docente, tendo em vista um novo paradigma de ensino para as 

engenharias, que contribua para o aperfeiçoamento da formação de recursos 

humanos no ensino superior brasileiro. 
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1. O PROCESSO DE BOLONHA: O ESPAÇO EUROPEU DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
 
Embora na Europa, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, à educação 

tenha sido atribuído um importante papel no que se refere à qualificação da mão-de–

obra necessária para a reconstrução econômica dos países afetados pela destruição 

da guerra, para a democratização e diminuição das desigualdades sociais, a 

dimensão das questões sobre os sistemas educativos permaneceram, até a década 

de 1970, restritas e de exclusiva responsabilidade de cada Estado-membro da 

Comunidade Econômica Européia, instituída pelo Tratado de Roma, de 25 de março 

de 1957. 

Somente em 1974, na reunião de ministros da educação europeus é 

formalizada a importância da harmonização dos diferentes sistemas de ensino 

superior existentes na Europa, devido ao fato de cada país possuir o seu, com 

características distintas, o que dificultava o trânsito de estudantes entre eles 

(PEREIRA, 2011, p. 18). 

Com a assinatura do Tratado de Maastricht, em 07 de fevereiro de 1992, a 

Comunidade Econômica Européia é oficialmente substituída pela União Européia, 

quando então os países estabelecem regras claras para a adoção de uma moeda 

única. 

As questões sobre educação recebem neste documento uma atenção mais 

explícita, atribuindo a cada Estado-membro a responsabilidade de contribuir para o 

desenvolvimento de uma educação de qualidade, porém sem que busque, ainda, 

processos de harmonização na organização dos sistemas educativos dos Estados-

membros (TEODORO, 2011, pp.111 e 112). 

Desde então, a mobilidade dos trabalhadores pelos países europeus mostrou-

se mais necessária, devido à intensificação da circulação de serviços, de bens e de 

capitais. 

 
Como consequência, acentuaram-se as intenções de comparabilidade entre 
as qualificações e os sistemas educativos dos Estados-membros, com 
implicações na estandartização e na harmonização das qualificações da 
formação profissional, bem como na criação de padrões educacionais 
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equivalentes e na introdução de níveis europeus da qualificação. 
(TEODORO, 2011, p. 113). 

 

Mas não são somente necessidades de compatibilização entre diferentes 

sistemas educacionais europeus que se evidenciam. 

O surgimento de um novo ambiente empresarial, que se acentua na década 

de 80, baseado num novo modelo de gestão e distribuição e marcado por mudanças 

frequentes e necessidade de respostas com agilidade, de fundamental importância 

para o desenvolvimento dos negócios e sobrevivência das organizações, muda 

significativamente as características dos gestores e colaboradores que as empresas 

passam a demandar. 

Enquanto predominou a organização do trabalho nos moldes do taylorismo – 

fordismo, a formação ministrada em todos os níveis educacionais, e que era 

coerente com este modelo, atendeu ao que lhe era demandado. 

 
Este processo de desqualificação e de atomização de tarefas que tinha 
lugar no âmbito da produção e da distribuição, se reproduz também no 
interior dos sistemas educativos. (SANTOMÉ, 2006, p.19). 

 

A passagem do modelo de taylorista – fordista para o da gestão flexível 

ocasiona então, forte impacto no modo de gerenciar as tarefas e pessoas nas 

organizações: 

 
A rígida divisão entre trabalho mental e manual tende a ser eliminada; 
tarefas fragmentadas e padronizadas tornam-se integrais e complexas, 
exigindo, em todos os níveis organizacionais, pessoas com capacidade de 
pensar, decidir e executar simultaneamente. (EBOLI, 2004, p.36). 

 

As consequências dessas mudanças são refletidas no sistema educacional 

europeu pela exigência a que este é submetido para formar um profissional, mais 

adequado a esse novo contexto econômico: 

 
Os novos modelos de produção industrial, sua dependência das mudanças 
de ritmo quanto às exigências e necessidades dos consumidores e 
consumidoras, as estratégias de competitividade e a melhora da qualidade 
por parte das empresas, exigem das instituições escolares compromissos 
para formar pessoas com conhecimentos, destrezas, atitudes e valores de 
acordo com esta nova filosofia econômica (SANTOMÉ ,2006, p. 26). 
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Na nova sociedade, em que o conhecimento passa a ser valorizado como 

importante fator de competitividade das empresas e é visto como meio que 

credencia melhor as pessoas para o ingresso no mercado de trabalho, a ascensão 

profissional dentro das organizações e como elemento fundamental para o 

desenvolvimento social e econômico dos países, uma transformação se verifica, 

também, em relação ao conceito de universidade que, de um local reservado a uns 

poucos, passa a ser entendido como um local onde muitos deveriam ter acesso, ou 

seja, “de um bem cultural, a universidade passou a ser um bem econômico” 

(ZABALZA, 2007, p. 25). 

Ilustrando essas afirmações, o referido autor relata sua própria experiência 

em que o conhecimento podia ser percebido como um bem cultural: 

 
Não resta dúvida de que a universidade em que se formou minha geração 

(final dos anos 1960, começo dos 1970) evoluiu muito, para o bem e para o 

mal, em relação à geração atual.Naquela época, não existia a forte pressão 

social pelo emprego, e nossas prioridades e as de nossos professores 

construíam-se à margem dessa obsessão. Não era preciso competir para se 

ter a melhor média; era possível estudar e interessar-se por algo nem 

sempre ligado à vida profissional (daí a grande proliferação nos campi de 

livros sobre política, história, arte, psicanálise ou literatura; as várias 

reuniões e assembléias por qualquer motivo; as maratonas 

cinematográficas,etc.). Os cursos eram mais generalistas e permitiam aos 

estudantes universitários ter uma visão ampla do mundo da cultura. Por 

outro lado, como o número de alunos era menor, era mais fácil se relacionar 

com pessoas de outras áreas, conhecer melhor os professores e, inclusive, 

passar mais tempo nas faculdades. (ZABALZA, 2007, pp. 21-22). 

 

 Em outra citação do mesmo autor é possível perceber como a formação 

universitária transformou-se num bem de consumo, num investimento, de modo que 

a cada um cabe escolher a melhor opção para esse investimento na sua formação, 

que permita a aquisição de competências para a colocação ou recolocação no 

mercado de trabalho: 

 
Na cultura do final do século1, não só a palavra por si mesma como também 

a consciência de que a formação é imprescindível, resultou na incorporação 

                                                             
1O autor refere-se ao final do século XX. 
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da educação superior no planejamento de vida dos indivíduos. Os jovens 

sabem que será difícil para eles encontrar uma ocupação profissional digna 

se não atingirem um bom nível de instrução. As famílias destinam uma parte 

importante de seu orçamento à formação. Os políticos começam a avaliar a 

formação como “investimento” em capital humano. Os trabalhadores têm 

consciência de que as condições de suas atividades profissionais estão 

mudando e que somente uma formação contínua irá capacitá-los para 

estarem atualizados e, assim, manterem-se como sujeitos competentes 

(ZABALZA, 2007, pp. 36-37). 

 

Diante desta nova função social da universidade e da pressão de movimentos 

sociais pela ampliação de vagas universitárias, as políticas públicas vão convergir 

com esse movimento de democratização do acesso ao ensino superior, com a 

multiplicação de instituições dessa modalidade de ensino e incentivo e adoção de 

meios como a educação à distância para a sua massificação, entendida como a 

possibilidade de acesso a um maior número possível de interessados pelo meio 

mais prático e rápido. 

Outra modificação importante é que a função da universidade tornou-se 

apreciada não apenas em relação aos anos de estudos para o alcance de uma 

diplomação, mas como local que possibilita um contínuo aperfeiçoamento,em que se 

pode alternar a experiência e os conhecimentos adquiridos fora da sala de aula com 

os estudos universitários de graduação, pós-graduação ou extensão. 

O acesso à universidade de públicos com características socioculturais e 

econômicas diferentes da elite à qual a universidade até então atendia, acrescenta a 

ela um novo desafio: o de lidar com essa diversidade e diferenças, paralelamente à 

questão de redimensionar o seu conceito, as suas funções sociais, a docência e o 

desenvolvimento curricular: 

 
Nos últimos anos aumentou muito a pressão política, social e econômica 
para a modernização, para a atualização, para a renovação e inclusive o 
renascimento das universidades européias. Trata-se na realidade de uma 
profunda mudança de paradigma no papel das universidades na sociedade 
européia, relacionada com a tomada de consciência de que a educação 
superior européia está em uma etapa difícil, em uma crise: esta tomada de 
consciência foi se aprofundando à medida que se foi reconhecendo, 
simultaneamente, seu papel como fator essencial de desenvolvimento das 
sociedades na era do conhecimento e da globalização. (HAUG, 2009, p.95). 
 
 

                                                                                                                                                                                              
 



23 
 

A consolidação e a competitividade da União Européia demandaram uma 

reforma no âmbito da formação profissional, produção do conhecimento e 

desenvolvimento tecnológico, à medida que os líderes europeus perceberam que a 

supremacia dos Estados Unidos da América nestes quesitos estava aumentando.  

A conjugação desses fatos influenciou no progressivo desenrolar de tratativas 

para o desencadeamento da reforma universitária européia. 

Em 1988, na comemoração dos 900 anos da Universidade de Bolonha, a 

mais antiga da Europa, os 430 reitores europeus ali reunidos publicam um 

documento – a Carta Magna – que pelo seu teor e pelo destaque que dá para o 

importante papel que cabe à universidade desempenhar numa sociedade cada vez 

mais globalizada, é considerado por autores como Pereira (2011, p. 18)) o “marco de 

grande significado histórico, político e estrutural do Espaço Europeu de Educação 

Superior”. 

Os princípios da Carta Magna podem assim ser explicados: 

- destaca o caráter autônomo da universidade, em relação à autoridade 

política e ao poder econômico, no seio de sociedades diversamente organizadas; 

-realça a necessidade de independência da investigação em relação à 

autoridade política e ao poder econômico; 

-enfatiza que nas universidades o ensino e a pesquisa devem ser 

inseparáveis e de igual importância, inclusive quanto ao suporte financeiro; 

-destaca a liberdade de investigação e formação como princípio fundamental 

da vida universitária, acrescida da abertura ao diálogo e da não aceitação da 

intolerância; 

-caracteriza a universidade como depositária da tradição humanista européia 

com vocação universal de atuação e a necessidade vital de convivência com 

diferentes culturas para o mútuo conhecimento e influências. 

Em 1998, reunidos em Paris, os ministros da educação da Alemanha, da 

França, da Itália e do Reino Unido assinam a Declaração de Sorbonne, que definiu 

as características de Espaço Europeu de Ensino Superior (ou Área Européia de 

Educação Superior), comprometendo-se a diminuir as barreiras para a 

compatibilização dos sistemas europeus de ensino superior para a maior 

cooperação acadêmica e mobilidade de estudantes e docentes. 

No ano seguinte, o Processo de Bolonha foi iniciado formalmente no dia de 19 

de junho de 1999, na cidade de mesmo nome, Bolonha, onde se localiza a mais 
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antiga universidade européia. Na ocasião, foi assinada a Declaração de Bolonha, 

que se constitui num instrumento político para uma reforma universitária, tendo em 

vista a construção do Espaço Europeu de Educação Superior.  

 Vinte e nove ministros da educação de países europeus subscreveram citado 

documento, aderindo voluntariamente ao Processo de Bolonha e dando início a uma 

ação supranacional, em que os objetivos da reforma universitária européia foram 

delineados para serem alcançados até 2010. Questões sobre a reforma passaram a 

ser discutidas em encontros bianuais e os compromissos subscritos nesses fóruns 

foram sendo assumidos pelos diferentes governos e universidades, tendo em vista a 

atualização do papel das universidades européias frente a um novo contexto 

histórico.  Não se estabeleceu um Acordo, Tratado ou outro documento similar que 

se impusesse aos países e universidades, mas adotou-se, de início, uma nova 

dinâmica, mais ágil,a de “processo”, que seguisse etapas de análise, discussão, e 

proposição de mudanças, visando à aderência dos diferentes países europeus e 

suas universidades , para a elaboração e implantação de novas políticas 

educacionais para o ensino superior.  

A Declaração de Bolonha reafirmou o conteúdo da Carta Magna de 1988 e 

estabeleceu os seguintes objetivos: 

- um sistema comparável de graus para possibilitar aos formados uma mobilidade 

pelo mercado de trabalho europeu e facilitar a empregabilidade; 

-adoção de dois ciclos de formação, acrescido em 2003 de mais um ciclo, o 

doutorado (03 anos); o grau conferido no primeiro ciclo de formação geral (03 anos) 

é relevante para o ingresso no mercado europeu do trabalho e o segundo ciclo (02 

anos), mais especializado, deverá conduzir ao grau de mestre; 

-estabelecimento de um sistema de transferência de créditos (ECTS – European 

Credit Transfer System) para promover a mobilidade dos estudantes; 

-facilitação e fomento da mobilidade, principalmente dos estudantes, visando, 

sobretudo a realização de estudos e estágios, mas assegurando, também, a 

oportunidade para professores, pesquisadores e administradores; 

-promover a cooperação européia na avaliação da qualidade, com vistas a 

desenvolver critérios e metodologias comparáveis; 

-promover a dimensão européia da educação superior, em relação ao 

desenvolvimento curricular, integração de programas e estudos, formação, pesquisa 

e cooperação interinstitucional; 
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A nova política educacional inaugurada pelos preceitos da Declaração de 

Bolonha para a educação superior européia configura uma reforma universitária, 

cujos preceitos e linhas de ação ressaltam o cuidado em não apelar para a busca de 

uma homogeneização ou padronização dos diversos sistemas educacionais 

europeus e o empenho e o compromisso por um completo respeito pela diversidade 

de culturas, línguas, sistemas nacionais de educação e da autonomia universitária 

(DECLARAÇÃO DE BOLONHA, 1999), de modo a possibilitar a maior 

empregabilidade dos europeus dos diferentes países, facilitada por um sistema de 

graus legível e comparável, sistema de ciclos de estudos, sistema de créditos 

comum, mobilidade e cooperação na avaliação.  

Para Ferreira a reforma universitária européia, após Sorbonne (1998) e 

Bolonha (1999), e diante do compromisso de construção do Espaço Europeu de 

Ensino Superior, inaugura um novo modelo de universidade, concebida como 

empresa, que se posiciona para fazer frente à concorrência: 

 
A busca pelo saber universal além das fronteiras geográficas e políticas, a 

defesa da autonomia universitária, a indissociabilidade entre ensino e 

pesquisa, a mobilidade de alunos e professores bem como a equivalência 

de títulos e exames defendida pela Magna Carta em 1988 tomaram novos 

rumos a partir de Sorbonne (1998) e Bolonha (1999). O papel de produzir e 

difundir conhecimento nesse ideal, ressignificou-se em face da construção 

do EEES como importante estratégia para, na economia do conhecimento, 

alavancar a Europa a fim de tornar-se mais competitiva no global. (2011, p. 

4). 

 

A dimensão européia é destacada no âmbito dessa reforma, principalmente 

para fazer frente à concorrência dos Estados Unidos da América na atração de 

estudantes de outros países para o seu sistema de ensino superior:  

 
A vitalidade e a eficiência de qualquer civilização pode medir-se pela 

atração que a sua cultura exerce sobre os outros países. Teremos que 

garantir que o Sistema Europeu de Ensino Superior adquira um grau de 

atração que seja semelhante às nossas extraordinárias tradições cultural e 

científica. (DECLARAÇÃO DE BOLONHA,1999). 
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Esses mesmos preceitos são reafirmados em 2005, na lei sobre a reforma 

universitária em Portugal, quando realça a necessidade de compatibilidade entre os 

sistemas de ensino europeus para a atração de estudantes europeus e de países 

terceiros e para a coesão européia, por meio do conhecimento, da mobilidade e 

empregabilidade dos diplomados. 

Logo a seguir, referido texto legal enfatiza o principal objetivo político da 

reforma universitária européia, desencadeada pelo Processo de Bolonha, que se 

encontra na idéia da centralidade da Europa no fornecimento de serviços em 

educação superior e que foi reforçada com a chamada Estratégia de Lisboa, 

aprovada em 2000 pela União Européia, sob a presidência portuguesa, à medida 

que esta vislumbra para um futuro próximo, a Europa do conhecimento como a 

economia mais dinâmica e competitiva do mundo: 

 
...o Processo de Bolonha representa um vector determinante para o 
cumprimento da Estratégia de Lisboa para 2010, aprovada em Março de 
2000 pelos presidentes e chefes de governo dos países da União Européia, 
que visa tornar a Europa, até 2010, o espaço econômico mais dinâmico e 
competitivo do mundo, baseado no conhecimento e capaz de garantir um 
crescimento econômico sustentável, com mais e melhores empregos e com 
maior coesão social. (DECRETO – LEI nº. 42/2005, Introdução). 
 
 

Nas reuniões bianuais dos ministros da educação dos países europeus, que 

se seguiram à Declaração de Bolonha: Praga (2001), Berlim (2003), Bergen (2005), 

Londres (2007), Louvain (2009) e na última realizada ao final da década em 

Budapeste e Viena, o número de países que aderiram ao Processo de Bolonha foi 

aumentando, até chegar aos 47 países, atualmente.  

Mesmo diante da atual crise financeira, a reforma promovida pelo Processo 

de Bolonha segue adiante. De acordo com Pereira (2011, p. 26): 

 
Embora reconhecendo a atual crise financeira européia, os Ministros 
reafirmam a necessidade de prover as universidades com recursos 
financeiros, pois, para eles, são elas o melhor meio para o desenvolvimento 
social, econômico e para a inovação científica em um mundo cada vez mais 
conduzido pelo conhecimento (Bologna Policy Fórum 2010). 

 

Ao longo dos dez anos que se seguiram à assinatura da Declaração de 

Bolonha, os ministros de educação europeus reafirmaram e expandiram em suas 

reuniões, os objetivos inicialmente propostos, ao mesmo tempo em que foram 
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desenvolvidos instrumentos e linhas de ação para tornar o espaço europeu de 

educação uma realidade. 

Em consequência das significativas mudanças nos sistemas universitários 

europeus, devidas ao Processo de Bolonha, os seguintes preceitos destacam-se 

como de fundamental importância para a sua efetivação e, respeitadas as 

especificidades do contexto europeu, são aqui analisados e retomados mais adiante 

neste trabalho, nos comentários sobre o Bacharelado em Ciência e Tecnologia da 

Unifesp: 

 
 

1.1  PROMOÇÃO DA MOBILIDADE 
 
 

A mobilidade é entendida aqui no sentido de flexibilidade, que permite aos 
estudantes do ensino superior europeu transitar sem barreiras: 

• entre as diferentes instituições de ensino universitário dentro e fora do país; 

• da área acadêmica para o mercado de trabalho; 

• entre os diferentes subsistemas de ensino superior (técnico profissional e 

universitário clássico) 

Antes do Processo de Bolonha, a ausência de sistematização, de 

comparabilidade e transparência das qualificações e dos graus obtidos não 

favoreciam a mobilidade, devido à dificuldade dos empregadores para avaliar as 

qualificações dos diplomados provenientes de diferentes países europeus. 

Um dos principais instrumentos criados para a implementação do Processo 

de Bolonha foi o sistema europeu de transferência e acumulação de créditos (ECTS 
– European Credit Accumulation and Transfer System).Diante da diversidade de 

países e de sistemas educacionais europeus,era necessário criar uma sistemática 

que harmonizasse, no espaço europeu, o modo de atribuir os créditos às unidades 

curriculares (disciplinas). Antes do Processo de Bolonha, a ausência de mecanismos 

de sistematização, de comparabilidade e transparência das qualificações e dos 

graus outorgados não favorecia a mobilidade, devido à dificuldade dos 

empregadores para avaliar as qualificações dos diplomados, provenientes de 

diferentes países europeus. Ficou estabelecido que os créditos devem ser atribuídos 
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em função do número total de horas de trabalho que os estudantes têm de cumprir 

para a conclusão de uma unidade curricular. Cada unidade de crédito corresponde, 

segundo a legislação portuguesa, a um total de horas que pode variar entre 25 e 28 

horas. Para o cálculo de créditos por unidade curricular é levada em conta uma 

estimativa de horas que os estudantes terão de cumprir, considerando as horas 

utilizadas em sessões de ensino de natureza coletiva como sala de aula, 

laboratórios; as horas de trabalhos de campo, de elaboração de projetos, de estudo 

individual, de sessões de orientação pessoal de tipo tutorial; as horas de estágios e 

as horas relacionadas com atividades de avaliação. Um número maior de créditos é 

considerado para as disciplinas onde é exigida maior dedicação em horas de estudo, 

referentes ao esforço do aluno. 

O ano escolar abrange o período de 36 a 40 semanas e é de 60 o número de 

créditos que um estudante cumpre anualmente. Num semestre esse número é 

calculado proporcionalmente, reduzindo-se a 30 créditos. 

A legislação portuguesa assim dispõe a esse respeito: 
O número de créditos a atribuir por cada unidade curricular é determinado 
de acordo com os seguintes princípios: 
a) O trabalho é medido em horas estimadas de trabalho do estudante; 
b) O número de horas de trabalho do estudante a considerar inclui todas 
as formas de trabalho previstas, designadamente as horas de contacto e as 
horas dedicadas a estágios, projetos, trabalhos no terreno, estudo e 
avaliação; 
c) O trabalho de um ano curricular realizado a tempo inteiro situa-se 
entre mil e quinhentas e mil e seiscentas e oitenta horas e é cumprido num 
período de 36 a 40 semanas; 
d) O número de créditos correspondente ao trabalho de um ano 
curricular realizado a tempo inteiro é de 60; 
e) Para períodos curriculares de duração inferior a um ano, o número de 
créditos é atribuído na proporção que representem do ano curricular; 
f) O número de créditos correspondente ao trabalho de um curso 
realizado a tempo inteiro é igual ao produto da duração normal do curso em 
anos curriculares ou fração por 60; 
g) Os créditos conferidos por cada unidade curricular são expressos em 
múltiplos de meio crédito; 
h) A uma unidade curricular integrante do plano de estudos de mais de 
um curso do mesmo estabelecimento de ensino superior deve ser atribuído 
o mesmo número de créditos, independente do curso. (DECRETO-LEI nº. 
42/2005, cap.II, art. 5º e alíneas). 
 

Como único sistema de creditação no espaço europeu, o ECTS é importante 

instrumento para a mobilidade dos estudantes, pois possibilita: 

-movimentação, no espaço europeu, de estudante de uma instituição para outra no 

mesmo país ou para fora deste, sem que se esbarre na diversidade de critérios para 

atribuição de créditos às disciplinas cursadas; 
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-acumulação de créditos correspondentes aos diferentes cursos e disciplinas 

cursadas. 

No plano formal a adoção do sistema comum europeu de transferência e 

acumulação de créditos ocorreu de forma rápida, abrangendo a maioria dos países e 

foi feita por meio de legislação e regulamentação. 

A preocupação agora é com a efetiva aplicação do sistema ECTS, que 

considere toda a sua abrangência e não fique restrito a apenas algumas delas como 

o cômputo das horas de contato ou de trabalho virtual: 

 
Neste aspecto, há ainda muito a fazer, se quiser aproveitar todo o potencial 
desse sistema. São poucos os países que atingiram a fase em que a grande 
maioria dos estabelecimentos e dos programas utilizam integralmente o 
sistema ECTS e a atribuição de créditos se baseia nos resultados da 
aprendizagem e no volume de trabalho do estudante. (REDE EURYDICE, 
2009, p.10). 

 

Outro instrumento que se destaca, por ter sido desenvolvido para facilitar a 

mobilidade de estudantes nos sistemas educacionais europeus é o Suplemento do 
Diploma. 

Trata-se de instrumento que tem papel fundamental na mobilidade, por servir 

para descrever a natureza e o conteúdo dos programas curriculares, o nível de 

qualificações, especificando a data de obtenção do diploma e caracterizando a 

instituição que ministrou o ensino e expediu o diploma. 

 
O suplemento do diploma é um documento complementar do diploma que: 
i) Descreve o sistema de ensino superior português e o seu 
enquadramento no sistema educativo à data da obtenção do diploma; 
j) Caracteriza a instituição que ministrou o ensino e que conferiu o 
diploma; 
k) Caracteriza a formação realizada (grau, área, requisitos de acesso, 
duração normal, nível) e o seu objetivo; 
l) Fornece informação detalhada sobre a formação realizada e os 
resultados obtidos. (DECRETO – LEI nº. 42/2005, cap. V, art. 38º e alíneas). 

 

A criação do Suplemento do Diploma levou em conta a necessidade de 

contabilizar as matérias e aquisições técnicas e cognitivas cursadas e obtidas 

mediante formação voluntária e não acadêmica do seu titular e que não constassem 

do seu diploma ou certificado de estudos, como meio para facilitar a mobilidade, a 

empregabilidade e incentivar a atualização profissional por meio de estudos 

continuados. 
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Trata-se de um documento gratuito, escrito na língua do país emitente e numa 

língua estrangeira de grande circulação e de emissão obrigatória, concomitante à 

emissão do diploma. 

Na maioria dos países que integram o Processo de Bolonha o Suplemento do 

Diploma (SD) foi adotado, porém ainda enfrenta questionamentos: 

 
São raros, mesmo entre aqueles em que o SD está fortemente implantado, 
os países que levaram a cabo ações de controle destinadas a apurar o 
modo como o SD é de facto utilizado pelos estabelecimentos de ensino 
superior e pelos empregadores, e os resultados obtidos são bastante 
contraditórios, verificando-se que, em muitos casos, os empregadores , os 
estabelecimentos e os próprios diplomados não aproveitam ainda todas as 
vantagens deste instrumento. (REDE EURYDICE, 2009, p11) 

 

A realização de parte de um curso superior em outra instituição, que não a de 

origem, em função da mobilidade, levou à criação do instrumento denominado 

Contrato de Estudo. 
Este documento é celebrado entre o estabelecimento de ensino de origem, o 

estabelecimento de ensino de acolhimento e o estudante. 

Por meio deste contrato, o estudante compromete-se a seguir, como 

integrante dos seus estudos, os componentes curriculares cursados na instituição de 

acolhimento. Esta, por sua vez, compromete-se a garantir o oferecimento dos 

módulos definidos e a instituição de origem compromete-se a garantir o pleno 

reconhecimento acadêmico dos créditos cursados. Esses créditos referem-se 

sempre ao ECTS – European Credit Accumulation and Tranfer System: 

 
O contrato de estudos para os estudantes cujo estabelecimento de origem é 
um estabelecimento de ensino superior português inclui, obrigatoriamente: 
a) As unidades curriculares que o estudante irá frequentar no 
estabelecimento de ensino de acolhimento, a língua em que são ministradas 
e avaliadas e o número de créditos que atribuem; 
b) As unidades curriculares do estabelecimento de ensino de origem 
cuja aprovação é substituída pela aprovação nas referidas na alínea a) e o 
número de créditos que atribuem em caso de aprovação; 
c) Os critérios que o estabelecimento de origem adaptará na conversão 
das classificações das unidades curriculares em que o estudante obteve 
aprovação no estabelecimento de acolhimento; 
d) O intervalo de tempo em que decorrerá a frequência do 
estabelecimento de ensino de acolhimento. (DECRETO-LEI nº. 42/2005, 
Cap. IV, art. 25º e alíneas). 
 

Complementarmente ao Contrato de Estudo há, também, a obrigatoriedade 

de emissão, para estudantes em mobilidade, do Boletim de Registro Acadêmico. 
Nele constam todos os resultados acadêmicos, correspondentes ao período anterior 
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e ao período após os estudos em outra instituição, expressos em créditos ECTS e 

em notas segundo o sistema de cada instituição e sua correspondência com a 

escala européia de comparabilidade de classificações. 

O Boletim de Registro Acadêmico é emitido pelo estabelecimento de origem 

do estudante e pelo estabelecimento de ensino de acolhimento: 

 
1 – O boletim de registro acadêmico indica as unidades curriculares em que 
o estudante obteve aprovação. 
2- Para cada unidade curricular são, designadamente, indicados: 
a) A denominação; 
b) O número de créditos que atribui; 
c) A classificação segundo o sistema de classificação legalmente 
aplicável; 
d) A classificação segundo a escala européia de comparabilidade de 
classificações. (DECRETO – LEI nº. 42/2005, Cap. IV, art. 30º, itens e 
alíneas) 

 
Para facilitar a mobilidade de estudantes entre os diferentes sistemas de 

ensino superior europeu e abreviar a possibilidade de ingresso no mercado de 

trabalho, foi adotada, em função do Processo de Bolonha, uma nova 

regulamentação sobre os graus acadêmicos para as instituições de ensino superior 

europeu. No caso de Portugal, as instituições de ensino superior: escolas 

politécnicas e universidades passaram a observar as seguintes determinações: 

 
1 – No ensino politécnico, são conferidos os graus acadêmicos de 
licenciado e de mestre. 
2 – No ensino universitário, são conferidos os graus acadêmicos de 
licenciado, mestre e doutor. (DECRETO – LEI nº. 74/2006, Tít. II, Cap. I, art. 
4º). 
 

Isto significou, em relação à organização curricular, a adoção, no espaço 

europeu, de três ciclos de estudos, ao final dos quais seus concluintes recebem os 

graus de licenciado, mestre e doutor, respectivamente.  

O 1º ciclo de estudos tem a duração mínima de 03 anos ou 06 a 08 

semestres, e corresponde a 180 ou 240 créditos ECTS (60 créditos/ano) e ao seu 

final o concluinte recebe o grau de licenciado, condição necessária para ingressar 

no 2º ciclo de estudos. 

O 2º ciclo de estudos, caracterizado como de especialização numa área 

profissional ou de conhecimento, tem a duração variável compreendida entre 03 a 

04 semestres, dependendo da estrutura curricular do 1º ciclo de estudos, devendo 
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integralizar com a formação do primeiro ciclo, um mínimo de 10 semestres de 

formação superior, para que seu concluinte receba o grau acadêmico de mestre. 

No caso da engenharia, em Portugal a Ordem dos Engenheiros só concede 

registro profissional de engenheiro de concepção, ou seja, com capacidade e 

responsabilidade plenas sobre projetos de engenharia, aos concluintes do 2º ciclo de 

estudos, portadores do grau de mestre nessa área de conhecimento. 

Em função dessa exigência, alguns cursos de engenharia passaram a ser 

oferecidos como mestrados integrados, agrupando o 1º e o 2º ciclos numa só 

trajetória formativa, totalizando 05 anos de duração. 

Prevalece, frente a algumas variações na duração do 1º e do 2º ciclos, o 

modelo 3+2 (03 anos de duração do1º ciclo mais 02 anos de duração do 2º ciclo), 

onde o estudante adquire no 1º ciclo uma formação científica de base, acrescida, no 

2º ciclo, de formação específica para o exercício pleno de uma profissão, obtida 

somente no mestrado. 

O 3º ciclo de estudos tem a duração mínima de 06 semestres e é 

caracterizado essencialmente como de investigação. Sua conclusão conduzirá 

obtenção do grau acadêmico de doutor, desde que seja cumprido, em conjunto com 

a formação dos ciclos antecedentes, um mínimo de 16 semestres de formação 

superior. 

Esse rearranjo nos ciclos de estudos possibilitou contar com uma estrutura de 

graus acadêmicos mais compatível entre os diversos sistemas envolvidos, mais 

flexível, diante de várias possibilidades de saída e, portanto, mais inteligível para fins 

de mobilidade e empregabilidade. 

 O esquema a seguir apresenta a estrutura de cursos em Portugal antes e 

depois do Processo de Bolonha. 
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Figura 1: Estrutura de cursos em Portugal antes e depois do Processo de Bolonha. 

Fonte: GOMES (2001, p.407) 
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Como exemplo da nova disposição da estrutura curricular no ensino superior 

da Europa, transcrevemos trechos do texto encontrado no endereço eletrônico da 

FCT - Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, sobre a 

reestruturação de seus cursos, de acordo com o novo modelo de ciclos de estudos 

do sistema europeu do ensino superior, passando seus cursos a ter a seguinte 

organização: 

 
°1º ciclo (3 anos e 180 ECTS) Diploma de Licenciatura 
° Ciclo Integrado (5 anos e 300 ECTS) Diploma de Mestrado (com um 
Diploma de Licenciatura ao fim de 180 ECTS e dos três primeiros anos 
completos) 
° 2º ciclo (2 anos e 120 ECTS) Diploma de Mestrado 
° 3º ciclo Diploma de Doutoramento 
Os cursos de ciências foram todos configurados em dois ciclos 
independentes, ‘3+2’ – 1º ciclo e 2º ciclo. 
Os cursos de engenharia, na sua maior parte, foram adequados a ciclos de 
estudos integrados, ‘5+0’, privilegiando-se neste caso a formação de 
‘engenheiros de concepção’.  
Contudo, em todos os cursos, ao fim do 1º ciclo e portanto dos 180 ECTS 
iniciais, corresponderá à outorga de um Diploma de Licenciatura. 
Por outro lado, refira-se que qualquer dos cursos de engenharia, ‘5+0” e 
‘3+2’, satisfarão os requisitos da Ordem dos Engenheiros para atribuição do 
título de Engenheiro, ao fim dos respectivos 300 ECTS. (PROCESSO DE 
BOLONHA/FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/UNIVERSIDADE 
NOVA DE LISBOA,pp. 3 e 4). 
 

Referido texto destaca, ao seu final, que essas modificações criaram 

condições que facilitam a mobilidade dos estudantes entre as instituições 

universitárias e ampliaram a capacidade dos estudantes para melhor 

compatibilizarem a concretização da sua formação acadêmica com a inserção na 

vida profissional, no espírito do Processo de Bolonha. 

Em Portugal a graduação base para ingresso dos engenheiros no mercado de 

trabalho era, tradicionalmente, a licenciatura de 05 anos. Com a criação, na década 

de 1980, dos institutos politécnicos, estes passaram a oferecer um curso de 

bacharelado mais curto, com duração de 03 a 04 anos. Posteriormente, foram 

autorizados a oferecer um segundo ciclo que propiciou a equivalência a uma 

licenciatura. Os mestrados e doutorados não eram permitidos nos institutos 

politécnicos. 

 
A adequação a Bolonha foi regulamentada em 2005 e levou à introdução de 
uma licenciatura de 3 anos seguida de um mestrado com a duração típica 
de 2 anos. Os cursos profissionais (engenharias, medicina, arquitetura, etc.) 
foram autorizados a manter um modelo próximo do anterior, o chamado 
mestrado integrado com a duração de 5 ou 6anos. Os institutos politécnicos 
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estão autorizados a oferecer a licenciatura e o mestrado mas este só será 
autorizado muito seletivamente nos casos em que é demonstrado bom 
desempenho na investigação na área respectiva. O doutoramento com a 
duração mínima de três anos mantém-se reservado às universidades. Foi 
introduzida a novidade dos Cursos de Especialização Tecnológica (CET) 
com a categoria de educação pós-secundária que poderão ser oferecidos 
em institutos politécnicos ou em escolas secundárias sob a supervisão de 
uma universidade ou instituto politécnico. (GOMES, 2009, p. 407).  
 

A convergência dos países europeus para a adoção dos dois primeiros ciclos: 

licenciatura-mestrado é inegável, no caso do ensino universitário tradicional, o 

mesmo não ocorrendo quando se trata da articulação desse ensino com os 

programas de formação superior de duração mais curta, com orientação claramente 

profissionalizante, que preparam os estudantes para o mercado de trabalho. 

Diferentemente do que ocorreu em Portugal, a estrutura curricular 

licenciatura-mestrado do modelo de Bolonha não foi aplicada aos programas de 

ensino e formação profissional da maioria dos países europeus, o que representa, 

ainda, um entrave à proposta de compatibilização desses programas com a 

estrutura em ciclos de Bolonha, tendo em vista a flexibilização curricular para facilitar 

a mobilidade de alunos e professores entre as instituições. Apesar das 

adaptações,mantém-se em Portugal um sistema binário de formação no ensino 

superior, em que o terceiro ciclo é reservado para as universidades e a autorização 

dos segundos ciclos nos institutos politécnicos depende do atendimento a critérios 

de desempenho em pesquisa. Frente a esta situação, muitos estudantes concluintes 

de uma licenciatura num instituto politécnico terão de buscar uma universidade para 

cursar o mestrado ou outro instituto politécnico que disponha do segundo ciclo. 

 
 

1.2  FORMAÇÃO BÁSICA 
 
 
As modificações introduzidas pela reforma universitária originada pelo 

Processo de Bolonha, relacionadas à ênfase na formação básica no 1º ciclo de 

estudos, apontam para uma significativa mudança de paradigma, ao procurar 

superar o reducionismo e a visão fragmentada, ocasionados pela excessiva 

disciplinaridade, observada nos sistemas de ensino europeus. 

O paradigma tradicional de formação, orientado pelo princípio da 

simplificação, operou a separação ou disjunção do conhecimento. Originando-se na 
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formulação de Descartes, que dissociou o sujeito (ego cogitans) do objeto (res 

extensa), rompeu-se, assim, o elo entre o observador e a coisa observada. 

O princípio da realidade situando-se, conforme Descartes, nas “idéias claras e 

distintas”, reafirmou o pensamento disjuntivo e tornou possível a visão e o estudo da 

realidade a partir de suas diferentes partes, que se transformariam em campos ou 

objetos especializados de estudo, conhecidos como disciplinas. 

É inegável a contribuição para as descobertas e avanço científico que a 

divisão da realidade, por meio das disciplinas vem propiciando, como reconhece 

Morin: 

 
A fecundidade da disciplinaridade na história da ciência não tem que ser 
demonstrada: de um lado, a disciplinaridade delimita um domínio de 
competência sem o qual o conhecimento torna-se fluido e vago; de outro, 
ela desvenda, extrai ou constrói um “objeto” digno de interesse para o 
estudo científico e é, neste sentido que Marcelin Berthelot afirmava que a 
química criava seu próprio objeto. (MORIN, 2009, p. 40). 

 

A seguir, porém, o mesmo autor adverte sobre os perigos da especialização 

exacerbada, a partir do conhecimento disciplinar: 

 
Entretanto, a instituição disciplinar acarreta, simultaneamente, um risco de 
hiperespecialização do investigador e um risco de ‘coisificação’ do objeto 
estudado, percebido como uma coisa em si, correndo-se o risco de 
esquecer que o objeto é extraído ou construído (MORIN, 2009, p.40). 

 

Essa hiperespecialização do conhecimento, ao incidir no ensino universitário, 

especialmente na formação de engenheiros, tem resultado numa visão fragmentada 

da realidade, considerando que a justaposição de saberes compartimentados acaba 

por distanciar, isolar uns saberes dos outros, como se fossem fins em si mesmos, 

alheios à própria realidade. 

O enfrentamento da complexa realidade do século XXI vem requerendo uma 

formação que leve em conta e incentive a troca e a colaboração entre as 

especialidades e que enfatize uma visão mais ampla, reflexiva e criativa e que 

considere, no ensino e na pesquisa, a pertinência entre os diferentes saberes. 

A hiperespecialização tem colocado em relevo a falta de comunicação, a falta 

do sentido de interdependência desses conhecimentos e dos que os dominam, 

levando-os , com frequência, a tratar dos problemas de modo isolado, esquecendo-
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se que “nessa época de mundialização, os grandes problemas são transversais, 

multidimensionais e planetários” (MORIN, 2011, p.12) 

Na perspectiva do descompasso entre formação escolar e as exigências do 

mercado de trabalho, também se mostra conveniente considerar que: 

 
Cada vez mais os empregos se afastam dos diplomas. Portanto, é preciso 
dar aos graduados uma base mais ampla que permita um rápido ajuste às 
novas ocupações para as quais os graduados vão progressivamente se 
mudando. Em outras palavras, a permanência nos empregos e ocupações 
dura cada vez menos (MOURA CASTRO, Ensino Superior nº. 31, p.3). 

 

As orientações do MCIES – Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior 

de Portugal, relacionadas à definição dos perfis e competências de formação, vão 

acertadamente na direção de estabelecer finalidades para a educação que evitem os 

inconvenientes de uma visão reducionista e fragmentada da realidade, que 

facilitariam a obsolescência rápida da formação. 

Neste intuito é frisada a necessidade de se alcançar primeiro uma educação 

generalista e de base, a ser complementada por outra de tônica mais 

profissionalizante, correspondentes às ênfases dadas ao 1º ciclo de estudos e ao 2º 

ciclo de estudos, respectivamente. 

“A definição dos perfis e competências de formação deve contemplar”: 
 
Constituição de compromissos de oferta que cubram as necessidades de 
uma educação generalista sólida que o ensino superior deve proporcionar e 
uma componente vocacional de profissionalização que o País e os jovens 
exigem. (MCIES- Processo de Bolonha, p. 40). 

 

O dilema entre especialização e formação de base tem gerado polêmica e é 

assim lembrado em artigo escrito por Moura Castro (2011, p.1):”Todo ensino 

superior é uma mescla de formação geral com o aprendizado de um ofício ou 

profissão. Encontrar a boa combinação tem sido um desafio, já faz pelo menos dois 

séculos.” 

Mais adiante, no mesmo artigo, adverte: “Ao contrário do que pensariam 

almas mais afoitas, o ensino superior não pode ser visto apenas como um 

aprofundamento cada vez maior em um campo do conhecimento cada vez menor”. 

(MOURA CASTRO, 2011, p.1). 
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O mesmo assunto é retomado por Zabalza que explica o descrédito que a 

formação básica recebeu na formação profissional, frente a uma valorização 

intensiva e maior da especialização: 

 
A tendência progressiva nos últimos anos de vincular a formação 
universitária ao exercício profissional e às demandas do mercado de 
trabalho foi desequilibrando a resposta ao dilema entre “generalidade” e 
“especialização” em favor desta última. A formação mais geral e de base, 
exceto em alguns centros que optaram por deixar a especialização para 
estudos pós-universitários, foi perdendo credibilidade e projeção (“não serve 
para nada”, diz-se, “são meras questões teóricas que não respondem às 
novas exigências da sociedade”, etc.) e, progressivamente, foi perdendo 
também recursos. (ZABALZA, 2004, p.49). 

 

Embora reconhecendo a persistência de opiniões divergentes sobre o tema, o 

mesmo autor destaca as vantagens da formação básica e seu significado no modelo 

3+2+2 do Processo de Bolonha, acrescentando, mais à frente, no mesmo texto: 

 
Não são poucos os que afirmam que o sistema escolar deveria manter 
como prioridade básica a ação de potencializar uma formação de base, que 
facilita qualquer adaptação posterior às exigências específicas de uma 
ocupação profissional ou a novos processos de especialização. O modelo 
3+2+2 (três anos de formação básica, com possibilidade de ingressar no 
mercado de trabalho; dois anos de especialização; outros dois anos que 
levariam ao doutorado) recomendado pela EU (União Européia) na 
Declaração de Bolonha (1999) responde a esse critério. (ZABALZA, 2004, 
p. 50). 
 

              

Essa mesma visão, segundo Boaventura Santos (2000, p.198), era 

compartilhada, já em 1987, pela OCDE – Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico: 
 
Verifica-se, assim, um certo regresso ao generalismo, ainda que agora  
concebido , não como saber universalista e desinteressado  próprio  das   
elites, mas antes como formação  não-profissional para um desempenho 
pluriprofissionalizado. O relatório da OCDE sobre a universidade a que já fiz 
referência privilegia “a preparação ampla para uma grande variedade de 
condições subsequentes imprevisíveis” em detrimento de “um treinamento 
específico para uma tarefa que daqui a cinco ou dez ou vinte anos pode já 
não existir” (OCDE, 1987:12). 

 

Em seguida, o mesmo autor, acrescenta informações sobre a os resultados 

de um inquérito com empresários ingleses, contido no referido relatório da OCDE, 

que reforça a expectativa de uma formação profissional universitária mais holística 

do que especializada: 
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Sem surpresa, o inquérito revela que se espera que a universidade 
selecione os jovens mais capazes e lhes forneça alguns conhecimentos 
específicos.  Mas, curiosamente, espera-se acima de tudo que a 
universidade os submeta a experiências pedagógicas que, 
independentemente do curso escolhido, criem flexibilidade, promovam o 
desenvolvimento pessoal e agucem a motivação individual (OCDE, 
1987:66). 

 

Em relação à ênfase na formação básica no primeiro ciclo do ensino superior 

europeu pós-Bolonha e na especialização no ciclo posterior, Silveira demonstra 

posicionamento diferente dos expostos até aqui, ao questionar e argumentar que: 

 
Restam dois problemas. Primeiro, dar um sentido profissional ao 
bacharelado oriundo da quebra do diploma de longa duração, dado que os 
três primeiros anos costumam ser dedicados às ciências básicas e ao 
núcleo comum da engenharia. Segundo, dar um sentido ao curso de dois 
anos complementando a formação técnica (onde o aluno obteve um 
conhecimento “apenas suficiente” de ciências básicas) na direção de um 
grau “completo”. (SILVEIRA, 2005, pp.23-24). 

 

Devido ao fato de as primeiras turmas de graduação serem recém – formadas 

nessa sistemática de ciclos do Processo de Bolonha, futuramente dados estatísticos 

poderão indicar qual terá sido o comportamento do mercado de trabalho na 

aceitação desses diplomas de curta duração do primeiro ciclo e que significado e 

importância terão assumido as formações de segundo ciclo. 
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2. O BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 

 
 
As origens da Unifesp – Universidade Federal de São Paulo remontam a 

1933, quando foi criada a Escola Paulista de Medicina. Em 1939 é criada a Escola 

Paulista de Enfermagem, ambas inicialmente de natureza privada e sediadas em 

São Paulo, notabilizando-se pela atuação na área de saúde. 

Transformam-se, em 1956 em uma instituição pública e gratuita, tornando-se 

um estabelecimento isolado de ensino superior de natureza autárquica, vinculado ao 

Ministério da Educação. 

Na década de 60 são criados mais três cursos de graduação voltados para a 

pesquisa e tecnologia na área de saúde: Ciências Biomédicas, Fonoaudiologia e 

Tecnologia Oftálmica. As características que acompanham o crescimento da 

instituição são o da excelência do ensino superior oferecido, as destacadas 

atividades de extensão e de pesquisa. Evidencia-se, também, por ter sido a 

instituição que criou os primeiros programas de pós-graduação no Brasil. 

Somente em 1994, já com consolidada posição científica, passa a denominar-

se Universidade Federal de São Paulo. Embora não tenha registrado na época uma 

expansão e diversificação de seus cursos, manteve-se, nos anos seguintes, como 

notável universidade temática na área de saúde, famosa por seus cursos de 

graduação e de pós-graduação. 

Em 2005, frente à escassez de vagas de graduação oferecidas pelo ensino 

público no país, a Unifesp amplia e diversifica os seus cursos de graduação e pós-

graduação, deixando, a partir de então, de caracterizar-se como universidade 

temática. Essa significativa mudança ocorre pela sua adesão ao Programa de Apoio 

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). 

Em relação à proporção de jovens cursando ensino superior no Brasil, na 

ocasião (2005), comparativamente à mesma situação em outros países, os 

seguintes dados ilustram a situação discrepante do Brasil e a superioridade, nesse 

aspecto, dos países exemplificados: 
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 De acordo com dados do Instituto de Estatística da UNESCO, em 2005 
apenas 16% dos quase 18 milhões de jovens brasileiros na faixa etária de 
18 a 24 anos estavam matriculados no ensino superior. Nesse mesmo 
ano, a proporção era de 58% na Argentina e 46% no Chile, para manter a 
comparação na América Latina. Buscando o “benchmark” global, há a 
Coréia do Sul, com 93%. (PROJETO PEDAGÒGICO, p.10, grifos nossos). 

 

Em relação aos estudantes de ensino superior cursando engenharia os 

dados, no caso do Brasil, são ainda mais negativos: 
Naquele mesmo ano, dos quase 18 milhões de jovens brasileiros na faixa 
etária supracitada, somente 350 mil, ou menos de 2% do total, cursavam 
ensino superior em Engenharia. Na Coréia do Sul, dos 3,3 milhões de 
jovens na mesma faixa etária, o número de estudantes de engenharia era 
quase igual a um milhão, ou mais de 30% do total. Note que um país com 
cerca de 1/5 da população na faixa etária em estudo tinha cerca do triplo do 
número de estudantes em engenharia (PROJETO PEDAGÓGICO, p.10, 
grifos nossos). 
 

A Confederação Nacional da Indústria, em sua “Proposta para a 

Modernização da Educação em Engenharia no Brasil”, divulgada em 2006, 

expressou seu diagnóstico da situação do ensino superior no Brasil nos seguintes 

termos: 
A crescente demanda do mercado de trabalho por profissionais cada vez 
mais capacitados levou o governo, inclusive, a facilitar a abertura de novos 
cursos na iniciativa privada para ampliar as vagas disponíveis. Com isso, o 
número de matrículas cresceu de forma explosiva: a taxa média anual de 
crescimento das matrículas em cursos de graduação, que foi de 1,075 entre 
1983 e 1993, saltou para 9,5% entre 1993 e 2003. Só em 2002, o número 
total de matrículas cresceu quase 15%. No número de vagas ofertadas no 
vestibular a expansão foi mais espetacular: o aumento chegou a mais de 
25% em 2000 e 2002, ficou em 16% em 2001 e 13% em 2003. Em dez 
anos, as vagas para ingressantes quase quadruplicaram (fonte: INEP-
MEC). (INOVA ENGENHARIA, 2006, p.22). 

 
A seguir, no mesmo estudo, assim conclui a exposição de dados em relação a 

manifesta expansão do ensino superior no Brasil no período de 1993 a 2003, com as 

matrículas concentradas em estabelecimentos privados de ensino e em cursos da 

área de ciências humanas, com pouco destaque para as matrículas em engenharia, 

em congruência com os dados da UNESCO, mencionados anteriormente: 

 
O problema é que o investimento na ampliação das vagas na rede pública 
não se deu na mesma proporção. O resultado é que as instituições privadas 
representam hoje 70% do total e abrigam 89% dos alunos matriculados na 
educação superior. 
Esse modelo de expansão, entretanto, já apresenta claras mostras de 
exaustão. O percentual de vagas não preenchidas nas instituições privadas 
passou de 12%, em 1980, para 20% nos anos 90, 32% em 2003 e 44% em 
2004, período em que houve uma explosão da inadimplência e da evasão. 
A inadimplência oscila hoje em torno de 20% e apenas três de cada dez 
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alunos que começam um curso superior numa instituição privada chegam a 
concluí-lo (...) 
Além disso, o fato de a oferta de novas vagas e cursos ter crescido 
sobretudo na iniciativa privada vem agravando a distorção existente na 
matriz da educação superior brasileira, que é excessivamente concentrada 
na área de ciências humanas. As instituições privadas oferecem cursos 
preferencialmente nessas áreas, pois exigem muito menos investimento em 
laboratórios e infra-estrutura. (INOVA ENGENHARIA, 2006, p. 24). 
 

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais - REUNI, instituído pelo Decreto nº. 6.096, de 24 de abril de 

2007, apresenta no seu artigo 1º o objetivo de criar condições para a ampliação 
do acesso e permanência na educação superior e vai ao encontro do papel 

atribuído ao Ministério da Educação pelo Plano Nacional de Educação (Lei nº. 

10.172/20010), quando estabelece o provimento da oferta de educação superior 

para, pelo menos, 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, até o final da 

década (2010). 

O parágrafo 1º do artigo 1º do REUNI estabelece como meta global a 

elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos presenciais para noventa 

por cento e da relação de alunos de graduação por professor para dezoito alunos, 

em cursos presenciais. 

Documento do Ministério da Educação sobre o REUNI (DIRETRIZES 

GERAIS) apresenta um diagnóstico da educação superior brasileira onde são 

apontadas situações que sugerem uma transformação, uma mudança, uma reforma 

universitária, tendo em vista as seguintes conclusões do referido estudo: 

 
Em suma, estreitos campos do saber contemplados nos projetos 
pedagógicos, precocidade na escolha dos cursos, altos índices de evasão 
de alunos, descompasso entre a rigidez da formação profissional e as 
amplas e diversificadas competências demandadas pelo mundo do trabalho 
e, sobretudo, os novos desafios da sociedade do conhecimento são 
problemas que, para sua superação, requerem modelos de formação 
profissional mais abrangentes, flexíveis e integradores (REUNI - 
DIRETRIZES GERAIS, 2007, p. 8) 

 

Em 02 de dezembro de 2006, reunidos em Salvador, na Bahia, um grupo de 

reitores de universidades federais do Brasil já havia subscrito um manifesto, 

denominado Manifesto da Universidade Nova, em que reconheciam a seguinte 

situação do ensino superior brasileiro, que nos seus principais pontos foram os 

mesmos das conclusões do diagnóstico conduzido pelo MEC para o REUNI: 
Os Reitores subscritos RECONHECEM: 
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1. que, nos diversos países latino-americanos (e no Brasil em especial), 
encontram-se arquiteturas curriculares diversificadas e incongruentes, 
caracterizadas por profuso sistema de títulos, produzidos por meio de 
programas de formação com reduzido grau de articulação.  

2. que, no Brasil, ocorre excessiva precocidade na escolha de carreira 
profissional, pois muito cedo, jovens são forçados a tomar a decisão de 
escolher sua carreira profissional de nível universitário sem vivência pessoal 
e sem informações precisas e confiáveis sobre processos de formação e 
natureza das práticas das respectivas profissões.  

3. que o ingresso na educação superior se faz diretamente aos cursos 
profissionais através de um sistema de seleção pontual, pedagogicamente 
questionável e socialmente excludente, o Exame Vestibular, desenhado 
para selecionar alunos portadores de conhecimento (ou memorizadores de 
informações) excluindo valores e potenciais definidores da cultura 
universitária.  

4. que a arquitetura acadêmica da educação universitária brasileira 
incorpora currículos de graduação estreitos e rígidos, com forte viés 
disciplinar, agravado pelo enorme fosso entre graduação e pós-graduação 
herdado da reforma universitária de 1968. 

5. que, na mistura de modelos que constituiu a universidade brasileira, a 
cultura artística, científica e humanística ficou de fora. Sucessivas reformas 
educacionais fizeram com que a escola pública secundária abandonasse os 
estudos clássicos do velho regime, e nunca se conseguiu realizar uma 
reforma universitária capaz de trazer para dentro da universidade a 
formação intelectual tão necessária para a compreensão do mundo, da 
sociedade e da história.  

6. que, caso se mantenha a atual estrutura curricular de formação 
profissional e acadêmica, a nação brasileira corre sério risco de isolamento 
nas esferas científica, tecnológica, intelectual e econômica de um mundo 
cada dia mais globalizado e inter-relacionado. Ao se completar o Processo 
de Bolonha em 2010, unificando o sistema de educação superior do bloco 
econômico e político da União Européia, haverá uma incompatibilidade 
quase completa do modelo brasileiro de formação universitária em relação 
àqueles vigentes em outras realidades, especialmente de países 
desenvolvidos. (MANIFESTO DA EDUCAÇÃO NOVA, 2006, s/n). 

 

A adesão ao REUNI de todas as 54 universidades federais possibilitou o 

financiamento para a expansão não só física, como também para a contratação de 

recursos humanos, em função da expansão do número de vagas e de cursos. 

Alguns dos resultados esperados dessa adesão das universidades federais 

ao REUNI, em relação ao ensino na graduação e principalmente quanto ao 

redesenho curricular dos seus cursos, foram assim expressos: 

A qualidade almejada para este nível de ensino tende a se concretizar a 
partir da adesão dessas instituições ao programa e às suas diretrizes, com 
o consequente redesenho curricular dos seus cursos, valorizando a 
flexibilização e a interdisciplinaridade, diversificando as modalidades de 
graduação e articulando-a com a pós-graduação, além do estabelecimento 
da necessária e inadiável interface da educação superior com a educação 
básica - orientações já consagradas na LDB/96 e referendadas pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais, definidas pelo CNE. (REUNI – 
DIRETRIZES GERA IS, p. 5). 
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No caso da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp, a expansão da 

graduação iniciou-se em 2005, via pacto direto com o Ministério da Educação e 

consolidou-se em 2006/2007, via REUNI, com a abertura de 14 novos cursos em 4 

novos campus.  

Em 2005 instalou-se um novo campus na Baixada Santista com cursos na 

área de saúde, diversos dos tradicionais cursos implantados em São Paulo. 

A seguir, ocorreu a criação do campus Diadema, com cursos voltados para o 

Meio Ambiente, Ciências Biológicas e Química. 

Na sequência, foi criado o campus Guarulhos, com cursos direcionados para 

a área de Humanidades. 

Em 2007 é criado o campus São José dos Campos, voltado para cursos na 

área de Ciências Exatas e da Terra e Engenharias. A escolha para sediar neste 

campus o ICT - Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp e desenvolver cursos 

nas referidas áreas do conhecimento, decorreu da presença na cidade de grandes 

empresas de cunho tecnológico, como Embraer e Petrobrás, renomados institutos 

de pesquisa como o INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; ITA – 

Instituto Tecnológico da Aeronáutica e por contar, ainda, com um importante Parque 

Tecnológico. 

O curso inicialmente implantado foi o de Ciência da Computação.  Em 2009, 

passa a ser oferecido, também, o curso de Matemática Computacional. 

Apesar do aumento de vagas e diversificação da oferta, esses cursos não 

apresentam, no seu projeto pedagógico, alterações em relação ao modelo 

tradicional de cursos de graduação. Além desses cursos, viria a ser oferecido, a 

partir de 2011, o Bacharelado em Ciência e Tecnologia. 

Segundo informação contida na sua apresentação em página eletrônica do 

campus São José dos Campos, o curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia - 

BCT, oferecido pelo ICT – Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp, identifica-se, 

quanto à sua concepção, com o curso de mesmo nome, cuja implantação pioneira 

foi feita pela UFABC - Universidade Federal do ABC em 2006. 

Com base no projeto pedagógico e em documentos como as diretrizes do 

Programa REUNI, estabelecidas no artigo 2º do decreto que o instituiu (Decreto nº. 

6.096, de 24 de abril de 2007)são identificados e comentados, a seguir, as 

características que identificam o Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Unifesp 

como modelo diferenciado das propostas tradicionais de formação de engenheiros. 
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2.1 ESTRUTURA CURRICULAR 
 
 
Uma das principais características do novo modelo curricular do Bacharelado 

em Ciência e Tecnologia-BCT do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp São 

José dos Campos é que ele se contrapõe ao modelo tradicional, pouco flexível, de 

especialização e escolha precoce de uma profissão, que ocorre, com frequência, 

quando o estudante ingressa num curso universitário e se vê na situação de ter de 

se definir por uma carreira profissional e, no decorrer do curso de graduação, 

aprofundar os conhecimentos na área escolhida, com possibilidades restritas de 

mudança antes do seu término. 

Esse modelo de formação tradicional e bastante difundido na educação 

superior brasileira caracteriza-se por uma concepção fragmentada do conhecimento, 

com ênfase no conhecimento disciplinar. 

Na proposta curricular do Bacharelado em Ciência e Tecnologia – BCT, o 

aluno ingressa numa grande área do conhecimento: Ciência e Tecnologia. Somente 

após concluir 2/3 deste curso, cuja duração é de 03 anos, no mínimo, é que o 
estudante poderá fazer a opção por um dos cursos de formação específica, 
que pretende cursar após o Bacharelado em Ciência e Tecnologia.  

No caso das engenharias, a duração da formação específica é de, no mínimo, 

02 anos. Os cursos de formação específica em engenharia oferecidos atualmente 

pelo Instituto de Ciência e Tecnologia - ICT da Unifesp, após o Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia, são: Engenharia de Materiais e Engenharia Biomédica. 

Em função da disponibilidade, principalmente, de professores e de 

laboratórios, outros cursos de formação específica em engenharia e já aprovados 

pelos colegiados da Unifesp, serão oferecidos gradativamente, levando em conta 

sua contribuição para a formação de recursos humanos de interesse estratégico 

para o país. 

De acordo com o projeto pedagógico do curso, a estrutura do Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia é composta por 50% de disciplinas obrigatórias, organizadas 

em torno de 06 eixos do conhecimento: Biologia, Química, Física, Matemática, 

Computação e Humanidades, com o objetivo de propiciar uma formação básica 

adequada. 
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A autonomia do aluno no curso permite, segundo o seu projeto pedagógico, 

que ele escolha 50% das unidades curriculares. Dentre estas, destacam-se as 

livres, que correspondem a 25% do total e visam dar condições para que o 

estudante amplie a sua formação, para além de aspectos predominantemente 

técnicos. Os outros 25% referem-se às unidades curriculares identificadas como de 

opção limitada, que correspondem às áreas de formação específica. 

Diante do dilema de deixar o aluno escolher aleatoriamente essas unidades 

curriculares de opção limitada ou oferecer alguma indicação para cada um dos 

percursos a serem seguidos, no caso dos estudantes que pretendem seguir para 

outra graduação específica, após a conclusão do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia, decidiu-se pela criação de trajetórias profissionais para que o 

estudante com mais 01 ou 02 anos de estudos, após esse curso, adquira uma 

formação profissional que esteja de acordo com as diretrizes curriculares nacionais 

para uma formação profissional como a de engenharia. 

A semelhança de boa parte do conteúdo dos cursos de Ciência da 

Computação e Matemática Computacional com o do BCT - Bacharelado em Ciência 

e Tecnologia possibilitou agregar esses cursos como de formação específica, após o 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia, ampliando-se as opções de trajetórias 

profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia - BCT 
Esquema da Estrutura Curricular 

Disciplinas Obrigatórias 

50% 
Disciplinas livres 

25% 
Disciplinas opção limitada 

25% 

Relacionadas à formação 

em Ciências da Natureza, 

Matemática, Computação 

e Humanidades 

Relacionadas à formação 

geral e complementar 

Relacionadas às 

trajetórias profissionais 
da Unifesp após o BCT: 

engenharia de materiais, 

engenharia biomédica , 

ciência da computação e 

matemática computacional 

 

Essa organização apresenta-se de modo mais flexível do que a de outros 

modelos de cursos, pelo maior número de opções que o aluno tem. Possibilita, 

ainda, acréscimo de novos cursos após o Bacharelado em Ciência e Tecnologia, de 

modo que possam ser freqüentados com uma base de formação científica e 
diversidade de percursos de formação, ao invés de uma restrita especialização 

logo de início. 

O ingresso do aluno numa etapa básica de formação de engenharia é 

lembrado por um dos diretores da ABENGE - Associação Brasileira de Educação em 

Engenharia, como não sendo uma novidade, quando considera que a Politécnica de 

Paris (1795) tinha um curso nestes moldes com duração de três anos, que era pré-

requisito para o aluno cursar a Escola de Minas ou a Escola de Pontes e Caminhos. 

(OLIVEIRA, 2010, p. 25).  

Uma das consequências da adoção do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, 

que permite uma formação básica de 03 anos seguida de mais 02 anos de formação 

específica é a possibilidade de obtenção de não apenas um, mas de dois diplomas 

de graduação: o de Bacharel em Ciência e Tecnologia e outro de Engenheiro na 

especialidade cursada. 

Outras possibilidades para o concluinte do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia são as de ingressar no mercado de trabalho, fazer um curso de 

especialização lato sensu, prosseguir estudos no mestrado ou fazer a graduação 

específica, após o BCT, em outra universidade que adote o mesmo modelo. 
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No caso da formação de engenheiros, a adoção deste modelo permite que o 

ingresso num curso universitário seja feito apenas via Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia, uma vez que este possibilita agregar várias trajetórias profissionais, 

entre as diversas opções de especialização das engenharias, com tempo para que o 

estudante estabeleça um contato com elas e escolha sua trajetória, sem ter de 

decidir apressada e prematuramente. 

 

 

 
 

 
Figura 2: Possibilidades após o Bacharelado em Ciência e Tecnologia – BCT. 

Fonte: Unifesp, Autor: MILIONI, A. Z., 2012. 

 
OBS: No esquema acima, de autoria do Prof. Dr. Armando Zeferino Milioni da 

Unifesp e utilizado institucionalmente para apresentação do curso, a Graduação 

após o Bacharelado em Ciência e Tecnologia refere-se às possibilidades atuais 

(2012) que o aluno tem na Unifesp de optar pelo curso de formação específica de 

Engenharia de Materiais, Engenharia Biomédica, Ciência da Computação ou 

Matemática Computacional. 
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2.2 FORMAÇÃO BÁSICA E INTERDISCIPLINAR 
 
 
O resultado do diagnóstico da educação superior brasileira, destacado nas 

Diretrizes Gerais do REUNI e apresentado, em linhas gerais, no início deste 

capítulo, chama a atenção para a existência de modelos de formação acadêmica e 

profissional não mais condizentes com a atual realidade.  

Entende-se que: 
...vivemos numa era em que o conhecimento se acumula com grande 
velocidade, e em que as tecnologias evoluem e se substituem com uma 
dinâmica quase perturbadora. (ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 
2004, p.9). 
 

Neste contexto, as mudanças são constantes e uma formação longa e 

especializada em pouco tempo se torna obsoleta: 
 
Na maior parte das modalidades de engenharia, estima-se que metade do                               
que se aprende na universidade estará superado após cinco anos da 
formatura. Na área de engenharia da computação, o prazo cai para dois 
anos (INOVA ENGENHARIA, 2006, p.12). 

 

Contrariamente à tendência apontada, o que tem prevalecido em nosso 

sistema universitário é a oferta de cursos de bacharelado longos, cuja duração varia 

de 04 a 06 anos, onde o aluno ingressa no curso de engenharia já com uma opção 

de especialização definida. 

A ênfase nesses estudos é no conhecimento disciplinar, especializado e 

fragmentado. 

Ocorre que as carreiras profissionais, em função da dinâmica do mercado de 

trabalho, vêm se distanciando da formação especializada recebida, uma vez que, 

não raramente, um profissional transita de uma área especializada para outra, ao ser 

promovido de um cargo técnico para um administrativo numa empresa, ou ao mudar 

de emprego, passando a atuar num outro cargo ou num ramo diferente do que 

atuava. 
De qualquer forma, parece que, hoje em dia, começa a predominar a idéia 
de que é preferível, inclusive do ponto de vista dos empregadores, que os 
indivíduos tenham uma formação geral suficientemente ampla e polivalente 
a ponto de permitir a mobilidade profissional (ZABALZA, 2007, p.49). 
 

Nessa mesma direção, Bianchetti e Palangana argumentam que: 
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Ocorre que, para contar com um trabalhador com as características exigidas 
pelo novo momento, é imperioso abandonar aquela concepção de currículo 
cuja característica está assentada numa ampla diversidade de conteúdos, 
porém pouco aprofundados, e assumir a necessidade de voltar às 
disciplinas básicas, que se supõe possibilitam a aquisição e/ou 
desenvolvimento daquelas competências requeridas pelo trabalho flexível,                           
automatizado e integrado. (2000, s/n) 
 

Neste sentido, o modelo do Bacharelado em Ciência e Tecnologia se 

distancia do tradicional ao propor como ênfase uma estrutura curricular que visa a 

formação básica, deixando para a etapa posterior a aquisição de formação 

especializada, para os que desejam uma especialização, como no caso dos que 

optam por uma das engenharias. 

Em contraste com uma ênfase especializada e disciplinar, o BCT – 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia do ICT da Unifesp define-se como um 

Bacharelado Interdisciplinar (BI): 

 
Neste sentido, a Unifesp SJC através do Instituto de Ciência e Tecnologia 
propõe o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (PROJETO 
PEDAGÓGICO, p. 9). 
 

De acordo com documento da Secretaria da Educação Superior do Ministério 

da Educação: 
Bacharelados Interdisciplinares (Bis) e similares são programas de 
formação em nível de graduação de natureza geral, que conduzem a 
diploma, organizados por grandes áreas do conhecimento. 
(REFERENCIAIS ORIENTADORES PARA OS BACHARELADOS 
INTERDISCIPLINARES E SIMILARES, s/n). 
 

Referido documento destaca, ainda, o foco da formação proporcionada pelos 

Bis – Bacharelados Interdisciplinares e sua relação com a estruturação curricular: 

 
Os BIS proporcionam uma formação com foco na interdisciplinaridade e no 
diálogo entre áreas de conhecimento e entre componentes curriculares, 
estruturando as trajetórias formativas na perspectiva de uma alta 
flexibilização curricular. (REFERENCIAIS ORIENTADORES PARA OS 
BACHARELADOS INTERDISCIPLINARES E SIMILARES, s/n). 

 

Sobre a importância da interdisciplinaridade, assim se manifestam Bianchetti 

e Palangana: 
Já no que se refere à relação entre ciências/disciplinas, falar hoje do quanto 
a interdisciplinaridade é imprescindível deixou de ser um deleite intelectual 
ou um modismo. O aporte ou a colaboração de todas as disciplinas para 
formar o novo trabalhador é uma imposição do novo momento histórico e 
não algo que depende apenas da vontade das pessoas. (2000, s/n). 
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A fluidez do conceito da interdisciplinaridade, seus limites e possibilidades, 

são destacados nas seguintes palavras de Morin: 

 
 A interdisciplinaridade pode significar que diferentes disciplinas encontram-
se reunidas como diferentes nações o fazem na ONU, sem, entretanto 
poder fazer outra coisa senão afirmar cada uma seus próprios direitos e 
suas próprias soberanias em relação às exigências do vizinho. Ela pode 
também querer dizer troca e cooperação e, desse modo, transformar-se em 
algo orgânico. (MORIN, 2009, p.50). 
 

É novamente Morin que alerta para o hiato que separa a intencionalidade da 

ação: 
O campo da ação é muito aleatório, muito incerto. Ele nos impõe uma 
consciência bastante aguda dos acasos, derivas, bifurcações, e nos impõe 
a reflexão sobre sua própria complexidade.  
Aqui intervém a noção de ecologia da ação. Desde o momento em que um 
indivíduo empreende uma ação, qualquer que seja ela, esta começa a 
escapar de suas intenções. Ela entra num universo de interações e 
finalmente o meio ambiente apossa-se dela num sentido que pode se tornar 
contrário ao da intenção inicial. Com frequência a ação retorna em 
bumerangue sobre nossa cabeça. Isso nos obriga a seguir a ação, a tentar 
corrigi-la – se ainda é tempo, às vezes, a bombardeá-la como os 
responsáveis da NASA que, no caso de desvio de trajetória de um foguete, 
enviam um outro foguete para explodir o primeiro (MORIN, 2011, pp.80 e 
81). 

 

Nessa perspectiva, é necessário distinguir a intenção, contida no Projeto 

Pedagógico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Unifesp, em relação à 

proposta de interdisciplinaridade, de autonomia do aluno e a distância que existe 

entre essas concepções e a prática em sala de aula, ainda sujeita ao modo 

tradicional de conceber e ministrar as disciplinas, como exemplificado a seguir. 

Ao tratar da organização do curso de engenharia da Real Academia Militar, 

que foi criada por meio de Carta de Lei de 4 de dezembro de 1810 do Príncipe 

Regente D. João e que se originou da primeira escola de engenharia do Brasil, a 

Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, cujas atividades foram 

iniciadas em 1792, na cidade do Rio de Janeiro, Oliveira (2010, pp. 29-30) lembra 

como ainda hoje persistem modos de ensinar e de aprender de séculos passados. 

Citando e comentando trechos da referida Carta, destaca que no seu Título VII (Dos 

exercícios diários e semanários, e forma dos exames no fim do ano letivo ; assim 

como dos que são obrigados a seguir estes estudos) consta no seu início que “Cada 

lente será obrigado a explicar nos primeiros três quartos de hora sua lição aos 

discípulos; depois procederá a fazê-los dar conta da lição do dia precedente, 

chamando aqueles dos discípulos que bem lhe parecer, e procurará que a mesma 
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exposição, que eles fizerem, possa ser útil aos outros.” .Comenta, a seguir, que “O 

primeiro parágrafo deste Título VII mostra que as aulas eram predominantemente 

‘expositivas’ e que os alunos deveriam saber ‘reproduzir ‘ o que o professor 

ensinava, ao ter que dar conta da lição.” Destaca como essas prescrições guardam 

semelhanças com o praticado no ensino da engenharia da atualidade. Apresentando 

e comentando outros trechos da Carta, como o que se refere ao sorteio de “ponto” 

pelo examinando, frisa que “Pelo que se sabe, esse formato de exame vigorou em 

muitas escolas até a década de 60 e também não está muito distante das ‘provas’ 

que ainda hoje são baseadas na apostila ou nas ‘listas de exercícios’ que o 

professor ‘passa’ para os estudantes”. 

Situações como essas mostram a distância ainda existente em relação à 

proposta de uma formação que não seja meramente repetitiva e disciplinar. 

 
 

2.3 MOBILIDADE 
 
 

Em função da pouca flexibilidade dos currículos tradicionais de formação de 

engenheiros, o Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da 

Unifesp inclui a mobilidade acadêmica como uma de suas características 

diferenciadoras, em relação a esses modelos: 

 
Nesse cenário, a mobilidade estudantil emerge como um importante objetivo 
a ser alcançado pelas instituições participantes do REUNI não só pelo 
reconhecimento nacional e internacional dessa prática no meio acadêmico, 
mas fundamentalmente por se constituir em estratégia privilegiada de 
construção de novos saberes e de vivência de outras culturas, de 
valorização e respeito ao diferente. (REUNI – DIRETRIZES GERAIS, p. 5). 

 

                        Como importante processo que contribui para a formação e 

aperfeiçoamento do estudante, pela aquisição de novas experiências e interação 

com outras realidades acadêmicas, ele é assim definido: 

 
A mobilidade acadêmica é o processo que viabiliza o intercâmbio de alunos 
entre instituições de ensino superior (IES). O discente matriculado em uma 
IES pode estudar em outra e, após a conclusão dos estudos, a emissão de 
atestado de comprovante de estudos é validado em sua instituição de 
origem. (PROJETO PEDAGÓGICO, p.14). 
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Pelas características do projeto do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, que 

visa uma formação básica, precedendo a formação especializada, a mobilidade 

acadêmica, coerente com essa proposta, é entendida como de grande relevância 

para o alcance desse resultado: 

 
Nesta proposta pedagógica a mobilidade acadêmica será enfaticamente 
estimulada... (PROJETO PEDAGÓGICO, p.14). 

 

No entanto, é importante ressaltar que a mobilidade acadêmica no 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia não se restringe ao procedimento já 

estabelecido entre as instituições de ensino, em que um estudante de um curso 

frequenta, em outra universidade, uma ou mais disciplinas, que depois são validadas 

pela instituição de origem. 

A mobilidade acadêmica no caso do Bacharelado em Ciência e Tecnologia vai 

além. Trata-se da possibilidade de que um egresso desse curso (já diplomado) tem 

de se dirigir a outra universidade para nela fazer um curso de formação 

especializada, nos mesmos moldes do projeto do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia. Possibilidade essa motivada por uma escolha pessoal ou porque a 

formação especializada pretendida não seria oferecida pela instituição de origem, 

considerando, ainda, que o egresso não se submeta a novo vestibular ou concurso. 

Essa nova forma de entender a mobilidade acadêmica amplia e potencializa 

para o egresso do Bacharelado em Ciência e Tecnologia - BCT as alternativas de 

escolha dos cursos de formação específica, após o BCT. 

O preceito da mobilidade, valorizado e presente no Projeto Pedagógico do 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Unifesp, tanto para os alunos do curso, 

mas principalmente para os egressos e, neste caso, numa concepção até então 

inexistente nos cursos de formação universitária de engenheiros, encontra, por sua 

vez, obstáculos para sua concretização entre as instituições universitárias 

brasileiras, mesmo se considerarmos o sistema federal de ensino superior. Em 

função de sua autonomia didática - científica (art. 53 da LDB) cada universidade 

atribui valores que, geralmente, não coincidem com as demais, quando se trata do 

valor de um crédito ou mesmo da duração da mesma disciplina do mesmo curso 

ministrado em outras instituições, até mesmo entre as que aderiram aos 

bacharelados interdisciplinares (BIs), dificultando a pretendida mobilidade, livre de 

empecilhos: 
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As universidades foram desenhadas institucionalmente para funcionar como                            
entidades autônomas e auto – suficientes. A cultura da autonomia 
universitária e da liberdade acadêmica, apesar de esgrimida publicamente 
em nome da universidade contra actores externos, tem sido frequentemente 
usada, no interior do sistema universitário, para contrapor universidade 
contra universidade. Onde existe, a competição pelo ranking incentiva à 
separação e, como é feita a partir das desigualdades existentes num dado 
momento e sem nenhuma medida compensatória, tende a aguçar ainda 
mais o topo da pirâmide e, com isso, a aprofundar a segmentação e a 
heterogeneidade. (SANTOS, 2008, p. 63). 

 

Seguindo o exemplo europeu, há necessidade de as universidades brasileiras 

se mobilizarem, organizando-se em redes, buscando a sistematização de 

procedimentos como a compatibilização de critérios entre seus créditos e disciplinas 

ou, até mesmo criando uma unidade comum de valorização da atividade acadêmica 

como o crédito europeu, para criar as condições para que a pretendida mobilidade 

dos estudantes, principalmente egressos do BCT seja viabilizada e ocorra entre as 

instituições universitárias no Brasil. 

Um exemplo de consórcio universitário já concretizado na Europa é 

identificado como CLUSTER - Leading Universities of Science and Technology, 

reunindo doze instituições universitárias de diferentes países europeus com cerca de 

3.000 professores, 11.000 docentes, 14.000 alunos de doutorado, num total de 

140.000 alunos e com membros associados em todo o mundo (www.cluster.org). 

No Brasil não há, ainda, a compatibilização sem obstáculos do ensino técnico 

profissional com o universitário, de modo que os concluintes de um curso 

tecnológico possam, sem necessidade de adequações, transferir-se para o 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia – BCT ou cursar uma especialização em 

engenharia após o BCT. 

A mobilidade poderia ser incentivada e valorizada, também, com o uso de 

instrumento similar ao Suplemento do Diploma adotado na Europa, em função do 

Processo de Bolonha. Servindo para contabilizar as matérias e aquisições técnicas e 

cognitivas cursadas e obtidas mediante formação voluntária e não acadêmica do seu 

titular e que não constassem do seu diploma ou certificado de estudos, serviria como 

meio para facilitar a mobilidade, a empregabilidade e como incentivo à atualização 

profissional por meio de estudos continuados. 
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3. VISÃO DOS ALUNOS SOBRE MOBILIDADE E FORMAÇÃO 

GERAL E A MATRIZ CURRICULAR DO BACHARELADO EM 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA AS ENGENHARIAS 
 

 
A partir de questionário aplicado aos alunos ingressantes em 2011 na 

primeira turma do BCT - Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Unifesp, pela 

Profa. Dra. Luciana Ferreira da Silva, docente de Sociologia da Unifesp – campus 

São José dos Campos, foram selecionadas algumas questões e respostas que 

ilustram como esses alunos percebem as características mais destacadas do 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia como a formação geral, a mobilidade e qual a 

identidade que o curso tem, em relação ao vínculo, ao fato de ser vista como ligada 

à formação do engenheiro ou com uma identidade própria, desvinculada desse 

relação. 

Do total de 200 alunos matriculados no curso do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia, 139 responderam às questões, das quais selecionamos duas, que 

contêm informações sobre os itens pesquisados. 

Quanto à questão: “Que características próprias do curso atraíram você 
para a Unifesp-SJC?” é possível identificar respostas que valorizam a possibilidade 

oferecida pelo curso de adiar a escolha de uma especialização, das quais 

transcrevemos algumas mais ilustrativas: 

“Devido ao fato de poder estudar melhor as possibilidades para a engenharia 

que está por vir” 

“As várias opções de formação” 

“As possibilidades que ele contempla e disponibiliza”. 

“Chance de adiar a escolha de uma carreira para depois do término do curso” 

“O aluno é capaz de descobrir dentro do curso se aquilo que ele acreditava 

que queria é de fato o que ele realmente quer. Diversos colegas já mudaram suas 

percepções iniciais, e agora pretendem guinar para carreiras diferentes” 

“A possibilidade de ter um tempo maior para escolher a área em que vou 

atuar” 

“O fato de poder escolher depois sua especialização, já que entrei na 

universidade com dúvidas sobre a profissão que seguiria”. 
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Na opinião de Macedo (2004), a especialização prematura acompanha a 

escolha precoce, pois ambas são impostas por um sistema de ensino 

excessivamente fragmentado em cursos, departamentos e faculdades que não se 

comunicam entre si. 

Sobre a escolha precoce e especialização prematura dos cursos, o mesmo 

autor se mostra favorável ao adiamento dessa decisão, dando tempo aos 

estudantes, como mostram as respostas, para que, de posse de informações 

adquiridas no próprio curso, estudem as possibilidades que se apresentam e 

decidam com maior probabilidade de acerto que especialização seguir. Alerta, ainda, 

para as consequências desastrosas dessa escolha precipitada: 

 
Resumidamente, a escolha precoce é determinada por um sistema que 
obriga os jovens a escolherem um curso superior por volta dos 18 anos. 
Nessa idade, não estão preparados para isso, pois ainda não conhecem 
bem a si mesmos e, em geral, não dispõem de informações em quantidade 
e qualidade suficientes para assegurar uma alta probabilidade de escolha 
adequada. Esse estresse desnecessário – em alguns casos, próximo de 
uma inquisição para obter a resposta do jovem quanto ao curso de sua 
escolha – tem várias consequências: dificuldade de superar o próprio 
vestibular, abandono de cursos, necessidade de outro vestibular, desajustes 
ocupacionais, distúrbios psicológicos, e por aí afora. (MACEDO, 2004). 

 

A mesma questão (Que características próprias do curso atraíram você 
para a Unifesp-SJC?) possibilitou outras respostas, das quais selecionamos 

algumas, que demonstram a valorização dada pelos alunos ao conhecimento que vá 

além da especialização, que contemple uma formação mais ampla, que se 

caracterize pela multidisciplinaridade, pela variedade de disciplinas, pela abordagem 

de diversos assuntos, até mesmo não relacionados à engenharia, permitindo a visão 

de perspectivas diferentes e a interdisciplinaridade: 

“O BCT é um curso inovador multidisciplinar que nos dá a possibilidade de ter 

um conhecimento muito variado em diversos assuntos, sendo um profissional 

completo” 

“A chance de me formar em diversas áreas do conhecimento, é um curso bem 

interdisciplinar” 

“A oportunidade de cursar um curso que abrange diversas áreas diferentes” 

“A diversidade do curso, que possui disciplinas variadas” 

“Diversificação do conteúdo” 
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“Uma formação mais ampla do que os cursos tradicionais em faculdades 

particulares, na qual já cursava, por exemplo.” 

“O oferecimento de matérias diferenciadas, aumentando o conhecimento do 

aluno e, por essa quantidade de matérias oferecidas formar um aluno com uma boa 

base”. 

“O fato de poder escolher não só matérias relacionadas à engenharia”. 

“Por ser um curso diferente de um curso de engenharia tradicional, visando 

aos alunos terem a mente mais aberta com relação a vários assuntos”. 

“Um curso interdisciplinar, no qual posso possuir todas as ferramentas e 

através delas chegar a uma sugestão, e não ser um bitolado em uma coisa só, pois 

o mercado necessita de engenheiros que saibam mais do que suas respectivas 

áreas de atuação para a solução dos problemas” 

Macedo (2004) demonstra a pertinência da formação básica e geral ao se 

referir à dinâmica do mercado de trabalho, onde perfis de formação genéricos têm 

mais possibilidade de emprego e mais possibilidade de adaptação frente às 

mudanças frequentes. A formação básica e geral permite, ainda, a aquisição de uma 

formação cultural mais ampla: 

 
E mais, a dinâmica do mercado de trabalho, aqui e alhures, demonstra que 
as pessoas nem sempre encontram ocupações típicas dos cursos que 
escolheram, o que reforça a idéia de cursos de graduação mais genéricos 
que os encontrados no Brasil, para permitir um leque mais amplo de 
conhecimentos que facilite essa adaptação a diferentes oportunidades de 
trabalho. Sem contar, o que não é menos importante, o ganho cultural de 
um leque mais amplo de conhecimentos, inclusive com abertura para 
algumas disciplinas de livre escolha do estudante, num processo que se 
ampliaria se os vários departamentos e faculdades se dispusessem a fazer 
um esforço comum de compartilhar instalações e professores e, de fato, 
realizar uma reforma profunda do atual sistema de ensino naquilo que mais 
interessa ao estudante. (MACEDO, 2004). 

 

A mobilidade aparece em algumas respostas a essa questão (Que 
características próprias do curso atraíram você para a Unifesp-SJC?) aliada à 

flexibilidade do curso, que ao conceder dois diplomas, permitir várias opções de 

formação, escolher disciplinas, no entender dos alunos facilitaria e ampliaria as 

oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, em função dos seguintes 

aspectos: 

“Possibilidade de formação em engenharia, além da saída com 2 diplomas” 

“As várias opções de formação” 
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“A mobilidade que tenho” 

“As chances de cursar uma engenharia depois com opções de escolha” 

“A grande opção no mercado de trabalho depois de formado” 

“Possibilidade de fazer intercâmbio disciplinar” 

A outra questão selecionada dá condições, pelas respostas dos alunos, de se 

perceber a identidade do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia pela visão 

que os alunos têm a respeito dele. 

A pergunta “O que você costuma dizer aos seus familiares, amigos ou 
conhecidos sobre o que um profissional formado em BCT faz?” propiciou 

respostas que demonstram a dificuldade de os alunos desvincularem o Bacharelado 

em Ciência e Tecnologia da formação para a engenharia, prevalecendo a tendência 

de identificá-lo como ligado à formação preparatória ou básica para as engenharias: 

“Digo que é um curso diversificado, onde, depois de formado, é possível 

iniciar um curso de engenharia”. 

“Digo que é uma introdução à engenharia”. 

“Digo que se trata de um curso básico que me prepara futuramente para 

cursar uma engenharia”. 

“Que faço engenharia”. 

“Digo que o profissional do BCT está para a engenharia assim como o clínico 

geral está para a medicina”. 

“Falo apenas sobre a formação após o BCT”. 

“Costumo dizer que o BCT é base para uma futura profissão no ramo da 

engenharia”. 

“Que o BCT se assemelha aos três primeiros anos de uma faculdade de 

engenharia, mas com a possibilidade do aluno direcionar seus estudos de acordo 

com a área em que fará sua especialização”. 

Nota-se em algumas respostas a essa questão (O que você costuma dizer 
aos seus familiares, amigos ou conhecidos sobre o que um profissional 
formado em BCT faz?) a hesitação em saber dizer o que realmente o formado no 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia faz, por se tratar de uma nova proposta de 

curso em que não há ainda formados pela Unifesp ou de outras universidades como 

referência: 
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“Normalmente eu não costumo falar do BCT, pois até agora acredito que 

todos tenham dúvidas ainda de como será a recepção desse profissional dentro do 

mercado de trabalho”. 

“Não costumo dizer sobre o curso BCT, prefiro dizer engenharia de materiais, 

porque é mais conhecido e evita questionamentos”. 

“Geralmente não sei o que responder e sempre digo que depois do BCT você 

faz engenharia ou outro curso que você queira”. 

“Digo que faço engenharia de materiais, porque o curso BCT é muito difícil de 

explicar, parece que mesmo sendo um bacharelado por si só, ainda não tem grande 

utilidade”. 

“Não digo muitas coisas, pois sinceramente minha visão neste curso 

ultrapassa o BCT visando carreira na engenharia, porém não desmerecendo o 

curso, só vejo que a sua idéia ainda não foi bem publicada nem ao menos para nós 

alunos e por este fato não consigo explicar muito bem a carreira profissional do 

profissional formado em ciência e tecnologia!”. 

“Já tentei explicar meu conceito pessoal sobre o aprendizado modular e 

interdisciplinar do BCT a familiares e amigos. Quase sempre ninguém conseguiu 

entender com clareza o novo conceito de curso, então me limito a apenas dizer que 

estudo engenharia”. 

 
 

3.1  MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA PARA AS ENGENHARIAS 
 
 
A análise da articulação da matriz curricular do curso de Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia com seu projeto pedagógico e com os anseios e expectativas 

dos alunos do curso (2011) permitiu a identificação de duas possibilidades distintas 

para construção da matriz curricular do curso, contidas no texto do seu projeto 

pedagógico. Uma delas favorece a construção de uma matriz de curso 

eminentemente voltada para a formação técnica, nos moldes tradicionais da 

formação em engenharia e a outra permite a construção de uma matriz curricular 

mais afinada com a mobilidade e formação geral, mais próxima do perfil profissional 
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e da visão e expectativas dos alunos do curso, conforme apresentado no início deste 

capítulo. 

  O Anexo B do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

- Unidades Curriculares Eletivas de Opção Limitada e Trajetórias Acadêmicas -

apresenta a relação das disciplinas que são básicas para as engenharias e as 

disciplinas que correspondem às trajetórias acadêmicas das engenharias : 

Engenharia de Materiais e Engenharia Biomédica. 

Agregando-se essas disciplinas às obrigatórias do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia - BCT obtém-se uma matriz curricular para as engenharias com a 

seguinte configuração: 

 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia para as Engenharias 

Obrigatórias do BCT 19 disciplinas 44% 

Básicas das Engenharias 14 disciplinas 26% 

Trajetórias Profissionais 08 a 10 disciplinas  24% 

Livre Escolha 02 disciplinas 6% 

Total de Disciplinas: 43 a 45 

Total de horas: 2700 

Duração: 06 semestres ou 03 anos, com possibilidade de conclusão da parte 

específica em, no mínimo, mais 02 anos. 

 

No modelo de matriz curricular, assim construído, há uma ênfase na formação 

técnica, com pouca possibilidade para a livre escolha de disciplinas pelos alunos 

(6%). 

De acordo com esse modelo, as disciplinas da trajetória profissional (24%) 

correspondem à Engenharia de Materiais ou à Engenharia Biomédica. 

Ocorre que uma matriz curricular do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, 

obtida conforme descrito anteriormente e que guiaria os alunos que pretendessem 

seguir para a especialização em Engenharia de Materiais ou em Engenharia 

Biomédica acabaria por contrariar os princípios e definições que orientam o Projeto 

Pedagógico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. 

Conforme consta nesse Projeto Pedagógico, já referenciado neste trabalho 

em outro capítulo, “um valor fundamental do Bacharelado em Ciência e Tecnologia é 

que durante o curso o aluno é responsável pela escolha de 50% da sua grade 
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curricular.” (PROJETO PEDAGÓGICO, p.14). Os outros 50% correspondem às 

disciplinas obrigatórias do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, que totalizam 1188 

horas. 

Os 50% da grade curricular que o aluno poderia escolher, conforme 

destacado no Projeto Pedagógico, referem-se às disciplinas eletivas. Estas poderão 

ser cursadas em paralelo às obrigatórias (exceto no primeiro semestre, quando 

todas as oferecidas são obrigatórias).  

O Projeto Pedagógico ressalta que as disciplinas eletivas, passíveis de 

escolha pelos alunos, são divididas paritariamente, isto é, de igual para igual, como 

disciplinas de opção limitada ou disciplinas de livre escolha (PROJETO 

PEDAGÓGICO, p. 31) e que o conjunto de optativas limitadas pode delinear um 

perfil profissional. 

O que se observa na matriz curricular exemplificada, que serviria de modelo 

para os cursos de engenharia, é que o princípio da paridade entre as disciplinas 

optativas e de livre escolha não é seguido. O que deveria ocorrer é que 25% das 

disciplinas eletivas fossem de opção limitada, equivalentes a uma trajetória 

profissional e os restantes 25% fossem de disciplinas de livre opção. O que se nota 

é que, para não ultrapassar a carga horária total de 2700 horas, só é possível 

oferecer as duas disciplinas que aparecem na matriz como optativas, indo pouco 

além de 5% do total. 

Outro aspecto em desacordo com os princípios do Projeto Pedagógico do 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia - BCT é que as disciplinas de livre escolha 

visam fornecer aos alunos uma visão multi e interdisciplinar “transpondo as barreiras 

dos interesses técnicos – científicos inerentes às disciplinas obrigatórias e de opção 

limitada. As disciplinas de livre escolha podem contemplar conteúdos que não se 

encaixam no programa ou no objetivo principal do curso” (PROJETO 

PEDAGÓGICO, p. 31). Essas disciplinas, acrescenta o texto, podem ser de outras 

áreas de formação humana como saúde e humanidades. 

De acordo com o proposto na matriz que aqui serve de exemplo, a proposta 

do Bacharelado em Ciência e Tecnologia desaparece, ficando sem efeito os 

princípios que o norteiam e que se encontram no seu Projeto Pedagógico.  A 

consequência é que a matriz para os cursos de engenharia, a exemplo da 

apresentada, transforma-se em modelo que remete às formas tradicionais de 

conceber os cursos de engenharia, caracterizadas pela pouca flexibilidade curricular 
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e liberdade de escolha pelo aluno, com ênfase na formação técnica, admitida, assim 

pelo Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, quando não leva 

em conta o conceito de livre escolha expresso nas suas páginas 31 e 32, 

substituindo-o pela conceituação de que “As disciplinas que compõem cada 

trajetória acadêmica são consideradas de opção limitada para a trajetória em 

questão e de livre escolha para as demais”. (PROJETO PEDAGÓGICO, Anexo B, 

1º. parágrafo).  

Neste sentido, a livre escolha fica reduzida à substituição de um grupo de 

disciplinas relacionadas à formação especializada por outro grupo de disciplinas do 

mesmo teor, ficando a interdisciplinaridade limitada às trajetórias profissionais 

oferecidas. 

Importante aspecto a considerar é o fato de que essa situação desconsidera 

as expectativas expressas pelos alunos em relação ao Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia, elencadas e comentadas na primeira parte deste capítulo e às 

possibilidades de escolha, flexibilidade e amplitude da formação que sua proposta 

pedagógica destaca. 

A outra possibilidade para compor a matriz curricular do Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia para as engenharias é a de considerar os seus conceitos 

básicos, que mais se aproximam dos princípios de seu projeto pedagógico e a 

proporcionalidade recomendada para os diferentes tipos de disciplinas e o que é 

possível oferecer, neste sentido, dentro das 2700 horas do curso, para não 

prejudicar a conclusão do curso de engenharia num total de cinco anos, conforme 

proposta original do curso (3+ 2). 

Os conceitos básicos são, principalmente, os aplicáveis às disciplinas de livre 

escolha que, conforme aqui já mencionado, não se confundem com as das 

trajetórias profissionais, pois estas estão relacionadas a alguma especialização, o 

que não ocorre com as de livre escolha, que visam à aquisição de uma formação 

mais ampla que ultrapasse os limites da formação técnica – científica. 

Utilizando os mesmos critérios do exemplo anterior para a montagem da 

matriz curricular, às disciplinas obrigatórias do Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

- BCT seriam agregadas as disciplinas básicas das engenharias, as das trajetórias 

profissionais e as de livre escolha. 

O resultado seria uma matriz curricular para as engenharias com a seguinte 

configuração: 
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Bacharelado em Ciência e Tecnologia para as Engenharias 

Obrigatórias do BCT 19 disciplinas 44% 

Básicas das Engenharias 14 disciplinas 26% 

Trajetórias Profissionais 04 disciplinas 10% 

Livre Escolha 09 disciplinas 20% 

Total de Disciplinas: 46 

Total de horas: 2700 

Duração: 06 semestres ou 03 anos, com possibilidade de conclusão da parte 

específica em, no mínimo, mais 02 anos. 

 

O primeiro exemplo apresentado de montagem da matriz curricular de um 

curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia para as engenharias revela a 

influência e a forte tendência, ainda observada, para a ênfase ou exclusividade de 

conteúdos técnicos na formação do engenheiro, contrariamente à tendência 

apontada no início desta pesquisa e no seu decorrer, onde se destacam o valor e a 

importância de outros conhecimentos e capacidades para os engenheiros como os 

de comunicação, o domínio de mais de uma língua, das implicações sociais, éticas e 

ecológicas que envolvem os projetos, do conhecimento de temas da atualidade, de 

competências gerenciais e do incentivo à inovação. 

Os modelos de produção influenciaram a formação do engenheiro, que 

primeiramente caracterizou-se como técnico e especializado. Acompanhando a 

diversificação e complexidade dos processos produtivos e a adoção de novos 

modelos de produção e gerenciamento, a formação do engenheiro passou da 

especialização crescente para a necessidade de formação holística, que abrange 

várias dimensões: profissional, social, cultural, tecnológica, metodológica e 

multidisciplinar. 

O preparo para o alcance dessas dimensões, considerando os princípios de 

mobilidade e formação básica e geral, é exemplificado neste segundo exemplo de 

matriz curricular do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Unifesp onde, ao lado 

de disciplinas técnicas para formação do engenheiro, é reservado o mínimo de 20% 

do curso para disciplinas livres, não relacionadas com as das trajetórias 

profissionais. 
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   Essa configuração de um novo modelo de formação para as engenharias, 

apresentada como alternativa ao modelo predominantemente técnico, está de 

acordo com a proposta pedagógica do curso de Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia da Unifesp e se torna viável se puder contar com a colaboração dos 

demais campus da Unifesp na oferta de disciplinas de livre opção para os 

estudantes do Bacharelado em Ciência e Tecnologia do campus São José dos 

Campos: 

  Disciplinas livres como, por exemplo, globalização, história contemporânea; 

libras, línguas: inglês, espanhol e francês, poderiam ser oferecidas pelo campus 

Guarulhos, com seus cursos de filosofia, ciências sociais, história, letras e 

pedagogia. 

  Disciplinas de livre opção como: relações internacionais, empreendedorismo, 

ética nos negócios e gestão de pessoas poderiam ser oferecidas pelo campus 

Osasco, com seus cursos de ciências contábeis, administração, economia e 

relações internacionais. 

  Disciplinas relacionadas, por exemplo, a impactos da ação humana na 

biosfera e práticas de ecologia poderiam ser ofertadas pelo campus Diadema, com 

seus cursos nas áreas de ciências ambientais, biologia, química e farmácia. 

 Disciplinas livres como as de nutrição e qualidade de vida e educação física e 

saúde poderiam ser oferecidas pelo campus da Baixada Santista com os seus 

cursos de nutrição, educação física, entre outros. 

Disciplinas livres como saúde mental, genética humana poderiam ser 

ofertadas pelo campus São Paulo, com seus cursos de medicina, enfermagem e 

outros. 

Diante disso, a colaboração dos demais campus da Unifesp no oferecimento 

de disciplinas de livre opção, correspondentes a 20% da carga horária total do curso 

de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, poderia ocorrer de modo presencial ou 

pela adoção da modalidade de ensino à distância (conforme § 2º da Portaria nº. 

4.059, de 10/12/2004), o que possibilitaria aos alunos do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia da Unifesp – campus São José dos Campos, contar com amplo número 

de disciplinas e considerável diversidade de temas para escolha e enriquecimento 

de sua formação, em função das características próprias dos outros campus.                                                  

A sugestão de uma formação mais ampla, geral e diversificada no 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia, tendo em vista o alcance de um novo perfil 
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profissional para o engenheiro, que privilegie a formação técnica ao lado de outros 

conhecimentos e capacidades que possam favorecer mais a criatividade, a 

interdisciplinaridade e a inovação, considera as limitações do campus da Unifesp em 

São José dos Campos por ser temático, com foco nas ciências exatas, as 

possibilidades de colaboração dos demais campus, para que ofereçam disciplinas 

de outras áreas do conhecimento e as novas exigências para a formação dos 

engenheiros: 
As funções do engenheiro têm cada vez mais interfaces com outras áreas, 
dentro e fora da empresa, exigindo um leque de conhecimentos mais 
amplos e uma capacidade de análise mais profunda sobre a realidade 
social, legal, ambiental e econômica, além de mais habilidades para a 
comunicação e o trabalho em equipe. (INOVA ENGENHARIA, p. 40). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

 
 

Não se resolve o problema do aluno sem resolver o do professor. Aprimorar 
o desempenho discente implica, sempre, aprimorar o desempenho                                              
docente (DEMO, 2002, p.13).                           
 
Num sentido bem concreto, a universidade precisa descobrir a 
aprendizagem, esquecer o “ensino”, colocar-se como “aprendiz” no sentido 
mais lídimo do termo, e cuidar, acima de tudo, de seus professores. Sua 
qualidade é a qualidade de seus professores, que agora precisam saber 
unir pesquisa e formação no mesmo processo. (DEMO, 2001, pp. 63-64). 

 

Este trabalho teve como principal propósito discutir o Bacharelado em Ciência 

e Tecnologia da Unifesp como um novo modelo de roteiro formativo para os cursos 

de engenharia, apresentando antes a proposta de reforma universitária 

desencadeada na Europa pelo Processo de Bolonha. Buscou ainda, identificar 

algumas das características, presentes na proposta do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia, e as possibilidades destas para o ensino da engenharia. 

Na sua parte inicial situou a questão da reforma universitária num ambiente 

de mudanças no sistema produtivo, potencializadas pelos fenômenos de 

disseminação da informática nas atividades humanas, que aceleraram a 

intercomunicação e interdependência entre os países. 

Foi enfatizado que essas mudanças no sistema produtivo e nos modos de seu 

gerenciamento acarretaram uma série de consequências, principalmente no que diz 

respeito ao perfil profissional que esses sistemas produtivos demandam, concluindo-

se que a formação obtida na universidade não mais condiz com as necessidades 

trazidas pelo novo modo de produção e com seus reflexos nessa sociedade 

globalizada. 

Este novo ambiente de maior interação, de mudanças rápidas, mostrou a 

necessidade de alterações no paradigma de formação vigente. Essa formação, 

antes voltada mais para a especialização, para o individualismo, para a repetição e 

para a formação para toda a vida, vem sendo influenciada para que se busque, no 

seu lugar, uma formação mais ampla, mais geral, que possibilite adaptações das 

pessoas a diferentes situações de trabalho e lugares, valorizando a capacidade de 

interação, a iniciativa e o interesse pelo aprendizado contínuo.  
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Um novo paradigma de formação emerge desse ambiente de mudanças e 

afeta não só a instância econômica, como também outros âmbitos como o político e 

social, o filosófico, o legal, o técnico e o administrativo e se apresenta como uma 

tendência para os sistemas de formação. 

Na Europa, um novo paradigma de formação vem sendo construído por meio 

do Processo de Bolonha, analisado nesta pesquisa pela sua importância como 

referência de uma reforma universitária que propõe uma série de mudanças que 

afetam a estrutura curricular, a ênfase a ser dada à formação, se mais especializada 

ou mais geral e que se refletem até no modo como o ensino ocorre nas salas de 

aula. Essas mudanças também se mostram alinhadas com uma nova concepção da 

formação universitária, não mais como um bem cultural, mas como um bem de 

consumo, cujo valor é medido em função das possibilidades que oferece para o 

ingresso no mercado de trabalho e ascensão na carreira profissional. 

A assinatura da Declaração de Bolonha em 1999 por vinte e nove ministros 

da educação de países europeus deu início a uma ação supranacional, em que os 

objetivos da reforma universitária européia foram delineados, tendo em vista a 

construção do Espaço Europeu de Educação Superior. 

Devido à diversidade dos sistemas de ensino superior europeus, um dos 

principais resultados da reforma desencadeada pelo Processo de Bolonha e de 

fundamental importância para a construção do Espaço Europeu de Educação 

Superior, foi o estabelecimento de um sistema comparável de graus para facilitar a 

mobilidade dos estudantes entre as diferentes instituições e países europeus e 

favorecer a empregabilidade. 

Porém, essa compatibilização dos diversos sistemas educacionais europeus e 

seu alcance, respeitando as características de cada um deles, não teve um fim em si 

mesma, restringindo-se à Europa. A extensão da reforma universitária, originada 

pelo Processo de Bolonha é melhor avaliada pela pretensão, expressa na 

Declaração de Bolonha, de promover a dimensão européia da educação superior.  

A estratégia européia de construção do Espaço Europeu de Educação 

Superior tem como um de seus principais objetivos, no âmbito educacional, fazer 

frente ao avanço e concorrência dos Estados Unidos da América e seu poder de 

influenciar e atrair estudantes de outros países para o seu sistema de ensino 

superior. 
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A construção do Espaço Europeu de Educação Superior, do qual a reforma 

universitária européia é um meio para esse fim, denota o seu alcance político e 

cultural à medida que busca promover a projeção internacional da cultura e 

civilização européias. 

O sentido dessa busca fundamentou-se na idéia que os próprios europeus 

defendem, de que a força e vitalidade da cultura de uma civilização, rica no seu 

conteúdo e no seu aspecto científico, como a européia, são provenientes da atração 

que esta exerce sobre outros países. 

O outro sentido dessa busca é creditado à idéia de situar a Europa na 

centralidade do fornecimento de serviços de educação superior, cujo mercado, 

promissor e em expansão, movimenta considerável volume de recursos financeiros. 

A chamada Estratégia de Lisboa, aprovada em 2000 pela União Européia, sob a 

presidência portuguesa, reforçou esse posicionamento.                                 

O Processo de Bolonha tem provocado importantes mudanças e adaptações, 

ainda em curso, na estrutura dos sistemas de ensino europeus, com influência no 

teor e conteúdo das reformas universitárias de outros países, dentre as quais 

destacam-se: a quebra do tempo previsto da duração de um curso de graduação em 

dois ciclos de estudos; a ênfase na formação básica no primeiro desses ciclos; a 

criação de um sistema de transferência e equivalência de créditos entre as 

instituições de ensino superior européias (ECTS); a utilização de instrumentos como 

o Suplemento do Diploma para o registro de formação voluntária e não acadêmica. 

Essas mudanças no ensino superior europeu, ao enfatizarem os saberes mais 

de acordo com as necessidades do mercado produtivo, assim como as facilidades 

para a mobilidade dos estudantes e dos trabalhadores, e o uso de mecanismos para 

a sistematização e compatibilização das formações e qualificações, mostram 

sintonia, também, com o objetivo de regular o nível de desemprego entre os países 

da Europa, buscando mais unidade e coesão social. 

No Brasil, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI, instituído pelo Decreto Nº. 6.096, de 24 de abril de 

2007, criou as condições para que mudanças na educação superior brasileira 

fossem desencadeadas. O diagnóstico feito no ensino superior no Brasil, para 

nortear o REUNI mostrou uma série de necessidades e descompasso desse nível de 

ensino em relação à formação pessoal e profissional para a atualidade e as 

tendências das mudanças que se verificam em outras partes do mundo como nos 
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Estados Unidos da América e na Europa. Isto possibilitou o estabelecimento de 

diretrizes para que as propostas dentro do referido programa contemplassem a 

existência de currículos diversos dos existentes, ou seja, mais flexíveis, com 

itinerários de formação diversificados, que facilitassem a mobilidade estudantil, 

inclusão social, oferta de formação e apoio pedagógico aos docentes de educação 

superior, para que pudessem utilizar práticas pedagógicas modernas, incluindo as 

tecnologias de apoio à aprendizagem. 

Neste contexto surgiram iniciativas que procuraram atender aos requisitos 

propostos pelo referido programa para uma nova concepção para a formação 

universitária e para a formação do engenheiro, como interessa a este estudo. 

A criação do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Unifesp foi uma das 

respostas a esse desafio. Das modificações introduzidas neste curso e que podem 

ser identificadas como possíveis de influenciar de modo diverso do já existente a 

formação dos engenheiros, alguns pontos merecem destaque.  São eles: o 

questionamento da formação alongada e contínua de cinco anos na formação do 

engenheiro, substituída pela adoção do esquema 3+2 (na Unifesp o Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia, com três anos de duração e, após, formação especializada em 

engenharia com dois anos de duração); a ênfase na formação básica, com três anos 

de duração, vista aqui como independente de suas possibilidades de continuidade; o 

rompimento com a tradição da escolha precoce da especialização, logo ao início da 

formação, pela adoção do ingresso no Bacharelado em Ciência e Tecnologia, para 

posterior opção de especialização profissional; o fato de o Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia da Unifesp propiciar alternativas de escolha profissional no decorrer do 

curso, valorizar a mobilidade estudantil, a interdisciplinaridade e facilitar a contínua 

atualização profissional. 

A proposta de mobilidade, destacada no projeto pedagógico do Bacharelado 

em Ciência e Tecnologia da Unifesp, vem sendo facilitada por programas federais 

como o Ciência sem Fronteiras, sob responsabilidade do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, visando estimular a 

formação de mão de obra qualificada para centros de pesquisa e inovação científica, 

com a oferta de cerca de 101 mil bolsas de estudo no exterior, com valores da União 

de R$ 3,2 bilhões, correspondentes a 75 mil bolsas, sendo as demais 26 mil 

custeadas pela iniciativa privada. 
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Crescente número de estudantes de graduação e pesquisadores brasileiros 

tem sido contemplados pelo Ciência sem Fronteiras como bolsistas do programa. 

Em abril já havia o total de 11 mil bolsistas desse programa no exterior e outros 9 mil 

devem viajar até dezembro deste ano (2012). Dados do programa, referentes ao 

início do ano, já apontavam para uma proporção de mais de 50% desses bolsistas 

tendo como destino a Europa. 

As mudanças que vêm ocorrendo no ensino superior brasileiro, expostas 

neste trabalho pelo exemplo do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia da 

Unifesp, com sua ênfase na formação básica em relação à excessiva especialização 

e a promoção da mobilidade de seus estudantes, embora reflitam uma tendência na 

formação profissional, não revelam consenso entre alunos, professores e estudiosos 

do tema quanto às considerações vantajosas para sua adoção na formação dos 

engenheiros. 

Respostas apresentadas neste estudo sobre a visão dos alunos do curso de 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Unifesp em relação às características de 

mobilidade e formação básica, propostas pelo curso, demonstraram ser condizentes 

com o modelo de formação visado pelo projeto pedagógico do curso, mas 

expressaram, também, a incerteza que a titulação de bacharel em ciência e 

tecnologia traz quanto à sua aceitação pelo mercado de trabalho e as dúvidas sobre 

a compreensão do significado desse diploma pelos estudantes do próprio curso, 

pelos seus familiares e pela sociedade. 

Ressalte-se, porém, que a adoção das mudanças na arquitetura curricular de 

um curso de graduação como o Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Unifesp 

está baseada não só nos diagnósticos da educação superior brasileira, referendados 

por reitores de universidades federais e especialistas do Ministério da Educação, 

conforme já mencionado em outra parte deste trabalho, como também encontra 

apoio em propostas, pesquisas e posicionamentos de renomados pesquisadores da 

Academia Brasileira de Ciências, de organizações internacionais como a OCDE - 

Organização para o Comércio e Desenvolvimento Econômico, de organizações 

nacionais como a CNI – Confederação Nacional da Indústria (INOVA Engenharia), 

citados também nesta pesquisa.  

No que se refere à articulação da matriz curricular do Bacharelado em Ciência 

e Tecnologia com seu projeto pedagógico e com os anseios e expectativas dos seus 

alunos, observou-se que o projeto pedagógico do curso apresenta duas 
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possibilidades de construção da matriz curricular, sendo que uma delas não é 

coerente com os princípios que orientam a proposta do curso.  

Um desses modelos de matriz curricular do curso de Bacharelado em Ciência 

e Tecnologia, possível de ser construído com base no 1º parágrafo do Anexo B do 

projeto pedagógico, remete à forma tradicional de conceber o ensino da engenharia, 

com ênfase técnica, enquanto o outro modelo, possível de ser construído com base 

no item “Organização Curricular” (pp. 20-33) do projeto pedagógico, permite uma 

formação mais ampla e holística, mais de acordo com a tendência de formação do 

engenheiro para a sociedade do século XXI, conforme analisado e discutido neste 

estudo. 

Essas possibilidades de construção da matriz curricular do Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia, presentes no seu projeto pedagógico, segundo princípios que 

se direcionam, de um lado para a especialização e, de outro, para uma formação 

mais ampla e geral, expõem a força do paradigma vigente da especialização, da 

formação predominantemente técnica, sobre outra concepção de formação do 

engenheiro, que vá além desse domínio. 

A ênfase do projeto pedagógico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da 

Unifesp no aprender a aprender, na autonomia e iniciativa do estudante, na 

interdisciplinaridade, a visão e expectativas dos alunos em relação aos princípios de 

mobilidade e formação básica revelam aspectos importantes e característicos do seu 

projeto pedagógico. 

A relevância desses aspectos para a efetivação das mudanças contidas na 

proposta do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Unifesp se destaca quando se 

considera que ela envolve, principalmente, a função docente, imprescindível para 

projetar, selecionar, organizar e orientar o processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos, de acordo com um novo paradigma. 

Contrastando, porém, com a relevância do papel docente, artigo de 2010, do 

ex-reitor da UFABC Prof. Dr. Adalberto Fazzio e do Prof. Dr. Sidney Jard da Silva 

expõe uma realidade universitária preocupante quanto à função do ensino, ao 

destacar que para os jovens postulantes aos mais prestigiosos títulos universitários 

a publicação dos resultados de pesquisas confere mais status do que a dedicação à 

sala de aula. 

De fato, propostas visando a inovação e desenvolvimento docente como 

cursos, palestras, seminários e outras modalidades de eventos e situações que 
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tratem da didática e prática de ensino têm se mostrado com poder muito reduzido de 

atrair a atenção e interesse dos professores, sugerindo, então, a necessidade e a 

urgência de maior atenção dos gestores educacionais envolvidos nesse processo de 

mudanças no ensino superior brasileiro, para uma reformulação da carreira docente 

universitária, de modo a valorizar a docência, sobretudo na graduação, buscando 

elevá-la ao patamar de importância, pelo menos com incentivos e reconhecimento, 

para o seu desenvolvimento nos moldes já alcançados pela atividade de pesquisa. 

Conforme exposto neste trabalho e assinalado no documento Inova 

Engenharia (2006), a um novo contexto tecnológico correspondem mudanças no 

perfil dos engenheiros, que precisam ser acompanhadas por mudanças no perfil da 

educação em engenharia, indicando que modificações são necessárias não só na 

arquitetura curricular, como também nos processos de ensino - aprendizagem. 
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ANEXO 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO BACHARELADO EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA¹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¹Foram suprimidas informações referentes às ementas e à infra-estrutura. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Os avanços alcançados pelos principais setores da sociedade contemporânea 

têm sido totalmente dependentes de inovações científicas e tecnológicas. Os cursos 

de nível superior e em particular, os ligados às engenharias e às ciências exatas, 

são inegavelmente uma componente chave destas inovações. 

 

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) está ciente da importância de 

se investir na formação de uma nova geração de profissionais que inclui os 

engenheiros e bacharéis em áreas científicas. É nesse cenário que foi criado seu 

Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) no Campus São José dos Campos 

(Unifesp/SJC), com o propósito de atuar de maneira diferente das outras instituições 

de ensino superior da região, mesmo que em áreas semelhantes, ou até 

eventualmente comuns. E a diferença mais notável nessa atuação será norteada 

pela proposta que se concentra no projeto pedagógico do Bacharelado em Ciência e 

tecnologia (BCT) da Unifesp/SJC. 

 

A elaboração deste projeto está em harmonia com as novas tendências 

mundiais do ensino superior, concebidas sob a consciência de que a manutenção do 

status quo na formação de recursos humanos de alto nível, não  é   suficiente    para 
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atender à forte demanda por mudanças que a sociedade contemporânea exige. 

Além disso, esta atual estrutura não é suficiente também para responder aos 

desafios de solucionar importantes problemas relacionados à energia, alimentos, 

meio ambiente, água, saúde e comunicação, que requerem um conhecimento 

multidisciplinar por parte do profissional. 

DADOS GERAIS DO CURSO 

 
Nome do curso 

Bacharelado em Ciências e Tecnologia 
 
Modalidade 

Bacharelado 
 
Forma de ingresso 

Anual 
 
Número de vagas previstas no ato de criação 

Total de 150 vagas/ano em período integral  
 
Número de vagas atual 

Total de 200 vagas/ano:  
200 vagas no período integral (matutino e vespertino), sendo: 
 180 vagas em regime universal e  
 20 vagas em regime de cotas 
 
Situação legal do curso 

Criação: Ata da Reunião do CONSU de 15 de Julho de 2009.  

Autorização: Parecer CNE/CES nº. 11/2008 de 31/01/2008 e Portaria/MEC nº. 355, 

publicada no D.O.U. em 18/03/2008. 
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Currículo em vigor: Após aprovação em reunião do Conselho de Graduação. 

 

Regime do curso 

Semestral 
 
Carga horária total do curso 

2592 horas 
 
Tempo de integralização 

Mínimo: 6 semestres. 
Máximo: 9 semestres. 
 
Turno de funcionamento 

Matutino e Vespertino 
 
Organização do currículo  

O currículo do Bacharelado em Ciência e Tecnologia está organizado da seguinte 
forma:  

 o  Unidades Curriculares Obrigatórias: 1188 horas aula distribuídas em 19 
disciplinas obrigatórias, sendo 14 delas de 72 horas e 5 de 36 horas  

 o  Unidades Curriculares Eletivas: 1296 horas, sendo essa carga dividida 
paritariamente entre disciplinas de opção limitada e disciplinas de livre escolha. 

 o  Atividades complementares Acadêmico-Culturais: 108 horas. 

  Total 2592 horas  

 

Estes dados representam um sumário do que será apresentado na seção 
"Organização curricular", na qual serão fornecido maiores detalhes e 
contextualização.  
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NECESSIDADES ACADÊMICO-POLÍTICO-SOCIAIS DA OFERTA DO CURSO 

Histórico da instituição  

A Unifesp teve início em 1933 com a criação da então Escola Paulista de Medicina. 

Posteriormente, em 1939, foi criada a Escola Paulista de Enfermagem, sendo ambas 

inicialmente de natureza privada. Em 1956, a instituição torna-se pública e gratuita, 

transformando-se em um estabelecimento isolado de ensino superior de natureza 

autárquica, vinculada ao Ministério de Educação [1]. Em razão da excelência do 

ensino superior oferecido pela Instituição e por suas destacadas atividades de 

pesquisa e extensão, mais três cursos de graduação voltados para pesquisa e 

tecnologia na área da saúde foram criados na década de 60 (cursos de Ciências 

Biomédicas, Fonoaudiologia e Tecnologia Oftálmica). Em 1994, diante de sua 

consolidada posição científica, a Instituição adquire novos contornos e transforma-se 

na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)[1]. Em 2005, diante da escassez de 

vagas de graduação oferecidas pelo ensino público no País, a Unifesp aceita 

engajar-se no programa de expansão das universidades federais ampliando e 

diversificando os seus cursos de graduação e de pós-graduação. A expansão da 

graduação que se iniciou em 2005, via pacto direto com o Ministério da Educação 

(MEC), foi firmada em 2006/2007 viabilizada pelo plano de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI) [2], com a abertura de 14 novos 

cursos em 4 novos Campi. Inicialmente, instalou-se na Baixada Santista o Instituto 

de Saúde e Sociedade, com cursos nas áreas da saúde e correlatas. Em seguida, 

houve a criação do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, em 

Diadema, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Em Guarulhos e, 

finalmente, do Instituto de Ciência e Tecnologia, em São José dos Campos. 

Histórico do Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

Desde o último quarto do século passado, observou-se uma verdadeira revolução 

nos processos de produção e circulação do conhecimento. Ao   contrário   de  outras  

épocas, a nova ecologia cognitiva digital é marcada por uma    capacidade    sempre  
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crescente de observação, processamento de dados e conversão do conhecimento 

em tecnologias capazes de alterar recorrentemente a visão de mundo predominante 

em uma mesma geração [3]. 

 

Inspirada na organização da formação superior proposta por Anísio Teixeira 

para a concepção da Universidade de Brasília, no início da década de 1960 [4], no 

Processo de Bolonha [5] e nos colleges estadunidenses; mas incorporando um 

desenho inovador necessário para responder às nossas próprias e atuais demandas 

de formação acadêmica, a proposta de implantação dos Bacharelados 

Interdisciplinares (BI) como o BCT constitui uma proposição alternativa aos modelos 

de formação das universidades européias do século XIX, ainda predominantes no 

Brasil, apesar de superados em seus contextos de origem. 

 

A implantação de cursos Bacharelados Interdisciplinares possibilita a 

ampliação das opções de formação no ensino superior brasileiro. Com esse espírito, 

uma proposta interdisciplinar, na área de ciência e tecnologia (BCTs), foi iniciada na 

Universidade Federal do ABC [6], seguida por outras universidades federais, 

ampliando o escopo da inovação curricular e outras áreas do conhecimento. 

Perfil do curso 

No Brasil, a expansão e criação de novas universidades federais trouxeram 

importante oportunidade de inovação para o ensino superior. Nesse sentido, a 

Unifesp/SJC através do Instituto de   Ciência e Tecnologia propõe o       Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Trata-se  de um curso de graduação plena 

com duração de três anos, ao término dos quais o aluno é diplomado  como 

Bacharel em Ciência e Tecnologia. Por outro    lado, a conclusão    do BCT 

possibilita   também o ingresso    num     ciclo    de    formação    complementar   

visando   de    obtenção   de   uma   graduação  de  maior   especificidade,  com 
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duração variável de estudos de um ou dois anos dependendo do curso pós-BCT 

escolhido. Ainda em termos acadêmicos existe a possibilidade para os concluintes 

de ingressarem num programa de pós-graduação, que o conduzirá a estudos 

aprofundados sobre um determinado tema de seu interesse. Esta variedade de 

possibilidades associada à estrutura do curso favorece uma formação técnico-

científica adequada para os problemas contemporâneos além de permitir ao aluno 

uma escolha profissional muito melhor embasada do que em um curso 

convencional.  

Contextualização e inserção do curso  

A formação de maior número de profissionais e pesquisadores nas áreas de 

engenharia e ciências exatas se relaciona de forma significativa com as 

necessidades de inovações científicas e tecnológicas da sociedade. As carências do 

Brasil nesses aspectos podem ser ilustradas com alguns poucos números bastante 

eloquentes. De acordo com os dados do Instituto de Estatística da UNESCO [7], em 

2005 apenas 16% dos quase 18 milhões de brasileiros na faixa etária entre 18 e 24 

anos estavam matriculados no ensino superior. Nesse mesmo ano, a proporção era 

de 58% na Argentina e 46% no Chile, para manter a comparação na América Latina. 

Buscando o "benchmark" global, há a Coréia do Sul, com 93%. Os números se 

agravam ainda mais se o foco da análise for direcionado às Engenharias. Naquele 

mesmo ano, dos quase 18 milhões de jovens brasileiros na faixa etária supra citada, 

somente 350 mil, ou menos de 2% do total, cursavam ensino superior em 

Engenharia. Na Coréia do Sul, dos 3,3 milhões de jovens na mesma faixa etária, o 

número de estudantes de engenharia era quase igual a um milhão, ou mais de 30% 

do total. Note que um país com cerca de 1/5 da população na faixa etária em estudo 

tinha cerca do triplo do número de estudantes de engenharia.  

Nesse contexto a proposta do BCT se insere, como uma iniciativa para 

minimizar essa desproporção. A cidade de São José dos Campos, escolhida para 

sediar o Instituto de Ciência e Tecnologia, apresenta uma conhecida escassez 

histórica de vagas de ensino superior público, apesar de sua vocação e talentos 
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naturais nessa área, decorrentes da presença na cidade de grandes empresas de 

cunho tecnológico, como a Embraer e a Petrobrás, e de renomados institutos de 

pesquisa e ensino, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Além disso, são José dos Campos conta 

com um Parque Tecnológico que é apontado como modelo a ser seguido pelos 

outros parques semelhantes já implantados ou em implantação no estado de São 

Paulo e no Brasil, o que justifica ainda mais um curso dessa natureza nessa região. 

 

 

 

 

 

CONCEPÇÃO DO BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Objetivos do curso  

Com foco numa área abrangente de conhecimentos, que inclui a matemática, as 

ciências naturais e computação, o BCT visa formar profissionais com sólidos 

fundamentos teóricos e práticos e com uma visão integrada dessas diferentes áreas 

do saber. Dessa forma o bacharel em Ciência e Tecnologia terá considerável 

domínio de conhecimentos científicos e tecnológicos e uma formação humanística 

que possibilitarão o enfrentamento e proposta de soluções para os desafios 

provenientes das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e 

das condições de exercício profissional em diversificadas áreas em que poderá 

atuar, em função da heterogeneidade de sua formação. Poderá, ainda, dar 

continuidade a seus estudos numa especialização em engenharia, em outro 

bacharelado, licenciatura ou em nível de pós-graduação. 
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Perfil do egresso  

O egresso do BCT deverá estar preparado para os desafios do mercado de trabalho 

contemporâneo lançando mão de habilidades e competências relacionadas ao 

conhecimento científico e tecnológico. Deverão integrar o perfil do egresso do BCT 

competências, habilidades, atitudes e valores gerais, como:  

 o  capacidade de identificar e resolver problemas, enfrentar desafios e 
responder às novas demandas da sociedade contemporânea;  

o  capacidade de comunicação e argumentação em suas múltiplas 
formas;  

o  capacidade de atuar em áreas de fronteira e interfaces de diferentes 
disciplinas e campos do saber;  

 o  atitude investigativa, de prospecção, de busca e produção do 
conhecimento; 

o  capacidade de trabalho em equipes e em redes; 

 o  capacidade de reconhecer especificidades regionais ou locais, 
contextualizando e relacionando com a situação global;  

 o  atitude ética nas esferas profissional, acadêmica e nas relações 
interpessoais; 

 o  comprometimento com a sustentabilidade nas relações entre ciência, 
tecnologia, economia, sociedade e meio-ambiente;  

o  postura flexível e aberta em relação ao mundo do trabalho; 

o  capacidade de tomar decisões em cenários de imprecisões e 
incertezas; 

 o  sensibilidade às desigualdades sociais e reconhecimento da 
diversidade dos saberes e das diferenças étnico-culturais;  

 o  capacidade de utilizar novas tecnologias que formam a base das 
atividades profissionais; 
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o  capacidade de empreendedorismo nos setores público, privado e 
terceiro setor; 

Considerando as especificidades do BCT, nas quais o aluno é capacitado a 

abstrair, interpretar, analisar, investigar e criar, por meio da junção de diferentes 

campos do conhecimento científico e tecnológico, o bacharel em ciência e tecnologia 

deverá:  

o  possuir conhecimento sólido e abrangente em ciência e tecnologia, 

com domínio das técnicas básicas de modo a ajustar-se à dinâmica do mundo do 

trabalho; 

o  dominar princípios gerais e fundamentais das Ciências Naturais, 

estando familiarizado com suas áreas clássicas e modernas; 

o  ser hábil para identificar, formular e resolver problemas na linguagem 

matemática; 

o  ser capaz de usar tecnologias da informação e comunicação; 

o  descrever e explicar fenômenos naturais, processos e equipamentos 

tecnológicos em termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais; 

o  conhecer e absorver novas técnicas, métodos ou uso de instrumentos, 

seja em medições ou em análise de dados (teóricos ou experimentais);  

 o  ser capaz de implementar e resolver problemas físicos, químicos 

matemáticos e da engenharia por meio computacional dispondo de noções de 

linguagem computacional;  

 o  buscar, processar e analisar, de forma autônoma, informação 

procedente de fontes diversas;  

 o  ser capaz de auto-aprendizado e da atualização contínua e 

permanente do conhecimento. 
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Mobilidade acadêmica 

A mobilidade acadêmica é o processo que viabiliza o intercâmbio de alunos entre 

instituições de ensino superior (IES). O discente matriculado em uma IES pode 

estudar em outra e, após a conclusão dos estudos, a emissão de atestado de 

comprovante de estudos é validado em sua instituição de origem. Este processo visa 

contribuir com a formação e o aperfeiçoamento dos quadros docente e discente, 

com o objetivo de adquirir novas experiências e a interação com outros meios 

acadêmicos. 

Nesta proposta pedagógica a mobilidade acadêmica será enfaticamente 

estimulada nos dois sentidos. Ou seja, por um lado alunos da Unifesp poderão se 

dirigir a outra universidade para cursar uma determinada disciplina ou mesmo seguir 

uma carreira pós-BCT que melhor lhe aprouver; por outro lado a Unifesp poderá 

admitir em seus cursos alunos de universidades conveniadas sem a necessidade de 

concurso e/ou vestibular, permitindo-lhes uma formação nos moldes propostos neste 

projeto. 

Pressupostos epistemológicos e teóricos  

Um valor fundamental do Bacharelado em Ciência e Tecnologia é que durante o 

curso o aluno é responsável pela escolha de 50% da sua grade curricular. Neste 

sentido, o que se pretende é que o aluno, ao invés de receber passivamente todo o 

conhecimento, adquira o hábito da busca pelo saber de forma autônoma, com 

independência e liberdade de opção. A conquista dessa autonomia na construção do 

próprio conhecimento é algo que, uma vez alcançada, deverá permear toda a sua 

trajetória pessoal e profissional.  

A capacidade de adquirir conhecimento novo com autonomia é a chave das 

competências profissionais e pessoais no século XXI, já que conhecimentos 

específicos que um profissional usará num futuro próximo, nem sempre poderão ser 

ensinados hoje, porque muitos deles ainda não foram desenvolvidos. Por isso, os 
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novos profissionais precisam ser preparados para o,diálogo entre as suas 

especialidades e com o mundo da pesquisa, nos mais diversos campos, de onde 

surgem os novos conhecimentos. Assim, outro valor, a ser perseguido no decorrer 

do curso, e de fundamental importância para a contemporaneidade, é o incentivo ao 

diálogo entre os saberes (interdisciplinaridade), em contra posição aos saberes 

compartimentados e estanques, já que, diante da complexidade dos problemas 

atuais, os saberes isolados mostram-se insuficientes para a busca de soluções.  

Pressupostos didáticos e pedagógicos  

Na perspectiva aqui adotada, tanto o aluno como o professor têm um papel ativo no 

processo de ensino-aprendizagem. As ações de ensino devem despertar e motivar a 

participação do aluno, propiciando situações de aprendizagem mobilizadoras da 

interação e da produção coletiva do conhecimento, que envolvam a pesquisa, a 

análise e a postura crítica na busca de soluções.  

A necessidade de clareza dos objetivos a serem buscados e a discussão 

sobre a função científica e social do aprendizado destacam a importância do 

professor e de seu envolvimento no processo de ensino-aprendizagem. Ressalta-se, 

ainda, a sua ação na quebra de barreiras entre as diferentes disciplinas, de modo a 

propiciar a interdisciplinaridade entre elas e possibilitar ao aluno o enfrentamento da 

realidade, compreendida em toda a sua complexidade. É imprescindível que o 

professor vá além da aula expositiva, promovendo, por exemplo, atividades intra e 

extra classe como, por exemplo, visitas orientadas, pesquisas na biblioteca, debates, 

seminários, entre outros. 

Observa-se porem, que na universidade brasileira interagem diferentes 

modelos de docência: o do pesquisador com total dedicação à universidade e uma 

sólida formação científica; o do professor reprodutor do conhecimento e o do 

professor que se 
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dedica à atividade acadêmica, mas carece de uma formação consistente para a 

produção e socialização do conhecimento.  

A institucionalização de práticas de formação docente torna-se, então, 

fundamental. Tomar a própria prática (ação-reflexão-ação) como ponto de partida, 

valorizando os saberes que os professores já construíram, refletir sobre essa prática, 

identificando dificuldades na relação ensino-aprendizagem é o ponto de partida para 

implementar mudanças para melhorar o cotidiano de ensinar e aprender.  

Pressupostos metodológicos  

O Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI [8] aponta que, "para poder dar resposta ao conjunto de suas missões, a 

educação deve organizar-se à volta de quatro aprendizagens fundamentais que, ao 

longo de toda a vida, serão de algum modo, para cada indivíduo, os pilares do 

conhecimento: aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da 

compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender 

a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 

humanas; finalmente, aprender a ser, via essencial que integra os três precedentes."  

Neste sentido, na concretização deste projeto devem estar presentes não só 

as preocupações com o conteúdo das disciplinas, com o conhecimento, mas 

também com o saber fazer (habilidades), indissociável das atitudes profissionais 

éticas e de cidadania, que fazem parte do perfil do egresso. O aluno é incentivado 

buscar com equilíbrio a realização pessoal, e a atuar na sociedade, colaborando 

para torná-Ia mais justa e melhor.  

Isto implica em adotar nas atividades das aulas, estratégias de trabalhos 

individuais e de trabalhos em grupo que requeiram a participação ativa do aluno nas 
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atividades acadêmicas, de modo à envolvê-Io na busca, seleção, organização, 

produção, apresentação e discussão de resultados.  

A avaliação da aprendizagem, entendida como processo contínuo de 

acompanhamento do desempenho do aluno, ocorre em vários momentos ao longo 

do curso e de diferentes formas, como atividades individuais, trabalhos em grupo, 

exercícios, assiduidade, postura profissional ética e cidadã. Sua finalidade é 

diagnóstica, ou seja, visa subsidiar o professor na identificação das dificuldades dos 

alunos para que a aprendizagem seja o objetivo principal de todo o processo.  

Na visão de que aprender é construir o próprio conhecimento, a avaliação 

assume dimensão mais abrangente, que vai além da sala de aula. Assim, passa a 

ser um mecanismo de retroalimentação para todos os envolvidos no ensino-

aprendizagem: gestores, professores, alunos e servidores técnicos-administrativos, 

tendo em vista os aperfeiçoamentos.  

Sistema de avaliação 

Sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem  

A avaliação da aprendizagem é um processo contínuo de acompanhamento do 

desempenho dos alunos, feita por meio de procedimentos, instrumentos e critérios 

adequados aos objetivos, conteúdos e metodologias referentes a cada atividade 

curricular. É um elemento fundamental de reordenação da prática pedagógica, pois 

permite um diagnóstico da situação e indica formas de intervenção no processo, 

com vistas à aquisição do conhecimento, à aprendizagem e à reflexão sobre a 

própria prática, tanto para os alunos como para os professores.  

Compreender a avaliação como diagnóstico significa ter o cuidado constante 

de observar, nas produções e manifestações dos alunos, os indicadores de sua 

situação de aprendizagem. 
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Na base desta avaliação está o acompanhamento contínuo destes indicadores, 

sempre tendo em vista o progresso dos alunos e sua aproximação aos alvos 

pretendidos a partir de sua situação real.  

A avaliação presente no Bacharelado em Ciência e tecnologia não pretende 

simplesmente medir aprendizagem segundo escalas ou valores, mas sim interpretar 

a caminhada dos alunos com base nos registros e apreciações sobre seu trabalho. 

Vale ressaltar a liberdade de cada professor na realização do processo de avaliação 

deverá ser sempre respeitada. As avaliações são realizadas em vários momentos e 

não se restringem somente a uma avaliação de conteúdos ao final do processo. Há 

avaliações em grupo e individuais, trabalhos, listas de exercícios, avaliação da 

participação, do interesse, da pontualidade, da assiduidade, da postura profissional 

ética e cidadã.  

O processo de avaliação do ensino-aprendizagem obedece às normas e 

procedimentos estabelecidos pelo Conselho Universitário. A aprendizagem do aluno, 

nas disciplinas regulares constantes no currículo, será avaliada ao longo do período 

letivo e será expressa, para fins de registro acadêmico, mediante dois requisitos: 

frequência e aproveitamento. 

 o  Frequência: A frequência mínima exigida por disciplina é de 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas ministradas. O aluno com frequência inferior a 

75% estará automaticamente reprovado na disciplina, independentemente da nota 

de aproveitamento nela obtida.  

 o  Aproveitamento: Além da frequência mínima, o aluno deverá obter 

aprovação por aproveitamento auferido por notas das avaliações realizadas no 

decorrer do período letivo.  
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O aluno que obtiver nota final igualou superior a 7,0 (sete) estará aprovado na 

disciplina. Para cálculo da nota final o professor levará em conta as notas das 

avaliações obtidas pelo aluno durante todo o período letivo. O aluno que não atingir 

a nota final 7,0 (sete) será conduzido a um exame final de avaliação. Neste caso, 

será aprovado na respectiva unidade curricular o aluno que obtiver uma média final 

entre a nota do exame final e a nota final igualou superior a 5,0 (cinco). A nota final 

de cada aluno será lançada no diário de classe e entregue na secretaria acadêmica 

até o término do respectivo período letivo. 

Sistema de avaliação do projeto do curso  

O acompanhamento do projeto pedagógico do curso será realizado por meio da 

atuação conjunta de três esferas: coordenação de curso, comissão de curso e 

docentes.  

O papel da coordenação na implementação do projeto pedagógico está 

voltado para o acompanhamento pedagógico do currículo. A relação interdisciplinar 

e o desenvolvimento do trabalho conjunto dos docentes só poderão ser alcançados 

se existirem o apoio e o acompanhamento pedagógico da coordenação. Portanto, a 

coordenação de curso atuará como:  

o  articuladora e proponente das políticas e práticas pedagógicas;  

o  integrante do corpo docente envolvido no curso;  

o  divulgadora da importância de cada conteúdo no contexto curricular;  

o  articuladora da integração entre o corpo docente e discente; e  

o  avaliadora dos resultados das estratégias pedagógicas e orientadora 

na proposição de novas estratégias. 
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A comissão de curso, além de ser o órgão de decisão maior na esfera do 

curso, assumirá o papel de articuladora da formação acadêmica, auxiliando a 

coordenação na definição e acompanhamento das atividades complementares do 

curso.  

Além disso, a comissão fará o monitoramento, juntamente com a 

coordenação, do processo de ensino-aprendizagem, com intuito de garantir que a 

formação prevista no projeto pedagógico ocorra de forma plena, contribuindo para a 

inserção adequada do futuro profissional na sociedade e no mercado de trabalho.  

A participação dos docentes como agentes de transformação e a integração 

destes ao desenvolvimento do currículo, são de crucial importância para o sucesso 

das estratégias pedagógicas, garantindo a interdisciplinaridade através do diálogo 

permanente. 

Os docentes desenvolverão um papel de investigadores do processo de 

aprendizagem do aluno, contribuindo para o desenvolvimento da consciência crítica 

deste, orientando e aprimorando as habilidades que o futuro Bacharel em Ciência e 

Tecnologia irá adquirir. 

A qualidade do curso, considerando o que dispõe a Lei nº 10.861, de 14 de 

abril de 2004 [9], será periodicamente monitorada para providências de 

aperfeiçoamento. A aplicação de instrumentos próprios de avaliação, a exemplo da 

"Avaliação das Unidades Curriculares" respondida pelos discentes, disponibilizará 

informações sobre o desempenho didático dos professores e sobre a infraestrutura 

fornecida.  

Organização curricular 

Nesta seção é apresentada a matriz curricular do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia, parte integrante deste projeto pedagógico. Essa matriz foi elaborada a 

partir de propostas de reformulação do ensino superior como descritas nas seções 

anteriores.  
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Segundo tais propostas, uma das competências dos egressos do BCT deve ser a 

atuação em áreas de fronteira e interfaces de diferentes disciplinas e campos de 

saber. Sendo assim, a matriz proposta foi estruturada sob três eixos do saber 

relacionados a ciência e tecnologia: Matemática, Ciências Naturais e Humanidades. 

 

Tabela 1: Eixos do saber e sua respectiva carga horária dentro do núcleo de disciplinas obrigatórias. 

 

o  Matemática e Informação - Constituem a base teórica e computacional 

para vários conteúdos científicos e tecnológicos, dando subsídios para a capacidade 

de abstração, modelagem e raciocínio lógico.  

o  Ciências Naturais – Constituem os conhecimentos básicos em Física, 

Química e Biologia, que conduzem a uma ampla formação científica. 

o  Humanidades – Conhecimentos socioculturais e organizacionais que 

propiciam uma visão humanística das questões sociais e profissionais e uma melhor 

compreensão do processo científico-tecnológico. 

Os dois primeiros eixos são característicos da formação científica e 

tecnológica e o último refere-se à formação humanística indispensável a qualquer 

pessoa com formação superior. Estes eixos estruturam a organização didática para 

o desenvolvimento e alcance das habilidades e competências propostas no perfil 

profissional do egresso. A promoção da interdisciplinaridade está presente nas 

unidades curriculares, elaboradas 
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de forma a favorecer a interseção entre as áreas do conhecimento, seja do ponto de 

vista científico e tecnológico, seja no ponto de vista puramente lógico ou 

humanístico. 

A formação da estrutura disciplinar nos três anos do curso é constituída por 

disciplinas e atividades que totalizam 2592 horas aula (veja Tabela 2). Esta estrutura 

compreende um núcleo obrigatório de disciplinas que devem perfazer o total de 

1116 horas aula. 

 

Tabela 2: Carga horária dos três anos relativos ao Bacharelado em ciências e tecnologia. 

A tabela 3, apresenta o núcleo obrigatório de disciplinas para o BCT e seus 

respectivos pré-requisitos. Este núcleo de disciplinas destaca-se: 

o  por conferir ao projeto pedagógico do BCT caráter multi e 

interdisciplinar, promovendo uma formação científica básica; 

o  pela redução da carga de disciplinas obrigatórias em relação às 

grades convencionais, o que viabiliza uma formação na qual o aluno escolhe 

grande parte do conteúdo que integra a sua formação básica; 

o  pelo forte embasamento técnico-científico: 1044 horas de disciplinas 

obrigatórias distribuídas entre as áreas de Matemática, Física, Química, Biologia 

e Computação; 

o  por oferecer unidades curriculares de caráter obrigatório na área de 

humanidades, importantes para quaisquer profissionais contemporâneos de 
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nível superior. As disciplinas com conteúdo humanístico totalizam 144 horas no 

núcleo obrigatório. 

 

Tabela 3: Lista de disciplinas obrigatórias para o BCT. 

Os quadros abaixo apresentam o resumo de todas as ementas das unidades 

curriculares obrigatórias. O detalhamento das ementas obrigatórias é dado no anexo 

A. 

Nome do componente curricular: Algoritmos E Estrutura De Dados I  

Ementa: Desenvolvimento de algoritmos. Técnicas de programação estruturada. Tipos de dados 
básicos e estruturados. Modularidade e abstração. Listas. Filas. Pilhas. Árvores: binárias, de 
pesquisa, balanceadas.  

Bibliografia básica:  
1. Tenenbaum, Langsan & Augesteim, Data Structures Using C, Ed. Prentice Hall, 1990.  
2. Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E. ; Rivert, Ronald L.; Stein, Clifford, Algoritmos -Teoria e 
Prática. Ed. Campus, 2001.  
3. Ziviani, N. Projeto de Algoritmos com Implementações em Pascal e C. Thomson, 2a. Edição,  
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Como apresentado na Tabela 2, mais da metade da carga horária do BCT 

consiste de disciplinas eletivas. Aqui, entende-se por efetivas todas as disciplinas 

optativas, escolhidas pelo próprio aluno, que permitirão o aprofundamento em temas 

técnico-científicos não abordados na estrutura obrigatória do currículo. Neste 

sentindo, o curso oferecerá a cada semestre um rol de disciplinas eletivas, 

permitindo ao aluno a adequação de sua formação profissional de acordo com seus 

interesses e vocação, complementando o caráter das disciplinas obrigatórias, que 

por sua vez visam a formação científica básica.  

As disciplinas eletivas, que poderão ser cursadas em paralelo às obrigatórias 

(exceto durante o primeiro semestre, quando todas as disciplinas oferecidas serão 

obrigatórias), são divididas, paritariamente, como disciplinas de opção limitada ou 

disciplinas de livre escolha. As disciplinas de opção limitada são aquelas que apesar 

de serem fundamentais para determinada área do conhecimento científico e 

tecnológico possuem relevância menor para outra área. Este conjunto de disciplinas 

possui importância vital para o curso, pois além de complementar a formação básica 

fornecida pelo núcleo obrigatório traz em si todo apelo tecnológico do curso com 

conteúdos voltados principalmente às técnicas e métodos científicos da ciência 

contemporânea. Adicionalmente, o conjunto de optativas limitadas pode delinear um 

perfil profissional de acordo com os moldes escolhidos pelo próprio aluno.  

As disciplinas de livre escolha por sua vez visam fornecer aos alunos a 

oportunidade adicional de adquirir formação multi e interdisciplinar, transpondo as 

barreiras dos interesses técnicos-científicos inerentes às disciplinas obrigatórias e de 

opção limitada. As disciplinas de livre escolha podem contemplar conteúdos que não 

se encaixam no programa ou no objetivo principal do curso, seja porque são 

assuntos demasiadamente novos ou específicos, seja porque o conteúdo se afasta 

do conceito de ciência e tecnologia, podendo ser direcionadas a outras áreas da 

formação humana, como ciências da saúde e humanidades. 
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Dessa forma esse conjunto de livre escolha poderá aumentar as possibilidades de 

formação profissional do egresso, de acordo com critérios adotados pelo próprio 

aluno. 

O conjunto das disciplinas eletivas não consiste numa lista fechada e 

definitiva, mas sim numa lista dinâmica que pode ser alterada de acordo com a 

necessidade do curso ou das demandas acadêmicas. Naturalmente, um elenco de 

disciplinas que complete lacunas importantes na formação básica ou que conduzam 

a uma trajetória acadêmica específica, sempre deve constar nesse conjunto. 

Finalmente, cabe salientar que para a integralização do curso, além dos 

grupos de disciplinas descritos acima, os alunos deverão realizar também 108 horas 

de atividades complementares tais como regimentadas no Anexo C. Veja também a 

seção "Atividades complementares acadêmico-culturais".  

A matriz curricular do curso é apresentada na Figura 1 a seguir. 
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Figura1: Matriz curricular do BCT, todas as disciplinas obrigatórias são de 72 horas, exceto as marcadas com asterisco que são de 36 horas. 
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Trajetórias acadêmicas  

A flexibilização do currículo está posicionada no centro do sistema educativo 

contemporâneo em todos os setores da universidade e da formação. De fato a 

flexibilidade tem sido considerada um dos pilares da nova didática para o ensino 

universitário [9]. A matriz curricular do BCT tal como proposta apresenta alta 

flexibilidade, caracterizada pelo seu conjunto de disciplinas eletivas que conduzirá a 

uma diversidade de trajetórias acadêmicas. Cada trajetória acadêmica se associa a 

um perfil profissional e pode conduzir a cursos específicos no pós-BCT. A 

potencialidade de flexibilização que a matriz proposta apresenta é exemplificada no 

mapa de trajetórias apresentado na Figura 2.  

 
 

Figura 2: Possível mapa de trajetórias dentro do BCT. Neste esquema temos as seguintes 
indicações: NB núcleo de disciplinas básicas e obrigatórias, NMC núcleo de disciplinas comuns entre 
os cursos pós-BCT de Ciências da Computação (Ce) e Matemática Computacional (Me), NE núcleo  
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de disciplinas comuns entre os cursos pós-BCT de Engenharia de Materiais (EM) e Engenharia 
Biomédicas (EB). As caixas indicadas por CC, MC, EM e EB representam o conjunto de disciplinas 
eletivas fortemente recomendadas para cada trajetória específica. BCC e BCM são respectivamente 
os bacharelados em Ciências da Computação e Matemática Computacionais. Terminalidade se refere 
à simples integralização do BCT. Os conjuntos de disciplinas, com ementas correspondentes, são 
apresentados nos Anexos A e B.  

Nesse mapa todas as disciplinas relacionadas ao BCT foram divididas em 

grupos de disciplinas relacionadas (veja Anexos A e B para detalhes sobre o 

detalhamento de cada grupo e suas respectivas ementas). As possibilidades de 

acesso direto a cada pós-BCT são apresentadas através dos traços conectores. As 

mudanças na direção do fluxo (como por exemplo de NE para MC são perfeitamente 

possíveis, embora não estejam apresentadas. Nesse caso, naturalmente o aluno 

arcará com a consequência do caminho que optou seguir e do desvio que está 

optando tomar. 

Pressupostos metodológicos do curso  

O projeto pedagógico permite que a instituição trabalhe os pilares básicos da 

educação superior, exercendo a função articuladora e visando integrar todas as 

ações de ensino,  

Essas ações serão desenvolvidas interdisciplinarmente, envolvendo docentes 

e discentes em torno de uma prática pedagógica consistente; possibilitando a 

explicitação da identidade do curso e da faculdade e permitindo a avaliação contínua 

que possibilitará a retroalimentação do processo. 

Aliada ao desenvolvimento de sólida base conceitual, a prática profissional 

será exercitada pelo aluno desde o início do curso. É a partir dela que os problemas 

serão identificados, questionados, teorizados e investigados. A prática não se reduz 

a eventos empíricos ou ilustrações pontuais. Ela permeia todo o processo de ensino- 
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aprendizagem, de modo que haja contato com a realidade e deste contato sejam 

retirados os elementos que conferirão significado e direção às aprendizagens. 

As atividades de iniciação científica e o desenvolvimento do interesse pela 

pesquisa perpassam todo o curso, visando atrair alunos que se identifiquem com as 

áreas de pesquisa desenvolvidas pelos professores, bem como para que continuem 

os estudos na pós-graduação e na pesquisa.  

A abordagem das variadas disciplinas eletivas, por sua vez, visa atender aos 

diferentes interesses e perspectivas profissionais dos alunos. 

Trabalho de conclusão de curso 

O trabalho de conclusão de Curso não é obrigatório no BCT. 

Atividades complementares acadêmico-culturais  

As atividades complementares acadêmico-culturais consistem no 

aproveitamento de estudos, adquiridos pelo estudante, em atividades extra-classe, 

desenvolvidas na Unifesp ou em outra instituição, acordados entre o aluno e a 

comissão responsável pelo curso, previamente. As atividades complementares são, 

portanto, práticas acadêmicas obrigatórias para os alunos do BCT. 

Essas atividades são apresentadas sob múltiplos formatos com o objetivo de 

ampliar os horizontes do conhecimento bem como de sua prática para além da sala 

de aula. Alem disso visa favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência 

com as diferenças sociais. 

Atividades como palestras, congressos, pesquisa, iniciação científica, 

monitoria, estudo de idiomas, visitas técnicas e cursos de extensão são exemplos de 

atividades complementares reconhecidas pela comissão de curso do BCT.  
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Anexo B  

Unidades Curriculares Eletivas de Opção Limitada 
e Trajetórias Acadêmicas  
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Importante: Os núcleos de disciplinas de opção limitada são apresentados 

nesse anexo. Essas disciplinas definem trajetórias acadêmicas e são 

fortemente recomendadas para cada curso pós-BCT previsto no mapa de 

trajetórias (veja texto principal e também o final desse anexo).  

As disciplinas que compõem cada trajetória acadêmica são consideradas de 

opção limitada para a trajetória em questão e de livre escolha para as demais.  
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MAPA DE TRAJETÓRIAS 
 

 
 
Possível mapa de trajetórias dentro do BCT. Neste esquema temos as seguintes indicações: NB núcleo de 
disciplinas básicas e obrigatórias, NMC núcleo de disciplinas comuns entre os cursos pós-BCT de Ciências da 
Computação (Ce) e Matemática Computacional (Me), NE núcleo de disciplinas comuns entre os cursos pós-BCT 
de Engenharia de Materiais (EM) e Engenharia Biomédicas (EB). As caixas indicadas por CC, MC, EM e EB 
representam o conjunto de disciplinas eletivas fortemente recomendadas para cada trajetória específica. BCC e 
BCM são respectivamente os bacharelados em Ciências da Computação e Matemática Computacionais. 
Terminalidade se refere à simples integralização do BCT. 
 


