GT2
Ciências Básicas e Matemática na Engenharia (GT-CbME)
Ata da reunião de 2018
A reunião foi realizada durante o XLVI Congresso Brasileiro de Educação em
Engenharia (COBENGE) no dia 06 de setembro de 2018. Teve início às 8h30min e
terminou às 13h. Foi coordenada pelos professores Simone Leal Schwertl (FURB) e
Gabriel Loureiro de Lima (PUC/SP).
Antes de relatar o que ocorreu efetivamente durante a reunião, convém salientar que, em
março de 2018, a coordenação do GT lançou uma chamada aos participantes de 2017
para produção de textos que serviriam como propulsores para as discussões a serem
realizadas durante a reunião do Grupo em Salvador. Nessa chamada interna, solicitavase que os textos submetidos deveriam apresentar um diálogo entre a área específica de
um curso de Engenharia e as Ciências Básicas e Matemática (CbM), que nele estão
presentes como disciplinas de serviço. Os textos deveriam ser produzidos em coautoria
por engenheiros e docentes que lecionam CbM em cursos de Engenharia. Deveriam ser
estruturados de forma que, primeiramente o(s) engenheiro(s) de cada grupo
apresentassem, detalhadamente, um problema significativo ou clássico de sua área e a
sua solução destacando os conceitos das Ciências Básicas e/ou da Matemática
utilizados. Na sequência, os docentes das CbM deveriam apresentar reflexões a respeito
do problema em questão no que tange aos conceitos da área básica utilizados;
adaptações necessárias para utilização do problema em aula; objetivos de utilização do
problema nas disciplinas básicas (CbM); eventuais divergências de linguagem; dentre
outros. Como resposta a chamada para produção dos textos, a coordenação do GT
recebeu sete produções que desempenharam o papel de catalizadores para as discussões
realizadas durante a reunião do Grupo no COBENGE 2018. Para que os interessados
acessassem os textos para leitura prévia e pudessem tecer questionamentos aos autores,
os mesmos ficaram a disposição temporariamente em um blog da plataforma Blogger.
Os textos enviados envolveram as seguintes temáticas: Problema dos pórticos;
Dispersão de poluentes; Vigas Estaiadas; Projeto interdisciplinar (eng. civil); Robótica;
Modelagem de um tanque e Circuitos Elétricos. Áreas Básicas envolvidas nas
discussões: Matemática, Física, Química e Sociologia. A discussão relacionada a
sociologia foi provocada pelos autores do texto: Variáveis Humanas e sociais nos
modelos Matemáticos aplicados à Engenharia, o qual teve como âncora de discussão o
problema de dispersão atmosférica. Os resumos dos textos discutidos estão publicados
nos Anais do COBENGE 2018.
O encontro presencial realizado no COBENGE 2018 foi organizado em três momentos:
1. Formação de 7 grupos de discussão, sendo um grupo para cada texto. Cada grupo
deveria, a partir dos textos e das vivências/experiências dos participantes, responder aos
seguintes questionamentos:
 Que caminhos ou possibilidades concretas podem ser indicados para apresentar
aos estudantes, durante os dois primeiros anos dos cursos de Engenharia, a
importância ou a aplicabilidade de conceitos e propriedades trabalhadas nas
disciplinas das áreas de Ciências Básicas e de Matemática ministradas em
cursos de Engenharia?
 Quais são as dificuldades enfrentadas pelos professores dos cursos de
Engenharia no que tange ao ensino e a aprendizagem das Ciências Básicas e da
Matemática?
Esse primeiro momento teve duração de 1h.
2. Socialização das discussões dos grupos (12 min por grupo). Esse segundo momento
teve duração de aproximadamente 1h30min.

3. Fechamento dos coordenadores e encaminhamentos para 2019.
Dentre os encaminhamentos, decidiu-se que:
 O blog criado para a discussão prévia dos textos enviados ao GT ficaria aberto
para contribuições até o dia 21/09/2018.
 A coordenação do GT verificaria com a ABENGE as possibilidades de
publicação das produções do GT. Nesse contexto, um dos participantes sugeriu –
e a sugestão foi acatada por todos os presentes – que, inicialmente, fosse
publicado um relatório da reunião deste ano, no qual todos os textos possam ser
apresentados na íntegra, mas de forma a não inviabilizar outros tipos de
publicações posteriores.
 Para 2019, a ideia é que os participantes autores em 2018 produzam materiais
didáticos a partir de seus textos e das discussões do COBENGE 2018. A pauta
do GT para 2019 será, portanto, a socialização dos materiais didáticos
produzidos e das reflexões advindas desse processo de construção. A proposta
de construção/elaboração de material didático para 2019 foi consenso entre os
presentes.
Finalmente, foram discutidos alguns critérios a respeito de quem participará, em
2019, como autor no GT-CbME. A coordenação propôs, os seguintes critérios:

Ter sido autor em 2018 e ter produzido material didático para 2019, segundo
estrutura mínima disponibilizada pelos autores do GT.

Para os novos autores, a serem selecionados por meio de chamada interna do
GT, serão solicitados: a produção de um texto no modelo de 2018, ou seja, que
permita um diálogo entre professores de disciplinas específicas e disciplinas da
área das ciências básicas e matemática e a elaboração de material didático.
Finalizada a reunião, nós, Simone Leal Schwertl e Gabriel Loureiro de Lima, redigimos
a presente ata.
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