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RESUMO 

 

O presente trabalho visa apresentar não somente a criação da grade curricular 
ao curso de Engenharia de Minas da UFVJM (Universidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri) campus Janaúba, como também discussões, 
referências, justificativas e dificuldades na adequação da grade curricular como 
sequência do curso de Bacharel em Ciência e Tecnologia. Esse novo modelo 
de ensino que serve tanto como base ao curso de Engenharia de Minas quanto 
como curso superior ainda gera dúvidas quanto ao seu bom funcionamento e 
dificuldades de se adequar todas as disciplinas técnicas necessárias para a 
completa formação do discente como Engenheiro de Minas. Assim, surgiu a 
necessidade de discussão e reflexões acerca do tema. Os autores sentiram 
imensa dificuldade em adequar todas as disciplinas obrigatórias para uma 
formação completa de um engenheiro de minas atendendo as exigências do 
MEC bem como a preocupação em não sobrecarregar o discente durante o 
mesmo, o que gera desistências, repetições de disciplinas, etc. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação superior; Engenharia de Minas; Bacharel em 

Ciência e Tecnologia. 
 

ABSTRACT 

 
The present work aims to present not only the creation of the curricular grid to 
the course of Mine Engineering of the UFVJM (Federal University of the 
Jequitinhonha and Mucuri Valleys) Janaúba campus, but also discussions, 
references, justifications and difficulties in the adaptation of the curriculum as a 
sequence of Bachelor's degree in Science and Technology. This new model of 
teaching that serves both as a basis for the course of Mining Engineering and 
as a college course still raises doubts as to its proper functioning and difficulties 
of adapting all the technical disciplines necessary for the complete training of 
the student as a Mining Engineer. Thus, the need for discussion and reflections 
on the theme arose. The authors felt it was extremely difficult to adapt all the 
compulsory disciplines for a complete training of a mine engineer, meeting the 
requirements of the MEC, as well as the concern of not overloading the student 
during the MEC, which generates withdrawals, repetitions of disciplines, etc. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A estabilidade na economia brasileira trouxe novos e maiores 

investimentos da indústria no Brasil, gerando um déficit de mão de obra 
especializada. Consequentemente, essa busca por mão de obra qualificada 
tornou visível a precariedade e limitação do sistema educacional brasileiro. 

Portanto, além do investimento em desenvolvimento tecnológico, 
investimentos em educação se mostraram necessários tanto a nível técnico 
quanto a nível superior. De acordo com o relatório do Instituto de Estudos para 
o Desenvolvimento Industrial (IEDI, 2010) a cada 10 mil habitantes 1,95 destes 
são engenheiros. Estes números tornam-se alarmantes quando comparados 
com países que possuem PIB próximos ao do Brasil, como Itália, Reino Unido  
e França, que apresentam, respectivamente, 9,36, 7,57 e 8,68 engenheiros a 
cada 10 mil habitantes (IEDI, 2010). 

Dessa forma, a necessidade de formação de engenheiros, tanto em 
quantidade quanto em qualidade, mostrou-se urgente para adequação do país 
aos novos cenários. Porém, a nova dinâmica do mercado de trabalho, exige um 
profissional multidisciplinar, indo à oposição ao atual modelo tradicional de 
graduação brasileiro. Além disto, a precária infraestrutura das instituições de 
ensino superior brasileiras e a falta de valorização da carreira docente 
demandam maiores investimentos e contribuem negativamente para o cenário 
atual (Albuquerque et. al.; 2012). 

Por outro lado, relativo à formação quantitativa, a baixa quantidade de 
engenheiros formados no Brasil deve-se principalmente às altas taxas de 
evasão e à baixa procura dos cursos de engenharia pelos egressos do ensino 
médio. Estes problemas têm como causa principal os déficits da educação 
básica, a necessidade de escolher precocemente uma profissão e a falta de 
divulgação e incentivo para tornar mais atraentes as áreas de ciência e 
tecnologia (Albuquerque et.al.; 2012). 

Discussões sobre como tornar o ensino superior mais eficiente, qual o 
perfil do profissional a ser formado e como transformar inovações pedagógicas 
em práticas de sucesso tem sido comum não só no Brasil, mas em todo o 
mundo. O novo engenheiro precisa ser formado não só para enfrentar uma 
sociedade cambiante do ponto de vista científico-tecnológico, mas também em 
muitos outros aspectos. Ele necessariamente terá que ter uma sólida base em 
ciências, matemática e informática. Terá que se preparar para aprender de 
forma autônoma, a partir das mais diferentes fontes de informação, 
selecionando-as por critério de relevância, rigor e ética. Terá que dominar o 
processo de produção e divulgação de novos conhecimentos, tecnologias, 
serviços e produtos. Precisará ter visão de realidade, preparo para enfrentar o 
desconhecido, capacidade de produzir/criar, facilidade para interagir com  
outras pessoas/áreas, adaptabilidade a outras culturas e disponibilidade para 
trabalhar em outros países, sensibilidade para a questão ambiental e o 
exercício da cidadania. Enfim, ao analisar o perfil desejado para o engenheiro 
do futuro, a sensação que se passa é de se buscar um superhomem, com 
inúmeras habilidades nas mais diversas áreas. Certamente a busca deste ideal 
será  infrutífera,  mas   ainda  assim  podemos  analisar  com  que  ferramentas 
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podem dotar este profissional, de tal forma que ele chegue o mais próximo 
possível deste perfil idealizado (Cardoso, 2012 adaptado). 

Como uma alternativa para sanar os principais problemas da educação 
superior brasileira e atender as exigências do mercado de trabalho, o Governo 
Federal criou o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais Brasileiras (REUNI) com o objetivo de realizar “reestruturações da 
arquitetura acadêmica a fim de melhorar o processo formativo na graduação” 
(BRASIL, 2010). Dentre suas propostas, estava contida no seu escopo a 
adoção de bacharelados interdisciplinares (BIs) com a intenção de reformular 
as estruturas curriculares e aproximá-las cada vez mais dos países tomados 
como modelo, por exemplo os Estados Unidos da América (Albuquerque et. al.; 
2012 adaptado) 

Neste contexto, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri – UFVJM obteve grandes investimentos para sua expansão no norte de 
Minas Gerais e por todo vale do Jequitinhonha, região de grande escassez de 
educação tecnológica e superior. E, foi criado o campus de Janaúba, no norte 
de Minas Gerais, com o Bacharelado em Ciência e Tecnologia e cursos 
chamados terminais em diversas modalidades, dentre essas a Engenharia de 
Minas. 

O curso de Bacharelado em ciência e tecnologia da UFVJM, campus 
Janaúba, foi criado em 2014, é um curso que agrega formação geral na área  
de Ciência e Tecnologia, a partir de uma visão crítica, reflexiva e sistêmica do 
conhecimento. Tem duração de três anos e apresenta uma proposta 
pedagógica fundamentada nos pilares da flexibilidade, inovação e 
interdisciplinaridade. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Bacharelado  Interdisciplinar  de  Ciência  e  Tecnologia  na  UFVJM 
campus Janaúba 

 

Os BIs possuem como princípios a interdisciplinaridade, a valorização do 
trabalho em grupo e uma maior flexibilização curricular. O curso  de 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia - BC&T possibilitará ao egresso a 
construção de uma sólida base de conhecimentos e o desenvolvimento de 
competências cognitivas necessárias ao enfrentamento dos novos desafios do 
mundo atual, à inserção social e ao exercício da cidadania. Ao  concluir o 
BC&T, o estudante poderá optar por um dos cursos decorrentes: Engenharia  
de Materiais, Engenharia de Minas, Engenharia Física, Engenharia Metalúrgica 
e Química Industrial. Ao egresso do BC&T estará assegurada uma nova 
formação superior, em aproximadamente dois anos, sem a necessidade de 
novo ingresso na Universidade. Além destas opções, o estudante poderá 
prosseguir sua trajetória acadêmica na pós-graduação, como mostra o 
Fluxograma da Figura 1. 
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Figura 1 – Fluxograma do curso de bacharelado em ciência e tecnologia UFVJM – 

campus Janaúba. 

Fonte:  http://www.ufvjm.edu.br/cursos/bacharelado-em-ciencia-e-tecnologia-janauba.html 

 
Considerando o perfil pretendido, o estudante egresso do BC&T poderá 

atuar nas seguintes áreas: 
 Empresas privadas e instituições do setor público (gerenciamento, pesquisa 

e serviços aplicados à área de Ciência e Tecnologia); 
 Atividades de pesquisa em Ciência e Tecnologia; 
 Estudos na própria UFVJM, optando por um dos cursos de engenharia 

propostos; 
 Estudos em outras Instituições de Ensino Superior; 
 Implantação do seu próprio negócio na área de Ciência e Tecnologia. 

 
2.2. O curso de Engenharia de Minas 

 
2.2.1. Matriz Curricular 

 

Do ponto de vista do modelo pedagógico, alguns aspectos foram 
observados para fazer o projeto da Engenharia de Minas, entre os quais se 
destacam a compatibilização com o BC&T, como formação básica e a 
flexibilidade Curricular: permitindo que o futuro profissional  tenha  uma 
formação complementada com disciplinas optativas e atividades diversas como 
mobilidade discente, estágios, iniciação científica, entre outras, na sua área de 
interesse específico, buscando o aperfeiçoamento individual e o 
amadurecimento como um profissional especializado; a possibilidade de 
monitoração e atualização contínua dos conteúdos a serem oferecidos pelos 
programas; a interdisciplinaridade não apenas com as áreas de conhecimentos 
básicos, mas, também, entre as diversas especialidades de engenharia. 

A estrutura apresentada procurou atender todos os aspectos do modelo 
pedagógico e estar de acordo com as condições impostas pelo CNE/CES 
(Conselho Nacional de Educação – Conselho de Educação Superior) a serem 
seguidas pelos cursos de bacharelado em engenharia, no país, a saber: 

 RESOLUCAO CNE/CES Nº 11, de 11/03/2002 institui diretrizes 
curriculares  nacionais  de  cursos  de  graduação  em  engenharia. Em 
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linhas gerais, esta resolução define a estrutura do curso de engenharia 
como sendo composto por três núcleos de conhecimentos, sem 
qualquer menção a disciplinas, que são: 
 Núcleo de conteúdos básicos (mínimo de 30% da carga horária); 
 Núcleo de conteúdos profissionalizantes (mínimo de 15% da  

carga horária); 
 Núcleo de conteúdos específicos, representado por extensões e 

aprofundamentos dos conteúdos do núcleo de conteúdos 
profissionalizantes. 

 Além destes núcleos de conteúdos, esta resolução define a 
necessidade de um mínimo de 160 horas de estágio curricular e a 
realização de um trabalho final de curso, como atividade de 
síntese e integração de conhecimentos. 

 PARECER CNE/CES Nº 184/2006 estabelece a carga horária mínima 
dos cursos de engenharia em 3600 horas, envolvendo aulas, 
exercícios, laboratórios, tutoriais, estágio, pesquisa, etc. As horas de 
estudo em casa não são computadas. 

O curso tem a duração prevista de 10 (dez) semestres letivos, sendo  
que 6 (seis) destes são cursados no Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia (BC&T). O tempo de integralização do BC&T é de 3 anos, no 
mínimo, e de 4,5 anos, no máximo, e o da parte específica do curso de 
Engenharia de Minas é de no mínimo 2 anos e no máximo 3 anos. O período 
máximo de permanência no curso é de 7,5 anos somando-se o limite de 4,5 
anos para o BCT e 3 para a Engenharia de Minas. 

A estrutura curricular do curso de Engenharia de Minas atende às 
diretrizes do CNE, sendo que a carga horária de cada conteúdo e o seu 
percentual encontram-se apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Carga horária e percentual de horas no curso de Engenharia de Minas. 

 

Conteúdo Horas (h) Horas (%) 

Básico 1260 35,0 

Profissionalizante 645 17,9 

Específico 1440 40,0 

Atividades Complementares 90 2,5 

Estágio Curricular 165 4,6 

Total 3600 100 

Fonte: Projeto Pedagógico do curso Engenharia de Minas – campus Janaúba. 

 

 

As disciplinas dessa dinâmica curricular são obrigatórias para o aluno 
ingressante que almeja graduar-se em Engenharia de Minas. 

O aluno da Engenharia de Minas poderá, a seu critério, cursar ainda 
disciplinas optativas diversas, em função da oferta das mesmas durante o 
período de graduação. Essas disciplinas não aparecem nas Tabelas uma vez 
que estas não são obrigatórias. 

Dessa forma, a estrutura curricular do curso de Engenharia de Minas 
está apresentada no organograma da Figura 2. 
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Figura 2 – Organograma do curso Engenharia de Minas da UFVJM – campus Janaúba. 

Fonte: Projeto Pedagógico do curso Engenharia de Minas – campus Janaúba. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O objetivo inicial dos Bacharelados Interdisciplinares era que o aluno 
conseguisse ter uma visão da área de Engenharia como um iniciante e assim formar 
uma visão que qualquer egresso da graduação tenha que ter. Seria possível que um 
aluno que estivesse entrando no ensino superior com aptidões em exatas 
encontrasse no BC&T a decisão profissional preferida. Em contra partida, seria 
possível que os alunos egressos dos bacharelados saíssem com uma  formação 
geral e ao mesmo tempo aplicada à área de ciências e tecnologia. Porém, o que se 
vê na prática, são alunos que precisam decidir logo no início do BC&T qual 
engenharia irá cursar ou não conseguirão graduar-se em 5 anos. Além disso, o 
mercado de trabalho brasileiro não está preparado para absorver esse profissional 
formado apenas em BC&T, deixando esse egresso com poucas opções. 

Nota-se também a extensa gama de disciplinas que o aluno terá que cursar  
no curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Aliado a isso, seguem-se as 
disciplinas obrigatórias e exigidas por lei para a integralização em Engenharia de 
Minas. 

Os professores responsáveis pela elaboração do Projeto Pedagógico do  
curso de Engenharia de Minas, tiveram grandes dificuldades em unir as grades 
curriculares de ambos os cursos no período total de 5 anos, seguindo as resoluções 
e diretrizes em vigor no país. 

Nesta modalidade, o aluno terá que realizar dois Trabalhos de Conclusão de 
Cursos – TCC, além de disciplinas não necessárias para sua formação como 
Engenheiro de Minas, como Biologia Celular e Microbiologia, alem de atividades de 
extensão, onerando ainda mais a carga horária dos alunos. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Os professores responsáveis pela elaboração do projeto pedagógico do curso 
de Engenharia de Minas ainda não conseguiram concluir se essa modalidade de 
curso inicial de bacharelado em ciência e tecnologia com a sequência em  
engenharia de minas será benéfica ou não ao aluno, ao mercado de trabalho e ao 
país. Muito ainda tem que ser discutido e melhorado nesse campo. Experiências 
entre Instituições devem ser trocadas e, o mais importante, investimentos devem ser 
continuados para que se obtenha sucesso. 
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