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Resumo: 

A experiência tem-nos revelado que o insucesso dos alunos no ensino superior não depende 

exclusivamente da falta de competências cognitivas e técnicas mas é muito influenciado pela 

ausência de metodologias de trabalho que permitam aos estudantes e, posteriormente aos 

profissionais, estruturarem eficiente e eficazmente as suas atividades. Estas dificuldades 



metodológicas tornam-se mais evidentes com a massificação do Ensino Superior verificado nas 

últimas décadas e estão fortemente associadas, em nossa opinião, a algumas características da 

cultura portuguesas. De facto, como Hofstede (2010) defende, a cultura nacional é uma 

programação colectiva, um software da mente que influencia a forma como as pessoas pensam, 

sentem e agem. Partindo destes pressupostos e aproveitando a oportunidade de reorganização 

curricular que o processo de Bolonha nos trouxe, introduzimos em alguns cursos do Instituto 

Superior de Engenharia do Porto uma unidade curricular de Métodos de Trabalho em 

Engenharia que visa o desenvolvimento de competências de métodos de trabalho. Com o 

objetivo de facilitar a aplicação prática destes métodos de trabalho, usamos a metodologia 

Project-based learning (PBL) e desenvolvemos um conjunto de boas práticas de gestão de 

tarefas e projetos baseadas no PMBOK® - Project Management Body of Knowledge. O 

presente artigo pretende apresentar a experiência obtida ao longo dos 5 anos desta unidade 

curricular.  

Palavras-chave: 

Métodos de trabalho, sucesso escolar, PBL_project-based learning, PMBOK® - Project 
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Introdução 

Novos paradigmas, novas exigências 

Nos últimos anos temos assistido a profundas alterações no Ensino Superior (ES), que se 

iniciaram com o alargamento do ES a novos públicos, passando-se de um “ensino de elites” 

para um “ensino de massas”. Em Portugal, por exemplo, passou-se de cerca de 50.000 alunos 

em 1970 para cerca de 300.000 no final da década de 90 (Braga da Cruz et al., 1995; Conceição 

et al., 1998; ME-DGES, 1999). Nas últimas décadas Portugal quadruplicou o número de 

estudantes do ES, aproximando-se das taxas até então inacessíveis dos restantes países europeus 

(Eurydice, 2000). 

Novos desafios são também colocados a estes novos alunos. A entrada dos jovens no ES é a 

concretização de um objetivo que frequentemente foi projetado ao longo dos anos e partilhado 

por familiares e amigos. Com alguma frequência, as expectativas iniciais dos alunos não se 

cumprem; os processos de ensino apelam a níveis de autonomia e de autorregulação da 

aprendizagem nem sempre adquiridos por parte dos alunos (Astin, 1993). A acrescer a este 

facto, surge o desconhecimento que muitos têm das caraterísticas e exigências do ES. Este 

desconhecimento é particularmente acentuado nos estudantes de primeira geração no ES, ou 



seja, nos estudantes que não possuem antecedentes familiares de frequência do ES. O sistema de 

ensino, a frequência livre às aulas, a relação distante com os professores e os métodos de 

avaliação nos finais dos períodos escolares diferem bastante da experiência anterior dos 

estudantes no ensino básico e secundário. (Kuh, Gonyea, & Williams. 2005). Reconhece-se, 

aliás, que quanto mais cedo os alunos se adaptarem ao ambiente académico menor é a 

probabilidade de frustração e insucesso escolar (Almeida, Soares, & Ferreira, 2001). 

Por outro lado, assistimos na atualidade a um número crescente de alunos que acedem ao ES 

com percursos escolares e trajetórias de vida distintas dos alunos tradicionais, alunos inseridos 

no mercado de trabalho procurando no ES a sua valorização pessoal, social e profissional, por 

vezes uma formação certificada que lhes permita a progressão na carreira profissional ou novas 

alternativas de emprego. (Almeida, Gonçalves, Salgueira, Soares, Machado, Fernandes, 

Machado, & Vasconcelos, 2003). 

A valorização da experiência e dos conhecimentos prévios destes estudantes não tradicionais é 

um fator determinante para a promoção de uma aprendizagem mais significativa, uma vez que 

ao se estabelecer as ligações entre o “novo” e o “adquirido” se facilita a construção da 

aprendizagem (Alarcão, 2000; Dores, Martins, Salgado & Fonte, 2010). 

Após um período de acentuado crescimento quantitativo, as instituições de Ensino Superior em 

Portugal orientam hoje as suas preocupações para as questões da qualidade. A redução do 

número de candidatos ao Ensino Superior decorrente de uma diminuição nas taxas de 

natalidade, a par da proliferação do número de instituições e de cursos, tanto no sector público 

como no privado, justificam a crescente preocupação das instituições com a permanência e o 

sucesso dos alunos, com a formatação curricular dos seus cursos, com a adequação dos 

curricula às solicitações sociais e do mercado de trabalho, aos processos de ensino, de 

aprendizagem e de avaliação dos conhecimentos (Almeida, 2002). 

A acrescer a estas novas preocupações, as instituições de ES debateram-se também nos últimos 

anos com alterações profundas na organização do sistema escolar. Talvez a mais significativa se 

prenda com a implementação da Declaração de Bolonha. De facto, o processo de Bolonha 

envolveu duas importantes mudanças de paradigma no processo de ensino-aprendizagem. Por 

um lado, passou-se de uma organização escolar muito centrada nos conteúdos programáticos 

para uma organização centrada nos learning outcomes e, por outro, de um sistema demasiado 

centrado no professor para uma organização escolar centrada nos estudantes. Como 

consequência desta alteração de paradigmas, assistimos a uma mudança da organização 

pedagógica, agora mais centrada na construção e desenvolvimento de competências por parte 

dos estudantes. O foco deslocou-se do ensino para a aprendizagem, promovendo uma atitude 

mais proactiva, autónoma e empreendedora por parte dos estudantes na construção dos seus 



percursos de aprendizagem (Tavares, Bessa, Almeida & Medeiros, 2003; Seco, Filipe, Pereira, 

Alves & Duarte, 2012). 

Neste contexto pretende-se que as competências desenvolvidas pelos estudantes não se 

confinem unicamente à acumulação de conhecimentos teóricos rapidamente desatualizados mas 

que se desenvolvam competências nas dimensões cognitiva (saber-saber), psico-motora (saber-

fazer) e afetiva (saber-ser) (Dores et al, 2010). 

Especificamente no que concerne ao ensino da Engenharia, uma nova visão tem vindo a ser 

formada através da Iniciativa CDIO. Esta iniciativa internacional que congrega escolas de todos 

os continentes é baseada na premissa de que um novo engenheiro terá que estar apto a 

Conceber- Desenhar-Implementar-Operar sistemas complexos de engenharia num ambiente 

moderno, exigente e baseado no trabalho em equipa com o objetivo de criar sistemas e produtos 

(Crawley, Lucas, Malmqvist &  Brodeur,  2011)Neste sentido, a iniciativa CDIO especifica o 

conjunto de learning outcomes que permitirão ao novo engenheiro atingir estes objetivos. De 

entre este conjunto de competências, e para além das competências técnicas, fazem parte as 

competências pessoais, focadas no desenvolvimento cognitivo e afetivo, resolução de 

problemas, pensamento criativo e ética; as competências interpessoais, focadas nas interações 

individuais e grupais, como o trabalho de equipa, liderança e comunicação e, finalmente, 

competências de construção de sistemas e produtos focadas na conceção, desenho, 

implementação e operação de sistemas nos contextos empresariais e sociais.  

Estas mudanças de paradigmas a que temos vindo a assistir colocam também novas exigências 

aos alunos, de quem se espera agora uma postura mais proactiva, autónoma, organizada e capaz 

de desenvolver competências em vários domínios do saber. 

 

Métodos de trabalho 

A experiência tem-nos confrontado com as dificuldades de adaptação a estas novas exigências 

que estes novos estudantes do ES demonstram, muito resultantes, na nossa perspetiva, da falta 

de competências que lhes permitam estruturar de forma eficaz e eficiente a diversidade de 

tarefas e atividades com que são confrontados no ES. De facto, com frequência percebemos que 

os estudantes ao longo do seu percurso escolar anterior não tiveram oportunidade de 

desenvolver as competências metodológicas agora exigidas e fundamentais para o sucesso da 

gestão da complexidade das atividades do ES, nomeadamente num contexto em que o estudante 

é também confrontado com a necessidade de trabalhar de forma autónoma.  

Podemos mesmo concluir que estas dificuldades metodológicas estão fortemente associadas, em 

nossa opinião, a algumas características da cultura portuguesas. De facto, a cultura nacional é 

uma programação coletiva, um software da mente que influencia a forma como as pessoas 



pensam, sentem e agem (Hofstede,2010). A cultura do “desenrasque” não se compadece com a 

utilização de métodos de trabalho estruturados, com uma definição rigorosa de objetivos de 

médio e longo prazo, com a utilização de instrumentos de planeamento e controlo, enfim com 

uma cultura de sucesso.   

Partindo destes pressupostos e aproveitando a oportunidade de reorganização curricular que o 

processo de Bolonha nos trouxe, introduzimos em alguns cursos do Instituto Superior de 

Engenharia do Porto uma unidade curricular de Métodos de Trabalho em Engenharia que visa o 

desenvolvimento de competências de métodos de trabalho. Pretende-se nesta unidade curricular 

desenvolver competências em áreas como a gestão do tempo, a gestão de projetos e trabalhos 

académicos, a comunicação em público, o trabalho em equipa, a elaboração de relatórios e os 

métodos de estudo. Pretende-se assim contribuir para a melhoria do sucesso escolar e também 

do desempenho profissional dos alunos do ISEP, dado que, se os alunos adquirirem boas 

práticas de trabalho ao longo do seu curso, também as irão aplicar na sua atividade profissional. 

Para atingirmos estes objetivos, estávamos conscientes que teríamos de passar do plano 

conceptual para um plano prático, em que os estudantes tivessem a oportunidade de aplicar os 

novos conhecimentos a situações do seu dia-a-dia. Optámos, assim, por utilizar a metodologia 

Project-based learning (PBL). 

PBL é uma estratégia de ensino-aprendizagem que pretende promover a aprendizagem dos 

estudantes através da elaboração de projetos, usualmente em contextos de trabalho de grupo. Os 

estudantes aprendem e desenvolvem competências porque pretendem ser capazes de realizarem 

as tarefas que necessitam para terminarem com sucesso os projetos em que estão envolvidos. 

PBL é um modelo de gestão das atividades da sala de aula que se afasta das práticas tradicionais 

das aulas centradas no professor, enfatizando as atividades de aprendizagem, que são 

interdisciplinares, centradas no estudante, integrando questões e problemas da vida real (Martí, 

Gil & Julià, 2006). 

Em termos práticos, a unidade curricular está organizada em torno de um conjunto de 

competências que procuramos desenvolver com recurso a um projeto que dá corpo às atividades 

realizadas pelos estudantes. O projeto é adaptado à área de engenharia que os estudantes 

frequentam, esperando-se assim aumentar os níveis de motivação e possibilitar a integração de 

conhecimentos e competências técnicas. Como exemplo, na licenciatura em Engenharia Civil, 

os estudantes terão têm que conceber, desenhar e construir uma ponte de esparguete, seguindo 

um conjunto de especificações técnicas. Ao longo da execução do projeto, os alunos são 

confrontados com um alguns desafios, cuja resolução obrigará a que façam apelo ao conjunto de 

competências que pertencem aos objetivos da unidade curricular. 



No entanto, a prática tem-nos mostrado que esta metodologia só por si não resolve todos os 

nossos problemas e não nos permitiu atingir todos os nossos objetivos.  Como anteriormente 

referimos, os estudantes portugueses têm tipicamente problemas de sucesso e uma das causas 

desses problemas é a falta de métodos de trabalho estruturados, e a tendência para trabalhar de 

forma instintiva, sem  uma adequada sistematização das tarefas a realizar.  Assim, entendemos 

que seria essencial combinar a PBL com uma metodologia de gestão de projetos, que permitisse 

aos estudantes desenvolver competências de gestão de projetos que contribuam para o sucesso 

da organização e estruturação do seu trabalho académico. 

Com este objetivo, desenvolvemos um conjunto de boas-práticas para o desenvolvimento de 

tarefas e projetos, baseado no PMBOK® - Project Management Body of Knowledge (Project 

Management Institute, 2008). 

“The PMBOK Guide is the standard for managing most projects most of the time across 

many types of industries. This standard describes the project management processes, 

tools, and techniques used to manage a project toward a successful outcome.” (Project 

Management Institute, 2008). 

 

Procurámos identificar no PMBOK® um conjunto de boas práticas de gestão de projetos, que 

deverão ser implementadas pelos estudantes no contexto das suas tarefas e projetos académicos.  

Esta metodologia está a ser aplicada no contexto das atividades de PBL - Project-Based 

Learning, ou seja, quando propomos a realização de um projeto, os estudantes deverão 

demonstrar a aplicação prática destas boas-práticas de gestão de projetos. Neste contexto, o 

projeto é um meio que permite aos estudantes desenvolverem efetivamente um conjunto 

diversificado de competências. Aos estudantes é pedido que, à medida que vão respondendo às 

solicitações que lhes são feitas durante o projeto, apliquem as boas práticas definidas.  

 

Boas práticas de gestão de projetos 

Este conjunto de boas práticas é baseado nos cinco grupos de processos definidos pelo 

PMBOK ®: iniciação, planeamento, execução, acompanhamento e encerramento. Apresenta-se 

em seguida um resumo do texto descritivo destas boas práticas que é fornecido aos alunos.  

 

2.1 Iniciação do projeto 

É frequente que os alunos, qualquer que seja o nível de ensino que frequentam, obtenham 

classificações insatisfatórias ou sejam obrigados a repetir trabalhos, apenas por não 

compreenderem devidamente os pedidos que lhes são feitos.  



Este tipo de erros ocorre tanto em projetos escolares como em projetos profissionais e tem 

várias causas: tendência para começar a trabalhar antes de ser estabelecido, de forma clara, o 

que é necessário fazer, enunciados e pedidos incompletos ou confusos, objetivos vagos ou 

incoerentes, problemas de comunicação ou interpretação, informação errada ou incompleta 

obtida em segunda ou terceira mão a partir dos colegas, entre outras. 

Por isso, a primeira tarefa a realizar assim que se recebe um pedido de elaboração de um projeto 

é uma análise detalhada e rigorosa dos seus objetivos, especificações, prazos, regras de 

execução e afins.  

Em seguida, é muito importante confirmar, junto de quem solicita o projeto, se está correta a 

interpretação do pedido ou enunciado, e esclarecer ou acordar os aspetos sobre os quais há 

dúvidas ou indefinições. Será muito útil passar a escrito o âmbito (“o quê” está abrangido no 

trabalho) e todas as especificações de cada um dos seus componentes e validar este resumo 

junto desse responsável. 

Sem estar feita esta clarificação, não se deve passar à execução, sob pena de se ter que anular ou 

repetir todo o trabalho desenvolvido.  

 

2.2 Planear o projeto  

Na posse de toda a informação sobre o projeto, pode começar-se o seu planeamento. 

Recordamos algumas vantagens importantes do planeamento:  

x a melhoria do conhecimento do trabalho a realizar  

x a avaliação prévia de várias alternativas para executar as diferentes componentes do 

projeto 

x a antecipação de dificuldades e respetivas soluções  

x nos trabalhos de grupo, a melhoria da sintonia e coordenação dos seus elementos. 

 

Toda esta aprendizagem e preparação é, frequentemente, mais importante do que o plano em si 

mesmo.  

O planeamento baseia-se em estimativas, quanto ao trabalho que é necessário realizar e quanto 

ao tempo necessário para o realizar, tendo em conta as várias condicionantes, por exemplo, o 

número de horas por semana que o aluno pode (e quer) trabalhar. A experiência do aluno ou do 

grupo e a opinião dos colegas e dos professores será muito útil para que as estimativas sejam 

razoavelmente corretas. 

Um plano não deve ser encarado como uma possibilidade de realização do projeto. Um plano 

deve ser cumprido, ou então é completamente inútil. Para que se cumpra deve ser baseado 



naquilo que podemos e queremos realizar, e não naquilo que gostaríamos de conseguir fazer. 

Mas um plano é um meio, não um fim em si mesmo, pelo que pode e deve ser alterado sempre 

que tal se justifique. 

Um plano deve estabelecer objetivos claros e hierarquizados, se possível quantificados e 

calendarizados, e deve ser participado e aceite por todos os envolvidos (alunos e docentes). 

Para isso é importante que o aluno ou o grupo defina quais os objetivos que pretende atingir: 

classificação, componentes do trabalho que pretende realizar, etc. Obviamente, estes objetivos 

têm que ser compatíveis com as regras estabelecidas para o projeto e, em caso de dúvida, devem 

ser validados pelo docente responsável. 

É importante notar que, para além dos estudantes e do docente responsável, é frequente haver 

outros elementos envolvidos ou afetados pela realização, orientação ou avaliação de um projeto 

(que designamos por partes interessadas - em terminologia inglesa os stakeholders). Por 

exemplo, docentes de outras disciplinas, entidades exteriores como no caso dos estágios, ou 

outros estudantes que recebem ou fornecem contributos para o projeto em causa.  

Frequentemente, as partes interessadas podem interferir no desenvolvimento e na validação final 

do projeto. Por isso a experiência demonstra que para que um projeto tenha êxito, é fundamental 

que se equilibrem os objetivos das várias partes interessadas, especialmente daquelas que têm 

capacidade efetiva de avaliar ou interferir no mesmo. Antes de se iniciar a execução é pois 

necessário identificar e negociar com cada uma das partes interessadas objetivos e restrições, 

bem como as suas eventuais alterações. 

Um sistema simples e eficaz de planeamento será: 

� Começar sempre por estabelecer “o quê” realizar: identificar e listar todos os 

componentes do trabalho, que designamos por “entregas” (tudo o que deve ser entregue 

ao docente – que neste caso é o “cliente”: o projeto do trabalho a realizar, relatórios de 

planeamento ou progresso, as várias componentes do trabalho, o relatório final e 

restantes requisitos); identificar e listar as especificações de cada entrega (prazos, 

características técnicas requeridas, forma de apresentação, entre outros). Quando tal se 

justifique, poderemos dividir cada entrega em dois ou mais componentes e estes em 

subcomponentes. Por exemplo, se a entrega for um protótipo de um foguetão, esta pode 

ser subdividida em três entregas: sistema de propulsão, carcaça do foguetão e sistema de 

orientação. Por sua vez, o sistema de propulsão poderia ser dividido também em várias 

entregas: sistema de ignição, motor, sistema de armazenamento e abastecimento de 

combustível. E assim sucessivamente. 



� Seguidamente definir “como” realizar cada entrega: pensar qual o melhor modo de 

realizar cada entrega e listar os conjuntos de tarefas (também designados por pacotes de 

trabalho) necessários para produzir cada entrega 

� Sabendo que tarefas necessitarão realizar, é então possível estimar os meios, o trabalho 

e o tempo necessários para cada uma delas, e com estes dados fazer a calendarização de 

todo o trabalho. Nos trabalhos de grupo, deve ser feita a atribuição de tarefas a cada 

elemento do grupo. Na calendarização devem ser tidos em atenção os prazos 

estabelecidos e as interdependências/precedências entre tarefas. É aconselhável definir 

datas para o início e conclusão de cada entrega. Isso possibilita desdobrar o projeto em 

várias fases e criar vários momentos de controlo. O diagrama de Gantt é uma excelente 

ferramenta de planeamento (e controlo). 

Devemos ter sempre presente que só compensa elaborar um plano se este abranger todos os 

aspetos necessários, mas também se for simples e funcional. O detalhe adequado do 

planeamento depende da dimensão e complexidade de cada projeto.  

 

2.3 Execução e controlo do projeto 

É importante que, periodicamente, se compare o plano com a execução real do projeto, com o 

objetivo de se detetarem, o mais cedo possível, eventuais desvios quanto ao âmbito, ao prazo, ao 

tempo que está a ser gasto em cada tarefa, ou outros. Um modo fácil de fazer esta avaliação será 

verificar o estado de desenvolvimento e de cumprimento de especificações de cada entrega. O 

plano deve ser revisto e atualizado sempre que necessário para que continue a ser útil. Executar 

sem um plano, ou abandonar o plano durante a execução, é como navegar sem um destino e 

uma rota definidos, o risco de insucesso é muito maior. 

Um cuidado permanente deve ser o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos. Em 

geral será preferível desenvolver com rigor as entregas ou especificações do projeto que são 

obrigatórias e só depois, se houver disponibilidade, desenvolver as não obrigatórias. Um erro 

frequente é cuidar mais o aspeto do que o conteúdo, ou aprimorar o detalhe e descurar o 

essencial. 

Um aspeto a considerar com cuidado é a gestão das mudanças ou alterações. É raro um projeto 

ser executado sem qualquer tipo de alteração ao plano inicial. Com que critério efetuar então 

alterações? Em primeiro lugar é necessário avaliar as consequências de qualquer alteração, em 

termos do âmbito acordado, prazo de execução, trabalho extra necessário e cumprimento das 

especificações. Depois, é fundamental validar as alterações que sejam necessárias ou que se 

achem vantajosas, com as várias partes interessadas, especialmente com o docente responsável. 



Em projetos de grupo de média ou grande dimensão, vale a pena nomear um gestor de projeto, 

que terá como função assegurar as tarefas fundamentais de coordenação e representação como: 

propor o plano e/ou acompanhar a sua execução e realizar as revisões necessárias, assegurar a 

boa comunicação, verificar e estimular o desempenho de cada elemento, preparar e coordenar 

reuniões, negociar com as partes interessadas, entre outras. Este trabalho de coordenação 

rentabiliza muito o trabalho do grupo, mas implica uma sobrecarga para o gestor de projeto, que 

deve ser tida em conta na distribuição de tarefas entre os membros do grupo. 

Para a maior parte das pessoas é muito difícil focar a atenção em vários assuntos em simultâneo, 

pelo que, em geral, será uma boa estratégia tentar desenvolver e concluir os vários projetos de 

modo desfasado, se possível, um projecto de cada vez. 

 

2.3.1 Gestão da comunicação 

Não há boa coordenação sem boa comunicação. Por isso a comunicação é um fator crítico de 

sucesso ou insucesso de qualquer projeto, especialmente em trabalhos de grupo, mas também 

em projetos individuais. Quantas vezes utilizamos e ouvimos expressões como “pensei que” ou 

“tinha percebido que” ou “não disse nada porque não sabia que podia ser importante”?  

Deve ser estabelecido desde o início a forma como o aluno ou o grupo comunica com o docente 

responsável e com as restantes partes interessadas e como o grupo comunica entre si. Por 

exemplo, pode ser criada uma lista de e-mail para onde é enviada a informação relevante. 

Sempre que há reuniões, decisões ou alterações, a informação respetiva deve ser registada e 

comunicada de modo sucinto a todos os que dela podem precisar. Isso pode ser realizado através 

de uma acta sucinta enviada e, se possível, assinada por todos os envolvidos, nomeadamente o 

docente responsável. 

É particularmente importante registar e enviar a todos os envolvidos o que for estabelecido ou 

acordado quanto ao âmbito, ao prazo, às especificações ou às condições de realização de um 

projeto, bem como eventuais alterações dos mesmos. Evitam-se assim muitos conflitos, 

descoordenações e aflições, resultantes de mal entendidos e perdas de informação vital. 

 
2.4 Encerramento do projeto 

Logo que estejam reunidas as condições para tal, deve-se procurar encerrar o projeto. Deixar 

projetos “quase” encerrados implica uma sobrecarga e uma dispersão de trabalho e de atenção, 

que pode ser muito prejudicial. Podemos sempre melhorar um projeto, mas devemos limitar-nos 

a fazer o melhor possível tendo em consideração as exigências dos restantes projetos em curso 



ou previstos. Além do mais, rever trabalhos que já realizamos há algum tempo exige sempre 

maior esforço. 

Embora num ambiente escolar o encerramento dos projetos seja, em geral, determinado pelas 

datas de entrega dos mesmos, convém não descurar um conjunto de tarefas e princípios.  

Antes da apresentação final do projeto ou de uma parte, deve ser realizada uma verificação final 

se todas as entregas estão concluídas (e incluídas) e se as especificações foram todas cumpridas. 

Se possível, será aconselhável realizar também essa verificação com o docente, no sentido de 

garantir que o trabalho está mesmo concluído e aceite. Isto implica que o trabalho não deve ser 

concluído em cima da hora, ou não haverá tempo para qualquer correcção. 

Após a entrega e aceitação do trabalho, o autor ou autores deverão realizar uma avaliação do 

modo como este decorreu. O objetivo desta avaliação é aprender com a experiência (com o que 

correu bem ou com o que correu menos bem) e melhorar a capacidade de estimativa e 

planeamento, organização, controlo e execução de projetos futuros. 

Deve ainda haver o cuidado de arquivar ou devolver os materiais e elementos de estudo 

utilizados. Só então poderemos considerar que o trabalho ou projeto está encerrado. 

 

Considerações finais 

Assistimos nos últimos anos a profundas alterações no ES que conduziram a mudanças de 

paradigmas e a consequentes alterações nos papéis desempenhados pelos diferentes atores 

envolvidos no contexto educativo. Novos desafios são colocados aos estudantes que, por sua 

vez, possuem um perfil cada vez mais diversificado e menos tradicional. Aos alunos exige-se 

que possuam um pensamento mais crítico, participativo, criativo e que façam a gestão do seu 

processo de aprendizagem. Aos docentes exige-se a utilização de metodologias mais 

participativas e que assumam um papel de facilitadores de um processo de aprendizagem em 

que o estudante é o ator principal. 

No caso do ISEP, a adaptação ao processo de Bolonha e a integração da iniciativa CDIO 

constituíram uma oportunidade de introduzir nos curricula de algumas licenciaturas uma nova 

unidade curricular de Métodos de Trabalho em Engenharia. Esta unidade curricular organiza-se 

em torno da metodologia Project Based Learning (PBL), utilizando também como referencial o 

PMBOK® . 

Com a adoção destas metodologias pedagógicas, pretendemos que o estudante construa o seu 

próprio conhecimento, num contexto de gestão de projetos, próximo do que encontrará em 

situação real de trabalho. Assim, a aprendizagem surge da reflexão sobre o problema 

apresentado e da interação entre os diferentes elementos do grupo. O estudante torna-se ator do 



processo, apoiado pelo professor, que assume, neste contexto, uma postura de facilitador do 

processo de aprendizagem, preocupado com a promoção das competências individuais e com a 

aquisição dos métodos necessários para resolução dos desafios. 

Os benefícios da PBL têm sido retratados pela literatura que tem valorizado o seu impacto em 

fatores como a adaptação dos estudantes ao ES, a gestão das suas expectativas, a perceção de 

autoeficácia e o rendimento escolar (Dores et al, 2010). Algumas investigações demonstram que 

os estudantes tendem a integrar, reter e transferir informação mais eficazmente (Norman & 

Schmidt, 1992). A motivação para a aprendizagem leva também a maior tempo de estudo e, 

consequentemente a melhores resultados (Dores, 2010).  

Consideramos que, para além destes benefícios, o contacto com o referencial do PMBOK®  

introduz o desenvolvimento de um conjunto de competências metodológicas fundamentais para 

o sucesso dos estudantes no contexto escolar mas sobretudo em contexto profissional.  

Ao longo destes cinco anos os Métodos de Trabalho integraram os curricula de 5 licenciaturas, 

numa destas licenciaturas sobre a forma de unidade curricular e nas restantes 4 sob a forma de 

módulo de outras unidades curriculares. Cerca de 2500 estudantes tiveram oportunidade de 

desenvolver competências nesta área, através da metodologia PBL e seguindo o referencial do 

PMBOK® . Esperamos poder apresentar brevemente dados concretos sobre o sucesso desta UC. 

Enquanto isso podemos referir as elevadas taxas de aprovação dos estudantes, o reconhecimento 

da parte dos docentes das outras unidades curriculares da melhoria na capacidade dos estudantes 

na elaboração de relatórios, nas apresentações em público e na organização dos seus projetos e 

trabalhos.  

A evidência demonstra-nos que, ao utilizar as "boas práticas de gestão de projetos", os 

estudantes são capazes de desenvolver projetos com mais sucesso; que, no contexto das 

atividades de PBL, os estudantes aceitam e aprendem de forma mais eficaz essas boas 

práticas de gestão de projetos e que os professores sentem que, após a inclusão das boas práticas 

de gestão de projetos, os estudantes demonstram maior capacidade de gerir e concluir com 

sucesso os seus projetos académicos.  
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Resumo: 

A atividade pedagógica que se desenvolve no âmbito do ensino superior, requer a utilização de 

distintas ferramentas que permitam estabelecer entre professores e alunos adequados 

mecanismos de comunicação. Tradicionalmente, estes instrumentos eram limitados e tinham 

efeitos com sentido unidirecional, servindo apenas de veículos de transmissão de 

conhecimentos. Como resultado do estabelecimento do Espaço Europeu de Educação Superior, 

em 2010 — pelos Ministros da Educação e Ensino Superior aderentes ao Processo de Bolonha 

— a educação dos indivíduos tem hoje um âmbito mais alargado, devendo propiciar ao 

estudante, não apenas conhecimentos, mas dotá-lo também das competências necessárias que 

lhe permitam ser capaz de aceder aos conhecimentos que, em cada momento do seu trajeto 

profissional, se tornem necessários. O professor deve, assim, ter a capacidade de selecionar 

pontualmente técnicas, recursos ou dinâmicas que o permitam. Face ao exposto e tendo como 

pressupostos a inovação da docência e a tendência pedagógica contemporânea, é nossa intenção, 

dar conta neste artigo dos traços mais marcantes de uma experiência de ensino aprendizagem 


