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RESUMO 
 
 

A demanda por engenheiros no Brasil tem se intensificado durante os últimos anos. A 
visibilidade nacional proporcionada por eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e por 
descobertas como a exploração de petróleo no pré-sal, tem oferecido novos postos de trabalho 
e novas formas de atuação para tais profissionais. No entanto, o perfil buscado pelas empresas 
deve satisfazer determinadas características, que podem ser asseguradas através de uma boa 
formação acadêmica. Neste sentido, se faz necessário estudar formas de suprir as lacunas 
existentes entre as aulas teóricas e as necessidades do mercado. É preciso planejar as 
condições necessárias para a aprendizagem, provendo um espaço adequado em que os 
alunos possam desenvolver habilidades fundamentais para sua atuação profissional. As 
aptidões exigidas pelo mercado pedem por uma abordagem prática e direcionada aos 
problemas recorrentes à profissão, de modo que os conceitos teóricos possam ser associados 
com atividades práticas. É preciso que o engenheiro saiba analisar situações problemáticas de 
forma crítica para ter condições de tomar decisões criativas e propor soluções compatíveis com 
a demanda. Para que isso aconteça, é necessário que os alunos sejam expostos, durante a 
aprendizagem, a situações em que os conceitos estudados possam ser praticados de maneira 
similar a uma condição real, tornando a aprendizagem mais significativa e contextualizada. 
Nesse ponto, esta pesquisa objetiva apresentar uma abordagem para a condução de aulas 
práticas, inspirada na aprendizagem baseada em problemas. Será desenvolvido um protótipo 
que poderá ser reproduzido em uma matriz de contatos (protoboard) durante aula. Neste 
protótipo, será possível praticar conhecimentos de programação em microncontroladores, 
eletrônica analógica e eletricidade básica, o que conferirá certa multidisciplinaridade ao 
experimento. A abordagem proposta pode ser bem-sucedida ao incentivar a associação entre 
teoria e prática, e da prática com a atuação profissional em uma situação real. Assim, os alunos 
executarão as atividades propostas no material elaborado, mediante uma explanação inicial. 
Após desenvolvidos os exercícios em laboratório, serão aplicados questionários com perguntas 
abertas e fechadas, direcionados a alunos e professores acerca dos roteiros de aula 
preparados segundo a abordagem proposta. O objetivo do questionário é fornecer um cunho 
estatístico e ao mesmo tempo qualitativo à pesquisa, comprovando se os roteiros adotados 
auxiliam no processo de aprendizagem ou não. Os resultados iniciais, apontados pela 
literatura, indicam que tal modelo apresenta-se como uma alternativa satisfatória para suprir o 
grau de abstração dos estudos teóricos, podendo ser uma ótima alternativa para o ensino de 
disciplinas dos cursos de engenharia. Diante do exposto, abrem-se novas oportunidades para 
pesquisa na área, visando a um caráter dinâmico, prático e direcionado aos problemas reais 
que os futuros engenheiros poderão enfrentar em sua atuação profissional. 


