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interdisciplinaridade nasceu na década de sessenta como uma resposta 
à reivindicação estudantil por um ensino que proporcionasse reflexão 
sobre a interface entre variadas disciplinas cujo sentido é esvaziado, 
se estudadas apenas isoladamente. Na Engenharia, faz-se premente 
um estudo interdisciplinar, já que este curso volta-se para o futuro 
profissional que lidará, ao mesmo tempo, com a técnica, o conhecimento 

científico de ponta e a diversidade humana.

Nesse contexto, a presente edição da RMCT tem por objetivo apresentar o Projeto de Iniciação 
em Ciência dos Materiais (PICM), uma experiência de interdisciplinaridade bem-sucedida desen-
volvida entre as disciplinas de Introdução à Ciência dos Materiais e de Ética e Redação Cientí-
fica, ambas ministradas no 2º ano do Curso Básico de Engenharia do IME. O trabalho dos alunos 
consistiu na realização de pesquisas científicas e tecnológicas, na área de Ciência e Engenharia 
dos Materiais, em grupos orientadas por professores do Programa de Ciência dos Materiais do 
IME ao longo do período letivo. Os trabalhos foram avaliados pelos artigos científicos e tec-
nológicos produzidos e por sua apresentação para uma banca. As notas constituíram uma Veri-
ficação Especial (VE) para ambas as disciplinas. Este processo permitiu aos alunos recentemente 
acolhidos em ambiente de Ensino Superior a compreensão da importância da redação e da ética na 
elaboração de sua produção acadêmica, além de sua inserção em pesquisas científicas específicas, 
normalmente reservadas a trabalhos desenvolvidos nos períodos seguintes. Aliado a esses fatores, 
o trabalho permitiu a consolidação dos fundamentos teóricos tanto da pesquisa propriamente dita 
quanto do embasamento ético e linguístico dos futuros engenheiros formados pelo IME.

A seção PICM é fruto do esforço pessoal de cada orientador, de seus orientados de pós-graduação 
e de todos os alunos do segundo ano, que, com dedicação e perseverança, produziram relevantes 
resultados tanto científico-tecnológicos quanto para sua formação profissional. 
Parabéns a todos!

Eduardo de Sousa Lima – Cel
Editor Especial da Área de Ciência dos Materiais
Professor da Disciplina de Introdução à Ciência dos Materiais.
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