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RESUMO: O estudo do Cálculo Diferencial e Integral na Educação Superior, em especial 

nos cursos de Engenharia, é, geralmente, considerado complexo e abstrato, tendo em vista a 

abordagem reproducionista do mesmo. Disciplinas de Cálculo destacam-se negativamente 

pelos índices de evasão e reprovação. Acredita-se que um dos fatores que influenciam o 

aumento desses índices é a prática pedagógica tradicional e conteudista. Essa prática é 

centralizada no docente enquanto detentor do conhecimento e aula ocorre através da 

exposição do conteúdo por meio de conceito definido, exemplo resolvido e exercícios. O 

papel do discente é a resolução dos exercícios. De modo geral, esses exercícios são 

reproduções do modelo resolvido pelo docente. Além disto, classificam-se como abstratos, 

pois são resoluções puramente matemáticas e sem qualquer relação com aplicação. Enfatiza-

se a reprodução do cálculo pelo cálculo, entretanto o discente é da área da Engenharia, logo, 

almeja a compreensão e a aplicação do conteúdo. Considerando a problemática dissertada e 

com tais motivações este trabalho apresenta uma proposta de prática pedagógica ancorada em 

Metodologias Ativas, logo, engloba estratégias centradas no discente, protagonista do seu 

conhecimento, capaz de criar, relacionar, aplicar, desenvolver, refletir e criticar. Relata-se 

uma sequência didática aplicada em turmas da disciplina de Cálculo 3 dos cursos de 

Engenharia de um centro universitário em Porto Alegre/RS – Brasil, cada turma foi dividida 

em grupos de 4 a 6 alunos. O Brainstorming integra a primeira estratégia dentro da proposta 

cujo objetivo é o levantamento de conhecimentos prévios e possibilidades de estudo e 

relações/conexões da problemática apresentada a cada grupo (Integral Dupla, Integral Tripla, 

Integral em Coordenada Polar, Integral de Linha e Aplicações). Posterior, a estratégia KWL 

(know-want-learn) integra a sequência objetivando-se a organização do conhecimento prévio 

e, a partir dele a compreensão dos conceitos, bem como a reflexão para a resolução de 

problemas. Por fim, a estratégia adaptada de sala de aula invertida na composição de grupos 

compartilhando o estudo e suas aplicações. O registro das estratégias, bem como os materiais 

elaborados pelos discentes estão no Padlet, uma plataforma online de colaboração, além de 

um feedback online individual. Os resultados mostram que a expectativa relacionada ao 

empenho, motivação e envolvimento dos alunos, devidamente contextualizada e organizada 

com a metodologia ativa por meio das estratégias apresentadas, auxilia de maneira 

significativa os discentes na compreensão e relação dos conceitos de cálculo, em especial, na 

aplicação desses conceitos em problemas da área de Engenharia.  
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Metodologias de Ensino na Engenharia. 
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Introdução 

 

O ensino de Matemática é, em geral, considerado complexo. Em vista disso, há uma 

má fama da disciplina que ocasiona, muitas vezes, medo, insegurança, dificuldades e perda de 

rendimento aos alunos. No âmbito do Ensino Superior esta realidade não é diferente. 

Tratando-se de cursos de Engenharia, algumas das disciplinas mais temidas são os Cálculos 

(I, II, III e IV), a má reputação atrapalha o desenvolvimento dos alunos desde o primeiro dia 

de aula. Assim, um dos grandes desafios é desmistificar a disciplina. 

Uma hipótese para esse pré-conceito está relacionada a uma visão antiga baseada no 

Intelectualismo Vitalista (LAJONQUIÈRE, 1997) que aborda a inteligência como pronta, pois 

faz parte da vida e do ser humano. Pensando por esse ângulo, uma sugestão que corrobora 

com está ideia da aversão à disciplina de Matemática e ao Cálculo se refere ao fato de que 

ainda, nos dias atuais, há pessoas que acreditam que alguns seres humanos nascem 

inteligentes para Matemática e outros não. Logo, nem todo ser é capaz de aprender visto que 

essa “inteligência matemática” deve nascer com o mesmo.  

Essa perspectiva intrínseca a diversos alunos condiciona sua aprendizagem, pois o 

mesmo se reduz e acredita que não é capaz de aprender, pois no cálculo, antes mesmo de 

estudar o conteúdo os alunos já afirmam que é muito difícil, muito complexo, que o índice de 

reprovação é grande, portanto, vários são candidatos a repetir a disciplina. Criando assim uma 

“barreira” para o ensino e para a aprendizagem.  

Entretanto, outrora a visão vitalista, Aristóteles já afirmava que todo ser é ato e todo 

ser pode ser algo, ou seja, tem potência para se desenvolver. Corroborando com essa ideia de 

Aristóteles a abordagem Piagetiana afirma que a inteligência não é inata, portanto, é fruto de 

um processo de desenvolvimento com o passar dos anos. A experiência e um pouco da 

constituição do sujeito influenciam na inteligência, mas o sujeito se desenvolve com o passar 

do tempo, pois é um prolongamento do vital em que o sujeito adapta ou reorganiza os 

esquemas cognitivos. Piaget afirma que o sujeito é sempre ativo para o conhecimento, pois 

nossos sentidos não são passivos, assim, a possibilidade de conhecimento do mundo está na 

ação que exercemos sobre o mundo. Dessa forma, todo sujeito tem condição de aprender, 

desde que seja ativo no processo.  

Outra perspectiva relacionada ao Cálculo é a complexidade e abstração da disciplina, 

por isso destaca-se negativamente pelos índices de evasão e reprovação. Possivelmente um 

dos fatores que mais influenciam o aumento desses índices é a prática pedagógica tradicional 

e conteudista. Essa prática é centralizada no docente enquanto detentor do conhecimento e a 

aula ocorre através da exposição do conteúdo por meio de conceito definido, exemplo 



 

 

resolvido e exercícios. O papel do discente é a resolução dos mesmos. De modo geral, esses 

exercícios são reproduções do modelo resolvido pelo docente. Além disto, classificam-se 

como abstratos, pois são resoluções puramente matemáticas e sem qualquer relação com 

aplicação. Enfatiza-se a reprodução do cálculo pelo cálculo, embora o discente, neste presente 

trabalho, é da área da Engenharia, logo, almeja a compreensão e a aplicação do conteúdo. 

As Metodologias Ativas dissipam esse modelo reproducionista de ensinar e aprender, 

pois as mesmas demandam estratégias de ensino que motivam e envolvem os estudantes. 

Essas metodologias de ensino corrempem com o modelo tradicional estabelecendo novas 

relações entre professores e alunos. Não se modifica apenas o papel do discente, mas 

modifica-se todo o processo, bem como todos os envolvidos. Para que os discentes possam 

ser ativos são necessárias mudanças desde o pensar/planejar as aulas, bem como o 

desenvolver e o avaliar, logo, rompe com todo o modelo de ensino e aprendizagem 

tradicional.   

 

Metodologias Ativas no ensino 

 

Infelizmente, a abordagem tradicional predomina nas aulas de Matemática e de tantas 

outras disciplinas, com aulas expositivas e exercícios de fixação que obedecem a um modelo 

previamente apresentado pelo professor, cujo objetivo é apenas a reprodução. Por isso que 

para Sztajn (2009, p. 6): 

Saber Matemática significa ser capaz de fazer contas rapidamente, memorizar os 

procedimentos corretos que produzem os resultados certos, e resolver problemas 

isolados. [...] se aprende Matemática através da memorização, da acumulação de 
fatos isolados e regras, e de uma sequência linear de instrução dirigida pelo 

professor.  

Valente (1998, p. 7) contraria esta perspectiva, pois percebe que o ensino da disciplina 

de Matemática deve ser baseado na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento do ser 

humano com um todo, por isso apresenta sua posição sobre: 

A própria origem da palavra ‘Matemática’ significa a técnica (tica) de entender ou 

compreender (matema). Portanto, fazer Matemática exige, necessariamente, o 

desenvolvimento de habilidades ou técnicas de pensamento ou raciocínio.  



 

 

Demo (2003) afirma que o treinamento, ou seja, o repasse de conhecimento por parte 

do professor não educa, nem ensina o aluno, pois para conhecer, compreender e, portanto, 

aprender necessita da intervenção crítica e criativa do aluno. 

Uma possibilidade é diversificar a forma como se ensina Matemática, em especial o 

Cálculo, buscando aproximar o conteúdo da realidade dos alunos, ou ainda, mecanismos que 

tornem o ensino da disciplina mais atrativo e dinâmico. Em outras palavras, buscar novas e 

diferentes possibilidades que permeiam um ensino interdisciplinar com resolução de 

problemas, diálogo, conversas colaterais, aprendizagem baseadas em projeto, levando em 

consideração o conhecimento prévio do aluno, pois assim o aluno será sujeito ativo no 

processo. É necessário que ele se sinta provocado, intrigado, desconfiado com o desafio, 

problema, questionamento.  

Dessa forma, o que corrobora com esse contexto são as Metodologias Ativas. Essas 

sugerem uma abordagem envolvente e, segundo Morán (2015), desafiante e contextualizada. 

O objetivo é que desenvolvam competências, ou seja, por meio do conhecimento (saber), 

potencialize habilidades (saber fazer) para otimizar atitudes (saber ser/conviver), assim, faz-se 

necessário sujeitos autônomos e protagonista da sua aprendizagem.     

A Taxonomia de Bloom orienta a evolução gradativa dos objetivos de aprendizagem 

do ponto de vista cognitivo iniciando nos níveis elementares (lembrar, entender), avançando 

para níveis mais robustos (aplicar, analisar, avaliar e criar). 

As aulas sob o contexto de Metologias Ativas devem permear pela identificação da(s) 

competência(s) e objetivo(s) de aprendizagem, principiando pelos conhecimentos prévios dos 

alunos e a contextualização do conhecimento para o desenvolvimento das atividades de 

aprendizagem finalizando com a avaliação formativa.  

No guia pedagógico de Metodologias de Ensino Laureate (2018) são apresentadas 

diversas estratégias de Metodologias Ativas, conforme ilustrado na Figura 1, essas estão 

classificadas de acordo com a complexidade de aplicação, bem como, tempo para realização. 

Além disso há correlação aos níveis cognitivos consoante dos objetivos de aprendizagem 

orientados por Bloom.  



 

 

 

  Figura 1: Coleção de estratégias/metodologias de ensino e avaliação formativa. 
Fonte: Laureate International Universities, p. 07, 2018. 

 

Cada estratégia é centrada no aluno enquanto sujeito autônomo e dinâmico. Ele é o 

protagonista e responsável por sua aprendizagem. Logo, o professor, corroborando com 

Morán (2015) e Mitre et al (2008) é o curador, o articulador, o orientador desse processo que 

deve ser estabelecido e organizado conforme as competências e objetivos desejados.  

As estratégias apresentadas na Figura 1 podem ser correlacionadas em uma única aula, 

isso vai depender dos objetivos delineados, mas o fundamental é permitir aos discentes 

espaços de ação e reflexão, não alienando o pensamento crítico, nem anulado uma voz, pois 

nenhuma se sobrepõe a outra, permite o alargamento da consciência, ou seja, permite a 

possibilidade de ampliação de tomadas de decisão - visão de mundo. Essas trocas de maneira 

crítica e respeitosa, aprofundadas no conteúdo específico permitem aos sujeitos envolvidos 

desenvolverem suas competências, pois são atuantes, logo, são capazes de criar, relacionar, 

aplicar, desenvolver, refletir e criticar. 

 



 

 

Metodologias Ativas no ensino de Cálculo: os desafios e as oportunidades 

 

O presente trabalho é de cunho qualitativo. O mesmo endereçou-se investigar uma 

proposta de prática pedagógica ancorada em algumas das Metodologias Ativas como uma 

alternativa para transcender o ensino de Cálculo buscando identificar desafios e possibilidades 

que envolvam os alunos no processo de ensinar e aprender desenvolvendo discentes críticos e 

reflexivos, bem como ativos e protagonistas desse processo.  

Relata-se uma sequência didática aplicada em turmas da disciplina de Cálculo 3 dos 

cursos de Engenharia de um centro universitário em Porto Alegre/RS – Brasil. Inicialmente os 

alunos de cada turma foram divididos em grupos de 4 a 6 alunos.  

Brainstorming: integra a primeira estratégia dentro da proposta cujo objetivo é o 

levantamento de conhecimentos prévios e possibilidades de estudo e relações/conexões da 

problemática apresentada. Sutherland (2009) reiteira a importância de reconhecer o 

conhecimento prévio do aluno valorizando como o início para novos conhecimentos.  

A estratégia implica em uma “chuva de ideias ou tempestade cerebral”. O professor 

deve instigar, questionar, desafiar os alunos sobre uma temática e registrar toda e qualquer 

informação que surgir dessa provocação. A partir desses registros confrontar para que sejam 

possíveis relações e reflexões surgindo novas ideias, conceitos e dúvidas. 

Na proposta aplicada cada turma foi dividida em pequenos grupos. Cada grupo 

recebeu um tema: Integral Dupla, Integral Tripla, Integrias Múltiplas, Integral em Coordenada 

Polar, Integral de Linha e Aplicações. E os alunos foram desafiados, no primeiro momento, a 

registrar no papel tudo que viesse a cabeça referente ao tema do seu grupo. Após, algumas 

indagações/ questões norteadoras foram feitas aos grupos, tais como, “O que é? O que sei 

sobre o tema? Qual notação apresenta? Relaciona-se com outro conteúdo já estudado? Como 

surgiu o desenvolvimento desse tema? Aplica-se no quê? Tem relação com a engenharia que 

estudo? Já apliquei em outras disciplinas do curso? Se sim, em qual contexto? Por quê é 

importante estudar esse tema na disciplina? Há algum conhecimento prévio para tal tema? 

Qual?”. Por fim, após a discussão no grupo sobre os questionamentos, bem como os registros 

já realizados por cada componente do grupo foi solicitado que formalizassem seu 

brainstorming através da publicação no ambiente virtual colaborativo Padlet
2
, conforme 

ilustração da Figura 2. Como essa ferramenta digital é free, online e colaborativa todos podem 

comentar, questionar e contribuir na publicação de cada grupo. Os alunos publicaram e 

comentaram ao longo da semana que foi realizada a atividade.    

                                                             
2 https://pt-br.padlet.com/ 



 

 

 

 

  Figura 2: Registro do Brainstorming no ambiente colaborativo Padlet. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

KWL (know-want-learn): integra a sequência objetivando-se a organização do 

conhecimento prévio e, a partir dele a compreensão dos conceitos, bem como a reflexão para 

a resolução de problemas. Essa estratégia definida em 1986 por Donna Ogle baseia-se na 

organização: K – o que sei sobre o tema? W – o que pretendo saber? L – o que aprendi? 

Para a fase K – What I know? O que eu sei sobre o tema? Utilizou-se a estratégia 

Brainstorming já aplicada e registrada por meio do Padlet. Novamente nos grupos da aula 

anterior, os alunos foram desafiados a questionar e refletir sobre os comentários e as 

publicações realizadas no Padlet para analisarem o conhecimento prévio que o grupo possui 

sobre seu tema. 

Para a fase W – What I want to know? O que pretendo saber? De posse do tema do 

grupo, bem como das questões norteadoras utilizadas pelo professor para desafiar os alunos 

no Brainstorming foram disponibilizadas orientações de referências, bibliografias básicas, 

capítulo de livros, reportagem da revista Cálculo, sites, vídeos, demonstrações, simulações e 

softwares sobre cada temática.  

Em uma aula (3h/a) os alunos, nos seus grupos, estudaram sua temática utilizando dos 

recursos que julgaram necessários para compreender e aplicar o conceito definido. 

Fundamental durante este processo é a postura do professor que deve ser apenas de 

orientador, pois os alunos questionam e o importante é o docente não dar respostas prontas ou 



 

 

explicar o conceito, ou ainda, demonstrar/resolver algum exemplo, mas sim, indagar, 

responder com novos questionamentos que possibilitem novas reflexões e trocas no grupo 

fazendo com que aprendam no e com o coletivo. 

Para a fase L – What I learned? O que aprendi? Nesta fase é importante retomar as 

questões norteadoras, bem como objetivos relacionados ao tema do grupo para confrontar 

com o que cada indivíduo aprendeu. 

Na aula seguinte, novamente os estudantes retomaram seus grupos e confrontaram as 

questões e objetivos que nortearam o estudo referente ao tema proposto. Ainda, trocaram 

reflexões e esclarecem dúvidas entre si. Além de criarem um registro, via Padlet e 

Blackboard
3
 sobre o estudo, bem como praticarem o conhecimento por meio de exercícios, 

resolução de problemas e simulações e demonstrações gráficas. 

 

Sala de Aula Invertida: Esta é uma Metodologia Ativa que envolve todos os níveis 

cognitivos, dos mais simples aos mais complexos, dos objetivos de aprendizagem citados. A 

estratégia consiste em uma orientação prévia ao aluno dada pelo professor do conceito a ser 

estudado. Importante é propor atividades que envolvam o aluno e permintam desenvolver o 

conhecimento. Assim, em sala de aula, o espaço é utilizado para esclarecimento de dúvidas, 

trocas e reflexões, bem como resolução de problemas. Nessa estratégia o discente é o ser ativo 

e responsável por seu conhecimento, dessa forma, poderá haver a explanação, explicação e/ou 

demonstração do que o aluno aprendeu para os outros colegas e o docente. 

A sala de aula invertida foi adaptada para dar continuidade ao trabalho proposto. Neste 

sentido, na aula seguinte os alunos integraram novos grupos. A formação desses novos grupos 

tinha como pré-requisito ter, pelo menos, um integrante de cada tema: Integral Dupla, Integral 

Tripla, Integrias Múltiplas, Integral em Coordenada Polar, Integral de Linha e Aplicações.  

 Nos grupos, cada aluno, ou em alguns casos, cada dupla ficou responsável por 

apresentar os objetivos e orientações de cada tema para que na aula seguinte as dúvidas, troca 

e reflexões fossem realizadas. Além disso, explicaram e demonstraram o conceito e 

aplicações relacionadas ao tema, conforme ilustrado na Figura 3. Por fim, praticaram cada 

tema estudado nos pequenos grupos, por meio da resolução de problemas envolvendo as 

temáticas e suas Engenharias. 

                                                             
3 Blackboard: ambiente virtual de aprendizagem - https://www.blackboard.com/index.html 



 

 

 

Figura 3: Registro da Sala de Aula Invertida adaptada. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Feedback: integra a última estratégia pedagógica aplicada nessa sequência didática. O 

objetivo do feedback é dar ao aluno, muitas vezes, de maneira individual ou coletiva o 

retorno, consideração sobre o processo desenvolvido, ou que ainda está em desenvolvimento. 

É uma metodologia ativa de avaliação formativa, portanto deve ser um retorno ao discente 

orientado pelas competências e objetivos a serem desenvolvidos. A intenção é que o aluno 

possa refletir sobre essas considerações para evoluir no processo. Além disso, esse feedback 

pode ser escrito, verbal ou online. 

Na presente proposta ocorreram feedbacks em cada uma das estratégias aplicadas. No 

Brainstorming o feedback ocorreu ao final da estratégia, por meio do registro no Padlet. Já no 

KWL foram individuais e, muitas vezes, no coletivo, mas de maneira presencial e oral, 

tornando-se uma maneira de troca entre docente e discente. Por fim, com a adaptação da sala 

de aula invertida e como finalização da sequência ocorreu um feedback individual e online, 

por meio da ferramenta disponível no Blackboard. 

Dentre a sequência apresentada o maior desafio é realmente envolver todos os alunos. 

Tendo em vista que as estratégias aplicadas têm como centro a atuação do aluno. Isso rompe 

com o ciclo tradicional e passivo de ensino.  

Com a proposta do Brainstorming em grupos os alunos mostraram-se motivados e 

empenhados para a atividade. Destacaram o registro no Padlet, pois era um ambiente 

colaborativo e os alunos poderiam acessar pelo celular e contribuir na própria aula ou 

extraclasse. Além disso, salientaram que, muitas vezes, eles não têm coragem de questionar 

ou ficam com vergonha, dessa maneira e com essa ferramenta poderiam participar se 

identificando ou não. Por fim, desde o início da proposta ficou claro que TODA e 



 

 

QUALQUER contribuição era bem-vinda, não era necessário, nesse primeiro momento, a 

preocupação se realmente estava correto ou não.  

Percebeu-se acanho no início da atividade. Neste momento o papel docente enquanto 

motivador e desafiador é fundamental para o sucesso na atividade. Embora, desafiador não 

pode, de maneira alguma, ser intimidador, pois o objetivo é fomentar a participação e que se 

sintam seguros para colaborar nos seus grupos. 

Já no KWL, o desafio é maior, bem como a oportunidade que o aluno tem para se 

envolver no processo. O grande desafio, assim como na sala de aula invertida, é que o 

detentor do conhecimento é o docente e, além disso, é responsabilidade do professor ensinar 

de maneira tradicional. Há uma grande cobrança por boa parte dos alunos para que o docente 

explique, resolva um exemplo, na concepção da maioria, ensine. Esta é a grande barreira a ser 

quebrada com essas duas estratégias. Além disso, o perfil de aluno totalmente passivo é o que 

mais confronta, pois ele precisa sair da zona de conforto e isso exige trabalho, estudo, 

participação, tempo em sala de aula e extraclasse, bem como pesquisa e produção. Justamente 

por exigir tanto do discente que também é uma das maiores oportunidades para através do seu 

envolvimento, motivar e convencer de sua capacidade e de sua evolução. Além é claro, da 

troca de experiência, do trabalho em equipe, da reflexão e confronto/gerenciamento de 

conflitos que temos com essas estratégias e que são exigências comuns ao mercado de 

trabalho. 

Embora a sequência didática apresentada envolva 5 aulas, não houve grandes 

problemas com relação a ausência de alunos durante o processo. O comprometimento com as 

atividades foi motivado pelo trabalho em equipe, participação, uso de novas ferramentas, mas 

também, por uma nota quantitativa que foi associada à conclusão das mesmas. Infelizmente, 

como mediação de um modelo tradicional e dependente única e exclusivamente do docente 

para um modelo ativo e envolvente são necessárias estratégias vinculadas à nota, pois, por 

enquanto, não são todos os alunos que estão conscientes da importância do seu envolvimento 

e comprometimento para o sucesso de sua formação pessoal e profissional.  

Os resultados mostram que a expectativa relacionada ao empenho, motivação e 

envolvimento dos alunos, devidamente contextualizada e organizada com a metodologia ativa 

por meio das estratégias apresentadas, auxilia de maneira significativa os discentes na 

compreensão e relação dos conceitos de cálculo, em especial, na aplicação desses conceitos 

em problemas da área de Engenharia.  

 



 

 

Considerações finais 

 

 Este artigo abordou a possibilidade da aplicação de uma sequência didática para 

motivar e envolver os alunos a estudarem Matemática, neste contexto, Cálculo 3 partindo de 

estratégias pedagógicas fundamentadas nas Metodologias Ativas para o desenvolvimento das 

temáticas de Integração Múltipla, Integração em Coordenada Polar, de Linha e Aplicações.  

Na sequência foram previstas as estratégias de Brainstorming como uma maneira de 

legitimar e valorizar seu conhecimento prévio para, partindo desse pressuposto, evoluir para o 

reconhecimento do que é necessário aprender sobre dado tema (Estratégia K e W, de KWL), 

bem como quais são os objetivos. E mediante orientação, estudar, desenvolver seu processo 

para confrontar analisando o que aprendeu (L, de KWL). Além de compartilhar com os 

colegas seu aprendizado, suas conexões e deduções, através da Sala de Aula Invertida 

adaptada. Para, por fim, praticar na aplicação de problemas contextualizados na engenharia. 

Os Feedbacks, ao longo deste processo, orientam e motivam a continuidade do trabalho. 

Por isto que Morán (2015) afirma que o ensino por meio de Metodologias Ativas só 

tende a prosperar, pois o discente é o centro de todas as estratégias relacionadas às 

metodologias fazendo do mesmo o protagonista do seu conhecimento e rompendo com o 

modelo tradicional de ensino. Por esse ângulo, os desafios são diversos em virtude da 

mudança cultural de ensino, mas também, há inúmeros pressupostos favoráveis ao uso das 

Metodologias Ativas na educação, pois os discentes aprendem a pensar, a refletir, a buscar 

alternativas e a criar estratégias de sucesso. Além disso, aprendem vivenciando, logo 

experimentando situações e analisando-as sob o ponto de vista crítico e reflexivo, assim, 

desenvolvem a argumentação.  

Quanto as atividades em equipe, aprendem a colaborar uns com os outros, bem como 

gerenciar conflitos e explanar/dialogar suas posições. Portanto, também desenvolvem 

competências e habilidades que futuramente serão exigidas no mercado de trabalho dentre 

suas áreas de Engenharia.  
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