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Resumo 

O objetivo deste texto é apresentar, para os currículos de Engenharia, incluindo a 

respectiva carga horária, mínima e máxima, por semestre, uma proposta de 

implementação de Atividades Complementares, cuja importância, no cenário atual, 

se justifica pelas  mudanças de foco da organização, que passa a se orientar por 

competências e habilidades,  inovando as metodologias e o processo de ensino-

-aprendizagem. Embora nomeadas como complementares, contribuem para a 

formação generalista, crítica e reflexiva, aliada à formação tecnicista, do engenheiro. 

Mesmo assim, percebe-se que não estão efetivamente presentes nos Projetos 

Político-Pedagógicos e nas Matrizes Currículares desses cursos. Espero, pois, com 

esta proposta, motivar a inserção das Atividades Complementares como 

posssibilidade de interferir na mudança de pensamento e de abordagem pedagógica 

nos cursos de Engenharia. 

Palavras-chave: Projeto Político-Pedagógico, Currículo, Atividade Complementar, 

Formação Generalista do Engenheiro. 
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The complementary activities in the curriculum of the courses of 
engineering 

 

Abstract 

The objective of this article is to present for the engineering curriculum, including the 

workload, minimum and maximum per semester, a proposal to implement 

complementary activities, whose importance in the current scenario, warranted by 

changes in focus of the organization, which shall be guided by competencies and 

skills, innovating methodologies and teaching-learning. Although named as 

complementary, contribute to the general education, critical and reflective, coupled 

with technical education for engineer. Even so, perceives that they are not actually 

present in the political-pedagogical projects and on curricular arrays of courses. I 

hope, with this proposal, motivating the inclusion of enrichment activities such as the 

possibility of an interfering change in thinking and approach in teaching engineering 

course. 

Keywords: political-pedagogical projects, curriculum, complementary activities, 

generalist engineer graduation. 

 

Introdução 

Tenho apresentado e publicado  trabalhos relativos às Atividades Complementares, 

destacando o que são e como se apresentam nos Projetos Político-Pedagógicos e 

nas Matrizes Curriculares de cursos de Engenharia de diversas instituições, mas 

ressaltando que, apesar de   esforços,    ainda  existe grande dificuldade de incluir 

as respectivas cargas horárias  na carga horária total de cada curso. Essa 

comprovação me leva a apresentar  uma proposta de implementação das Atividades 

Complementares nos  cursos de Engenharia,  buscando auxiliar os responsáveis 
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pela elaboração dos Projetos Político-Pedagógicos e dos currículos 

correspondentes.  

Para realmente atingir o objetivo deste trabalho, estou usando como veículo de 

divulgação um periódico que, tenho certeza, circula no ambiente educacional da 

Engenharia do país, dada a importância da Associação Brasileira de Ensino da 

Engenharia. 

Inicialmente, é importante considerar que as Atividades Complementares devem se 

apresentar nos currículos dos cursos de Engenharia com carga horária definida, 

para de fato interferirem na mudança de pensamento e na abordagem pedagógica. 

Assim, esta proposta de considerá-las como metodologia de ensino e aprendizagem 

tem o objetivo facilitar e orientar os coordenadores de curso e docentes envolvidos 

com as alterações e implementações dos Projetos Político-Pedagógicos desses  

cursos. 

As Atividades Complementares indicadas na legislação compreendem “trabalhos de 

iniciação científica, projetos multidisciplinares, visitas técnicas, trabalhos em equipe, 

desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em empresas juniores e 

outras atividades empreendedoras”, consideradas como atividades que devem ser 

estimuladas para dar ênfase “à necessidade de se reduzir o tempo em sala de aula, 

favorecendo o trabalho individual e em grupo dos estudantes” (RESOLUÇÃO 

CNE/CES 11/2002). 

Essas são as atividades propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Graduação em Engenharia (DCNs), porém outras atividades podem e 

devem ser apresentadas, como um leque de opções, para que o aluno possa 

escolher as que melhor definem seu perfil e venham a contribuir na sua trajetória 

acadêmica e profissional de formação. Desse modo, o aluno tem a oportunidade de 

gerir o próprio currículo e traçar para si mesmo um perfil de responsabilidade, 

comprometimento, envolvimento, postura, pró-atividade, esta uma característica que 



 

Volume 3- No 2- Julho/dezembro de 2012 

        

66 

Laboratório de Pesquisa em Tecnologias da Informação e da Comunicação - LATEC/UFRJ & 
Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências e Educação Ambiental - GEA/UFRJ. 

se destaca entre outras  almejadas pelo mercado de trabalho. Cabe ressaltar que as 

Atividades Complementares, na Engenharia, constituem ações pedagógicas que se 

pretendem inovadoras. Sendo assim, devem valorizar a concepção crítica, social, 

política e reflexiva para a formação do engenheiro (TONINI e LIMA, 2010). 

 

As atividades complementares nos currículos dos cursos de 

engenharia 

Desde a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Engenharia (DCNs), percebe-se grande movimento para a 

elaboração de projetos e reformulações curriculares, de modo a atender às novas 

exigências. A maioria dos cursos de Engenharia estão  com seus Projetos Político-

Pedagógicos em construção, bem como os currículos,  visando a atender às 

constantes transformações que o mercado de trabalho apresenta. O currículo é a 

grande preocupação e o foco de atualizações de modo a atender ao perfil que se 

espera formar nas escolas de Engenharia. Assim, uma das dificuldades encontradas 

pelos responsáveis pela elaboração é justamente quais Atividades Complementares 

considerar, qual a carga horária adequada e como implementá-las nos cursos de 

engenharia. 

A flexibilização curricular permitida pelas DCNs para a Engenharia (Resolução n.º 

11/2002) deve estar presente nos Projetos Político--Pedagógicos dos cursos. Nota-

se preocupação em delinear as propostas para o perfil do egresso do curso e o 

desenvolvimento de suas habilidades e competências.  

Segundo Veiga (1998), o Projeto Político-Pedagógico explicita os fundamentos 

teórico-metodológicos das práticas pedagógicas da sala de aula, os objetivos, o tipo 

de organização do processo educativo e as formas de implementação e avaliação. 

Além disso, para contemplar a qualidade do ensino, deve ser entendido em três 
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dimensões indissociáveis: a formal, a técnica e a política. Mas uma não está 

subordinada à outra e cada uma dessas dimensões tem perspectivas próprias, 

visando ao currículo do curso e à formação do aluno (TONINI e LIMA, 2010). 

Os componentes curriculares, geralmente, estão divididos em Disciplinas 

Obrigatórias, Disciplinas Eletivas, Trabalho Final de Curso e Estágio Supervisionado 

Obrigatório, além das Atividades Complementares. Nos currículos atuais há também 

a preocupação em dar um embasamento teórico, filosófico e pedagógico, com 

ênfase na formação humanista, crítica, reflexiva, ética e ambiental, além das 

técnicas para que o engenheiro esteja preparado para as demandas da sociedade. 

Quando se faz uma análise dos currículos desses cursos percebe-se que as 

Atividades Complementares que se destacam como as mais presentes são  as de 

iniciação científica, de extensão, programas de monitorias, visitas técnicas, 

empresas juniores, trabalhos em equipe, participação em eventos científicos, com ou 

sem apresentação de trabalhos, como congressos, seminários, simpósios, semanas 

de Engenharia, palestras e minicursos, vistas  praticamente em todos os cursos 

como obrigatórias, em um leque de opções que vão se somar aos demais créditos 

do currículo. Isso é importante, conforme foi dito, pois permite ao aluno escolher sua 

trajetória acadêmica conforme as aptidões e os interesses para sua formação.  

As Atividades Complementares permitem a indissociabilidade da tríade ensino, 

pesquisa e extensão e devem ser fator comum nos cursos para o processo de 

formação do aluno, pois propiciam e intensificam a relação entre teoria e prática, 

entre discentes e docentes, compromissos sociais, ambientais e éticos e 

desenvolvimento de novas tecnologias. Trata-se, segundo Sander (2005, p. 39), de 

uma “orientação pedagógica que há de favorecer o aprender acima do ensinar, o 

pesquisar acima do memorizar, o construir acima do repetir”. 

A análise de Projetos Político-Pedagógicos e de currículos de cursos de Engenharia, 

de um modo geral, permite verificar que as reformulações e a introdução das 
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Atividades Complementares estão sendo feitas, mesmo que ainda timidamente, com 

certo receio, buscando ampliar a formação do aluno com um “novo” perfil que atenda 

às necessidades de desenvolvimento geopolítico e econômico do país. 

Em relação às propostas para a modernização da educação em Engenharia, no 

Brasil, Inova (2006), registra: 

não se trata só de formar os engenheiros demandados hoje pelo 
mercado, mas de formatar cursos flexíveis, a partir de uma visão de 
futuro, capazes de formar hoje os engenheiros de que o País precisará 
amanhã. (INOVA, 2006, p.12) 

 

Proposta de contabilização dos créditos das atividades 

complementares  

Conforme o artigo 5.º da Resolução do Conselho Nacional de Educação n.º 11/2002, 

“cada curso de Engenharia deve possuir um projeto pedagógico que demonstre 

claramente como o conjunto das atividades previstas garantirá o perfil desejado de 

seu egresso e o desenvolvimento das competências e habilidades esperadas”.  

Com base nesse artigo das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2002 e nas 

discrepâncias apresentadas no aproveitamento de carga horária das Atividades 

Complementares, em praticamente todos os cursos de Engenharia do país, 

proponho, por estudar, desde 2005, as Atividades Complementares e sua inserção 

nos currículos de Engenharia, um quadro com várias atividades que podem ser 

consideradas e faço sugestão de carga horária para cada uma delas . Não pretendo, 

em hipótese nenhuma, achar que são apenas essas e com essa carga horária as 

que devem ser consideradas nos currículos. São apenas sugestões.  

Como defendendo o pensamento de que as Atividades Complementares se 

apresentam como práticas que permitem o enriquecimento profissional, social e 

cultural do aluno, considero também o Trabalho Final de Curso, o Estágio 
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Supervisionado e os programas de extensão, no sentido de que complementam a 

formação do aluno. 

Desse modo, a maneira de fazer com que as Atividades Complementares sejam 

implementadas, de fato, é torná--las mais incisivas e obrigatórias nos Projetos 

Político-Pedagógicos dos cursos de Engenharia, como uma prática de integração 

curricular. 

É preciso, então, pensar as Atividades Complementares como sendo de 

responsabilidade de vários autores, a instituição de ensino, os coordenadores de 

curso, os professores, a comunidade acadêmica, a comunidade extra--acadêmica e 

as parcerias. Para tanto, é preciso que haja a interdisciplinaridade, a incorporação 

dos docentes/discentes, o compromisso, a quebra de paradigmas, a crença no 

diferente, o acompanhamento sistemático, a incorporação nos currículos da carga 

horária integralizadora, não mais como atividades extracurriculares. Segundo 

Sander (2005, p. 39), ocorre uma “orientação pedagógica que há de favorecer o 

aprender acima do ensinar, o pesquisar acima do memorizar, o construir acima do 

repetir”. 

O Quadro 1, feito com base em experiências que tive e em estudos que fiz na 

temática, apresenta propostas de Atividades Complementares que podem ser 

inseridas nos Projetos Político--Pedagógicos dos cursos de Engenharia e que são 

de fácil implementação e coerentes para a escolha e execução do aluno. Além 

disso, faz sugestão, por atividade, da carga horária e da carga horária máxima 

semestral.   
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Quadro 1: Atividades Complementares com carga horária semestral máxima. 

ATIVIDADES  COMPLEMENTARES 
CARGA HORÁRIA 

POR ATIVIDADE (POR 
SEMESTRE) 

CARGA HORÁRIA 
MÁXIMA 

Participação em programas de iniciação científica ou 
de extensão 30 HORAS  90 HORAS 

Visitas técnicas 5 HORAS 20 HORAS 

Projetos multidisciplinares 10 HORAS 40 HORAS 

Desenvolvimento de protótipos e/ou participação em 
empresas  juniores 40 HORAS 80 HORAS 

Atividades de prática profissional 30 HORAS 60 HORAS 

Participação em evento 15 HORAS (por 
evento) 75 HORAS 

Participação em grupo de estudo 5 HORAS 15 HORAS 

Realização de monitoria 30 HORAS 90 HORAS 

Representação em órgão colegiado 10 HORAS 20 HORAS 

Realização de estágio curricular não obrigatório 30 HORAS 90 HORAS 

Realização de curso a distância utilizando AVA 
(Ambiente Virtual de Aprendizagem) 

CARGA HORÁRIA DO 
CURSO 60 HORAS 

Publicação de trabalho na área de formação ou em 
área afim, em evento científico e acadêmico 

30 HORAS 
(completo) 

10 HORAS (resumo) 
90 HORAS 

Realização de disciplina em outro curso superior CARGA HORÁRIA DA 
DISCIPLINA 60 HORAS 

Realização de curso de língua estrangeira ou de 
informática  

CARGA HORÁRIA DO 
CURSO 60 HORAS 

Atividade de instrutor de curso, minicurso ou outro  CARGA HORÁRIA DO 
CURSO 60 HORAS 

Participação em evento científico 20 HORAS 60 HORAS 

Apresentação de trabalho em evento científico 20 HORAS 80 HORAS 

Participação em grupo tutorial (PET) 30 HORAS 90 HORAS 

Prêmio e distinção 10 HORAS (por 
prêmio) 20 HORAS 
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Participação em programas de intercâmbio cultural, 
graduação sanduíche e outros 

CARGA HORÁRIA DO 
CURSO 80 HORAS 

Participação em competição como atleta da 
universidade 20 HORAS 60 HORAS 

Participação em curso de atualização e 
aperfeiçoamento relativos à área de Engenharia 20 HORAS 60 HORAS 

Participação em curso de atualização e 
aperfeiçoamento relativos a outras áreas de 
conhecimento 

10 HORAS 30 HORAS 

Participação em Semana de Engenharia da 
universidade 

5 HORAS 20 HORAS 

Trabalho como bolsista (ou voluntário) na comunidade 
universitária  

20 HORAS 60 HORAS 

Participação em projeto social 20 HORAS 60 HORAS 

Outros ATÉ 60 HORAS 60 HORAS 

 

De modo geral, nos cursos de Engenharia, percebe-se que as Atividades 

Complementares se apresentam regulamentadas por resoluções próprias de cada 

Colegiado de Curso e não aparecem nos Projetos Político-Pedagógicos e muito 

menos nos currículos. Apesar disso, a maior preocupação é a contabilização dos 

créditos, pois não há regulamentação quanto a isso, cabendo normalmente ao 

Colegiado de Curso determinar a carga horária e os créditos, com uma grande 

discrepância em relação ao aproveitamento de créditos entre os cursos. Outro ponto 

é que os responsáveis pelas alterações dos currículos se sentem inseguros para 

inserir e implementar tais atividades sem um documento que os oriente nessa 

empreitada. 

Daí a importância da elaboração do Quadro 1 como um ponto de partida para a 

implementação de fato das Atividades Complementares, mas,  claro,  como 

obrigatórias e como opções que venham a se somar aos demais créditos do 

currículo.  
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Considerações finais 

Na estruturação dos currículos e nos Projetos Político-Pedagógicos que tive 

oportunidade de conhecer, observei a preocupação em delinear propostas para o 

perfil do egresso do curso, com destaque para habilidades e competências e ênfase 

na formação profissional de qualidade, para que o engenheiro esteja preparado 

tecnicamente e contextualizado no mercado de trabalho.  

Desse modo, é muito importante ter claro que as Atividades Complementares, 

apresentadas como instrumento curricular de mudança da abordagem pedagógica, 

devem ser efetivamente incorporadas aos currículos com carga horária 

integralizadora e não mais como atividades extracurriculares, como se tem 

observado na maioria dos Projetos Político-P e nos currículos de cursos de 

Engenharia do país. 

Não basta a adição ou retirada de disciplinas e conteúdos ou a criação de novas 

habilitações para a Engenharia ou implantar e alterar a estrutura dos cursos, para 

atender às demandas da sociedade diante das novas tecnologias. É preciso propor 

novos modelos para a Engenharia, considerando um novo perfil profissional, pois, 

segundo Lessa (2002), “o engenheiro é um protagonista estratégico para que um 

País possa existir e sem os engenheiros o País não é” (TONINI, 2008). 

Portanto se justifica a implementação de Atividades Complementares nos currículos 

dos cursos, de modo a permitir uma mudança do perfil de formação, com ênfase 

também na formação humanista, crítica, reflexiva, ética e ambiental, além das 

técnicas, para atender às demandas da sociedade. 
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