
educação integral e formação contínua 

em engenharia:  

contextos, desafios e perspetivas 

 

 António M. Cunha 

Universidade do Minho 
Braga - Guimarães, Portugal 

amcunha@reitoria.uminho.pt 

 

 

 



Novos contextos e novos desafios   

Perspetivas e tendências na educação (de 

engenharia) 

Centralidade da educação  

… o que estamos a (tentar) fazer  

   



Novos contextos e 

novos desafios  

  

na tecnologia 

na indústria 

na sociedade 
 

… na engenharia 

… na reindustrialização 



… contextos e desafios 



… contextos e desafios 

◾Make solar energy economical 

◾Provide energy from fusion 

◾Develop carbon sequestration 

methods 

◾Manage the nitrogen cycle 

◾Provide access to clean water 

◾Restore and improve urban 

infrastructure 

◾Advance health informatics 

◾Engineer better medicines 

◾Reverse-engineer the brain 

◾Prevent nuclear terror 

◾Secure cyberspace 

◾Enhance virtual reality 

◾Advance personalized learning 

◾Engineer the tools of scientific discovery 



Peter Drucker 

in Management 

Challenges for the 21st 

Century 

… contextos e desafios 

The most important and indeed the truly 

unique contribution of management in the 

20th Century was the fifty-fold increase in the 

productivity of the MANUAL WORKERS in 

manufacturing.  

The most important contribution 

management needs to make in 

the 21st Century is similarly to 

increase the productivity of 

Knowledge Work and of the 

KNOWLEDGE WORKER.  



… de volta à (nova) indústria 



source:  ACT 

tendências 

 

-  information 

based 

organizations 

 

- human-centric 

manufacturing 

… de volta à (nova) indústria 



tendências 

 

- automação 

 

 

… de volta à (nova) indústria 

source: Krauss-Maffei source: EVCO Plastics 



tendências 

 

- high tech  

 

- materiais  

avançados 

 

 

 

 

fonte:  Treehuger 

fonte:  RMV Technology Group 

source:  The Chainless INgSOC Hybrid 

Bike, by Edward Kim and Benny Cemoll 

… de volta à (nova) indústria 



tendências 

 

- microtech 

- nanotech 

 

 

 

 

source:  Nanologic 

Aalto Univ 

… de volta à (nova) indústria 



tendências 

 

- green! 

 

 

fonte:  Valuestreaming 

… de volta à (nova) indústria 

source:  PLANET 



tendências 

 

- 3D printing 

 

 

source:  MakerBot 

… de volta à (nova) indústria 

fonte:  SmartGeometry 



?
… alguns desafios 

 

 

… de volta à (nova) indústria 



desempenho  e tecnologia  (technology push) 

source:  Manufuture 

… de volta à (nova) indústria 



massificação  versus  customização 

source:  Continuum fashion 

source:  Pensar  

… de volta à (nova) indústria 



customização   … e conectividade 

source:  iStockphoto/chris_lemmens  

… de volta à (nova) indústria 



novas áreas (p.ex., órgãos articificais) 

… de volta à (nova) indústria 



Perspetivas e 

tendências na 

educação  

(… de engenharia) 

  
formação de base 

pós-graduação 

formação contínua 



globalização 

 

acessibilidade da 

tecnologia 

 

volatilidade do 

conhecimento 

 

(quadro/realidade da 

europa) 

 

 

 

ensino eletrónico (MOOC) 

 

concorrência asiática 

 

estratificação (e 

diferenciação) institucional 

 

alteração profunda do modo de ensinar na universidade  

.. Universidades 

perspetivas futuras 



Educating the Engineer of 2020 

  

To prepare the engineer of 2020 for that challenging future,  

NAE (how engineering education would have to change) recommendations: 

 

• The bachelor’s degree should be considered a pre-engineering or “engineer in 

training” degree. 

• The master’s degree should become the recognized engineering “professional” 

degree. 

• Institutions should take advantage of flexible accreditation criteria in developing 

curricula and expose students to the essence of engineering early in their 

undergraduate experience. 

• University education should produce engineers who can both define and solve 

problems. 

• Institutions must teach students how to be lifelong learners. 

• Engineering undergraduate programs should introduce interdisciplinary 

learning and use case studies of both engineering successes and failures as a 

learning tool. 

perspetivas futuras 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11338


Regina Herzlinger is a bit of a superstar. 

She was the first woman to be a tenured 

professor at Harvard Business School, and 

is now leading its march into Moocs – 

massive open online courses. 

Prof. Herzlinger, whose 11-week course on 

Innovating in Healthcare will start this 

month, is an advocate of this model of free 

online education.  

“I believe Moocs can democratise 

education,” she says. “It’s fantastic to 

reach so many people.” 

… Harvard, MIT Sloan, the University of Virginia’s Darden school and several 

other big-brand US business schools are experimenting with Moocs. … Like 

Prof Herzlinger, Karl Ulrich believes the social impact of these programmes is a 

central reason for promoting Moocs.  

He cites the example of one Wharton Mooc that enrolled more than 130,000 

students. “There’s just a huge, huge take-up.” 

Massive open online courses are 

beginning to transform distance and 

campus learning 

perspetivas futuras 

Financial Times, 9.mar.14 

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/harvard-business-school/global-mba-ranking-2014#global-mba-ranking-2014
http://lexicon.ft.com/Term?term=mooc
https://www.edx.org/course/harvardx/harvardx-bus5-1x-innovating-health-care-1405
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/mit-sloan/global-mba-ranking-2014#global-mba-ranking-2014
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/university-of-virginia-darden/global-mba-ranking-2014#global-mba-ranking-2014


- estratificação (e diferenciação) institucional; 

- alargamento do perfil de graduado em engenharia 

(desde formações muito específicas … a duplas 

graduações); 

- práticas de formação permanente. 

 

alteração profunda do modo de ensinar na universidade  

perspetivas futuras 



Centralidade da 

educação 

  

que educação 

educação integral 

articulação ensino-investigação 

… outras competências 

 

… o que estamos a fazer na UMinho 



conhecimento / 

saber 

fonte:  Rikowski 

criatividade 

fonte: Markos Mugen 

ética e 

comportamental 

saber fazer 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=j19knRCXdIuO3M&tbnid=n36EyQjMaO16lM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.peritusmagazine.com/categorie/economy/dutch-private-sector-more-cautious-of-investing-in-knowledge-and-know-how/83&ei=k7yEUYDCG-G50QWUlYD4DQ&bvm=bv.45960087,d.ZGU&psig=AFQjCNFNh3cdRoTgXtS-pFn2NqNCzICcBA&ust=1367739851569601






Charles Vest 

(President Emeritus, MIT) 

2005 

… contextos e desafios 

… my primary advice regarding 

engineering education is that making 

universities and engineering schools 

exciting, creative, adventurous, rigorous, 

demanding, and empowering milieus is 

more important than specifying curricular 

details.  

… meeting these challenges will require an accelerated commitment to 

engineering research and education.  

Research universities and their engineering schools will have to do 

simultaneously:  

- advance the frontiers of fundamental science and technology;  

- advance interdisciplinary work and learning;  

- develop a new, broad approach to engineering systems;  

- focus on technologies that address the most important problems facing 

the word;  

- recognize the global nature of all things technological. 



abordagem 

integral 

(holística) na 

educação 

universitária 

o que estamos a (tentar) fazer 

na UMinho 

universidade completa 

universidade de investigação 

universidade da educação 

integral 

universidade em interação com 

a sociedade 

universidade internacionalizada 

universidade participada e 

descentralizada 

universidade eficiente e eficaz 

universidade inclusiva 

universidade sustentável 

… uma ideia de universidade 



diferentes dimensões do ser humano 

pessoal 
(cognitiva, afetiva, ética, artística, física…) 

social 

cultural 

política 

… 

abordagem integral 

(holística) na educação 

universitária 

o que estamos a (tentar) fazer 

na UMinho 



intensa exploração do conhecimento disponível 

(fazendo de cada estudante um produtor e conhecimento)  

predisposição para a resolução de 

problemas/desafios 

reforço das competências relacionais dos estudantes 

promoção de cidadãos proativos 

 

 

 

 

 

 

 

abordagem integral na 

educação universitária 

(em engenharia) 

o que estamos a (tentar) fazer 

na UMinho 



iniciação precoce à investigação 

participação em atividades de investigação 

competições de investigação 

Interação com investigadores séniores 

 

exploração de conhecimentos para 

além das fronteiras do programa 

curricular 

abordagem integral na 

educação universitária 

(em engenharia) 

o que estamos a (tentar) fazer 

na UMinho 



o empreendedorismo 

a participação em experiências culturais 

o sentido ético  

o desenvolvimento artístico 

a atividade desportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

abordagem integral na 

educação universitária 

(em engenharia) 

o que estamos a (tentar) fazer 

na UMinho 



promoção do empreendedorismo 

•  TecMinho 

formação, promoção e acompanhamento 

 

 

•  AAUM 

 Gabinete Lift-off, da Associação de Estudantes 



Orquestra da Universidade 



desporto  

•  400 estudantes com o estatuto 

de atleta 

•  97 medalhas em campeonatos 

nacionais universitários 

•  20 medalhas em campeonatos 

universitários europeus 

•  bi-campeã europeia 

universitária de Andebol e vice-

campeã europeia de Futsal 

feminino 

•  6.935 estudantes inscritos em 

atividades desportivas 

•  > 10.000 praticantes regulares 

 (resultados de 2013) 

 

http://www.scbraga.pt/noticia_detalhe.php?id=4038


articulação ensino-investigação 

ensino investigação 

garantia da qualidade  

currículo (integração de diferentes áreas 

científicas) 

atividades de investigação curricular 
desde a iniciação à atividade à participação ativa em 

comunidades científicas 

metodologias pedagógicas específicas 

aprendizagem baseada na investigação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



exemplos de programas educativos baseados em investigação: 

MPhD  

The MD/PhD program of the School of Health 

Sciences (ECS) at the University of Minho, 

launched in 2006, is a pioneer program in Portugal 

and one of the few in Europe, and intends to have 

medical students awarded a PhD degree before 

enrolment in formal assistance duties in the 

hospitals.  

This program represents a unique and alternative 

opportunity for medical students to get formally 

involved in biomedical/clinical research early in 

their career. 

 



política de acesso aberto / open access 

promover a participação de estudantes em 

eventos científicos 
como “produtores”  em comités organizadores 

 

envolvimento de estudantes em discussões 

institucionais sobre conduta ética no ensino, na 

investigação e na profissão 

articulação ensino-investigação 

ensino investigação 



competições de estudantes  

robocup  Shell  

eco-marathon  

Microsoft 

Image Cup 



Feiras de Ciência e Tecnologia 



Spin-offs e Start-ups 

knowledge based 

Cerveja artesal 



Howard Gardner, em 

5 minds for the future 

(2008), elenca cinco 

capacidades 

cognitivas que o ser 

humano preparado 

para os desafios do 

século. XXI, deverá 

possuir: 

- a capacidade de conhecimento 

disciplinar, … numa disciplina  

- a capacidade de síntese, 

- a capacidade de criar … a 

criatividade, 

- a capacidade de percecionar e de 

valorização da diferença, 

- a ética. 

… o (grande) desafio 

e afirma que, 

 … estas capacidades são necessárias, não só para prosperar no 

mundo, mas e sobretudo, para “termos um mundo em que valha a 

pena viver”. 




