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REENGE (Projeto 'de Reengenharia
do Ensino de Engenharia) é um projeto que está sendo desenvolvido em
várias universidades brasileiras e que visa
a reestruturação-dos cursos de engenharia
nestas instituições. No IME ele possui duas
vertentes de ação, Projetos de Departamentos e de Infra-estrutúra éEquipe de Educação, que se desenvolvem simultaneamente, objetivando reformular continuamente
o ensino, coerente com uma engenharia que
acompanhe as mudanças do.mundo.
Os Projetos de Departamentos e de
Infra-estrutura são desenvolvidos por proI fessores, pesquisadores e alunos do IME,
/ além de estagiários bolsistas, e têm por objetivo produzir conhecimento, estimular a
pesquisa e criar novas formas de ensinar.

* Prol. Carlos Sérgio da Costa Viana ; TC Pedro Luiz Schneider;
Prol. Lígia Silva Leite (Coordenadores); ·Prol. Alícia Leite
Fernandes ; Prol. Ana Beatriz Bevilaqua Filippelli Fernandes; Prol.
José Roberto 'Serra lima; Prõl. Maria Luiza Sailes Vieira; Prol.
Marisa Narcizo Sampaio; Prol. Sophia Roslindo Pimenta; Prol.
Tatyana de Oliveira Lima .

A Equipe de Educação, foimaqa
essencialmente por pedagogos, trabalha no
sentido de analisar e discutir os problemas
estruturais, filosóficos e pedagógicos do
Instituto, cornos membros da instituição,
visando a reestruturação global dos cursos de engenharia. O trabalho desta equipe se desenvolve com atividades relacionadas a sete f.rentes integradas de estudo:
Currículo, Avaliação, Atualização de Pro- '
fessores, Atividades Não Presenciais
(ANP), Biblioteca, Integração e Levantamento de Necessidades.
Para conhecer os aspectos pedagógicos da realidade do IME que pudessem
possibilitar uma análise detalhada do ensino nesta instituição e a elaboração de
propostas de reformulação, foi desenvolvido pela Equipe de Educação um complexo processo de diagnóstico do currículo do IME envolvendo professores. e alunos. Durante este processo foram realizadas: (a) reuniões com professores; (b) entrevistas com alunos; (c~ elaboração, téc-
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nica de questionários; (d) aplicação dos questionários a alunos e professores. Foi também
enviado um questionário a uma amostra das empresas que mantêm relacionamento com os
cursos de graduação do IME. O diagnóstico visou medir a satisfação dos alunos e professores
em relação ao ensino oferecido pela Instituição e conhecer a opinião e as experiências dos
professores a respeito de alguns aspectos do currículo.
A fase de elaboração dos questionários foi orientada pela metodologia de Hayes (1992),
cuja preocupação é a precisão na medida de satisfação, e desdobrou-se em três etapas. Na
primeira foram identificadas, com base em trabalhos de Kelly (1981), Luckesi (1990) e Karling
(1991), as dimensões do que pode ser considerado um currículo de qualidade. Na segunda, a
partir da teoria, foram determinados os exemplos específicos destas dimensões que se transformaram nas questões dos questionários. E na terceira etapa foi desenvolvida a sistemática
do incidente crítico para a qual foram realizadas entrevistas e reuniões com uma amostra de
professores e alunos, para que os interesses de toda a população pudessem estar representados. O levantamento de incidentes críticos foi feito de forma diferente com professores e
alunos, como será descrito posteriormente.
Os questionários foram elaborados com base nessas dimensões e nas opiniões dos
professores, coordenadores, chefes de departamentos, dos alunos do IME e empresas que
empregam engenheiros nas diversas especialidades. Todos os questionários focalizaram aspectos pedagógicos do currículo.

A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS

Para a fase de levantamento dos incidentes críticos, os alunos, chamados por Hayes de
clientes efetivos, foram selecionados aleatoriamente para uma entrevista em grupo, compondo uma amostra de 46 alunos de todas as séries e cursos.
Nesta entrevista os alunos puderam conhecer, em linhas gerais, os objetivos do projeto REENGE/IME e saber que, nesse processo de reformulação e nesta etapa de realização do
diagnóstico, eles eram agentes fundamentais. Foi pedido a cada entrevistado que descrevesse
de 5 a 10 exemplos positivos e de 5 a 10 exemplos negativos de situações efetivamente
vivenciadas por eles que envolvessem diferentes aspectos do ensino. Os exemplos positivos
e negativos constituíram os incidentes críticos que, associados às questões originadas pela
teoria, transformaram-se nas questões do questionário. Antes de aplicá-lo definitivamente,
porém, uma nova amostra de alunos (46 de todos os cursos e anos) respondeu a um questionário piloto para que fossem testadas a compreensão em relação às questões e a diagramação
do questionário e pudessem ser feitos os ajustes necessários à sua aplicação final.
A tabela O1 mostra o total de comparecimento dos alunos à reunião para a aplicação
do questionário final, realizada em 27 de novembro e 4 de dezembro de 1996, e demonstra
que houve uma alta freqüência, que pode ser explicada pelo clima de confiança que se instaurou entre os alunos e a Equipe de Educação; pela percepção dos alunos de que este instrumento foi construído também por eles; e por ter sido assegurado a eles que suas opiniões e sugestões seriam divulgadas sem identificação dos respondentes .
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TABELA 01

Distribuição dos alunos, por série, em relação ao
comparecimento à aplicação do questionário final

Ano

Total

1º
2º
3º
4º
5º
Total

64
74
57
61
60
316

Responderam "

%(@)

52
54
43
47
56
252

81
73
75
77
93
80

A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES
Com os professores, o levantamento dos incidentes foi realizado a partir de reuniões
em cada Departamento de Ensino (DE) com a Equipe de Educação, nas quais eram levantadas as principais dificuldades e necessidades do Departamento e discutidas sugestões para a
reformulação curricular. Foi também realizada uma reunião com o Corpo de Alunos com os
mesmos objetivos. Nestas reuniões, realizadas entre setembro e novembro de 1996, estiveram presentes 54 professores civis e militares.
O objetivo inicial das reuniões, portanto, não era coletar incidentes críticos, mas como
o material colhido era muito rico, foi feita uma adaptação da sistemática utilizada com os
alunos, o que até o momento tem se mostrado satisfatório. Desta forma, as perguntas do
questionário aplicado aos professores em dezembro de 1996, surgiram também da teoria
consultada pela Equipe de Educação e da voz dos próprios respondentes do questionário.
TABELA 02

Distribuição dos professores, por Departamento de Ensino,
em relação ao preenchimento do questionário

Departamento

Total de Professores

Ensino Básico
Fortificação e Construção
Elétrica, Eletrônica e Comunicações
Mecânica e Materiais
Quimica
Cartografia
Sistema e Computação
Total

09
12
31
37
16
13
16
134
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R~sponderam

03
05
07
23
05
08
08
67

% (=)
33

42
23
62
31
62
50
50
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A PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS

o questionário elaborado para as empresas não teve como objetivo medir sua satisfação em relação ao profissional formado pelo IME, uma vez que estes são destinados aos
quadros das organizações militares. As empresas não os recebem como funcionários e, assim, elas não têm condições de responder sobre a satisfação quanto ao desempenho desse
profissional. As questões visam colher sugestões para a melhoria do ensino de engenharia
com base nas possíveis falhas que estas empresas estejam detectando em estagiários e profissionais de engenharia que lá trabalham.
Para responder ao questionário foi escolhida aleatoriamente uma amostra de 20% das
58 empresas que mantêm algum relacionamento com os cursos de graduação do IME, seja
através de visitas ou de convênios formalmente firmados. Quinze empresas receberam o questionário, via fax, em março de 1997. Destas, até maio, oito haviam mandado resposta, também via fax. Na tabela 03 são apresentadas as empresas que mandaram a resposta ao questionário enviado e as suas diferentes áreas de atuação.
TABELA 03
Distribuição, por área de atuação, das empresas que responderam ao questionário.

..

Empresa

Área de atuação

Hitachi Line do Brasil

Fabricação de materiais elétrico-eletrônico

Embratel SI A

Telecomunicações

Cimobrás - Cia de Molas Brasileiras

Fabricação de feixes de molas

Metal Leve SI A Ind. e Com.

Fabricação de bronsina

1mbel - Fábrica de Itajubá

Fabricação de Armamento

Aeroporto Cruzeiro SI A

Serviço de Engenharia Cartográfica

Instituto de Cartografia Aeronáutica

Serviço de Engenharia Cartográfica

Dataprev

Processamento de Dados

Portanto, até meados do mês de maio, a Equipe de Educação já havia recebido resposta de 54% das empresas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente a Equipe de Educação está realizando a análise descritiva dos dados
coletados, tratando separadamente cada categoria (professor, aluno e empresa). Os dados
analisados serão relacionados à teoria estudada, construindo a base da elaboração de sugestões e propostas para o aperfeiçoamento do ensino no IME.
Mesmo com este processo ainda em andamento, alguns resultados parciais já têm sido
encaminhados a todos os que se mostraram interessados. Embora este encaminhamento tenha acontecido informalmente, já que não houve apresentação oficial do resultado do trabalho, as informações vem contribuindo para a realização de algumas discussões proveitosas
para a Instituição e estão sendo levadas em consideração na tomada de decisões.
Apesar de o trabalho não estar concluído, as informações já obtidas e organizadas pela
Equipe de Educação estão à disposição dos alunos, professores e funcionários administrativos do !ME para que todos os seus membros participem do processo de reformulação do
ensino.
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