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Resumo:As organizações produtivas estão passando por carência de mão de obra com qualificações,
competências e atitudes adequadas aos novos processo e às demanda da competição globalizada. A
formação de engenheiros passou por um período de baixa oferta visto que, nestes últimos anos, os
jovens, no mundo todo, deram preferência à formação em gestão empresarial. Entretanto, as mudanças
no mundo do trabalho ampliaram a demanda por profissional de engenharia, passando a exigir destes
profissionais não apenas o conhecimento das ferramentas da gestão da qualidade, mas e, principalmente,
da atitude mental que faça com que estas técnicas sejam incorporadas á prática diária do futuro
profissional. Neste trabalho buscou-se avaliar de que forma uma faculdade pública situada no Vale do
Paraíba tem (ou não) desenvolvido e exigido de seus alunos a prática das ferramentas da qualidade no
“dia a dia” do processo de aprendizagem. Foi realizada uma pesquisa com 40 alunos que já haviam
cursado a disciplina “Introdução a Engenharia de Qualidade”, escolhidos aleatoriamente, abordando
questões referentes à gestão e aplicação destas ferramentas no ambiente acadêmico da faculdade. No
geral, os acadêmicos dos cursos de engenharia entendem que a aplicação de ferramentas da qualidade é
pertinente ao mundo corporativo, mas, não aplicam estas ferramentas no dia-a-dia da vida acadêmica. Os
alunos também consideram que não desenvolvem as ferramentas por que os professores não cobram dos
acadêmicos a qualidade nos trabalhos acadêmicos.
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1. INTRODUÇÃO 
O objetivo do trabalho foi o de avaliar se de que forma uma faculdade pública localizada no 

Vale do Paraíba tem (ou não) desenvolvido e exigido de seus alunos a utilização das ferramentas da 
qualidade no “dia-a-dia” no processo de aprendizagem. Qualidade é uma habilidade que precisa ser 
desenvolvida durante o processo de formação do cidadão para que seja aplicada de forma adequada 
aos processos produtivos. Pretende-se contribuir para o processo de aprendizagem fazendo uma 
avaliação da pratica didática atual dos cursos de graduação da referida Faculdade. 

A Resolução 11 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, de 11 
de março de 2002 (CNE, 2002), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 
Graduação de Engenharia estabelece que o engenheiro é o profissional que tem 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver 
novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de 
problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, 
com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade 

indo ao encontro da visão do novo profissional desejável.
As mudanças no mundo das organizações promoveram a redução nos níveis hierárquicos, 

aumentaram a participação de trabalhadores terceirizados com a consequente redução do número de 
trabalhadores efetivos, entre outras. Estas mudanças levaram a que as atribuições da mão-de-obra 
fossem ampliadas e diversificadas, marcando as mudanças nas relações sociais do trabalho com a 
consequente demanda por uma capacitação profissional adequada a estas novas exigências. Desta 
forma, “a contínua expansão do sistema educativo exige estratégias, atingindo o sistema produtivo e 
avançando na prática do trabalho, que também tem uma dimensão qualificacional” (LAUDARES, p. 
165).

Em razão destas mudanças estabeleceu-se, na Europa, a Declaração de Bolonha que alertou 
as universidades para a necessidade de serem alterados os processos de ensino/aprendizagem no 
ensino superior dos países europeus. Foi estabelecido um conjunto de diretrizes tanto organizacionais 
quanto pedagógicas com a finalidade de inserir os princípios de aprendizagem ativa, centralidade da 
aprendizagem dos alunos, bem como na necessidade de sua autonomia (FERNANDES; FLORES; 
LIMA, 2010). 

Segundo Gama (2002, p. 87), o perfil de formação não pode ficar restrito à formação 
eminentemente técnica. O mercado demanda um perfil de engenheiro empreendedor. Para que tenha 
este perfil é imperioso ampliar a sua formação, passando de engenheiro científico apenas, para uma 
formação na direção gerencial, na cultural e ética. Segundo ele esta é 

uma pretensão inalcançável, mantido o tempo de formação (5 anos) e o mesmo tipo de 
formação científica e tecnológica que era ministrada anteriormente, usando técnicas didáticas 
sequenciais e o conceito de conhecimento a elas associadas: domínio da teoria e das 
metodologias e algoritmos disponíveis em todo o conjunto de assuntos de interesse, da base 
científica à aplicação final, o ensino da teoria completa sempre antecedendo sua aplicação 
[...].  

Neste sentido, as discussões a cerca das novas demandas educacionais exigidas ao 
trabalhador perpassam as dimensões humana e social, econômica e política. Desta forma, não cabe 
mais o ensino pautado apenas em princípios cartesianos e positivistas. De acordo com Cunha (2000) 
as áreas humanas e sociais exercem o papel de mediadoras entre os conhecimentos técnicos e sua 
aplicação no campo de trabalho. 



O mercado de trabalho atual demanda profissionais que tenham a capacidade de dominar não 
somente as novas tecnologias, mas, e, principalmente, demanda trabalhadores que sejam proativos e 
que detenham competências específicas que os habilitem a exercer seu papel de forma global. Ao 
mesmo tempo em que lhes é requerido um conhecimento mais aprofundado sobre a temática de sua 
área de atuação deve ele, também, dominar conhecimentos em áreas conexas.  

No cenário de grandes mudanças econômicas, como as que recentemente vêm se 
desenrolando no mundo inteiro, tornou-se cada vez mais evidente a necessidade do 
Administrador adotar novas estratégias e consequentemente, de explorar suas habilidades de 
conhecimento e relacionamento com o mercado, principalmente elevando a “postura ética” 
da empresa e do profissional ao nível de garantia de competência e qualidade. (MORAES, 
LIMA, 2000, s/p).  

Desta forma, o foco da formação passa da esfera eminentemente técnica para abranger outras 
competências e habilidades entre as quais se incluem as gerenciais, administrativas, comerciais. Ou 
seja, o formando deverá ter foco na redução de custos sem perda de qualidade e segurança. 

Em virtude destas transformações, principalmente das que ocorreram no mercado de trabalho 
nos últimos anos, houve a necessidade de mudanças na formação do engenheiro. O mercado passou a 
exigir que estes profissionais tivessem competências, habilidades e conhecimentos que vão além dos 
saberem técnicos ou técnico-científicos. Segundo Bruno (2000, p. 143), as atividades desenvolvidas 
até recentemente pelo engenheiro eram predominantemente técnicas, sendo ele responsável pela 
realização de pareceres técnicos, cálculos de projetos, desenho de peças e componentes, pela 
logística do processo. 

As discussões mais atuais na área da gestão de pessoas falam das atitudes, competências e 
habilidades a serem adquiridas pelos profissionais. Tanguy (1997) define competência como 
“aptidão para realizar, em condições observáveis, conforme exigências definidas”. No contexto 
socioeconômico atual, em que há carência na mão de obra qualificada, a competência em qualidade 
se tornou indispensável a todos os profissionais, especialmente aos da engenharia. Já de seu turno 
Fleury e Fleury (2000),  ao definirem competência afirmam que esta implica em saber como 
mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades num contexto profissional 
determinado. 

E por que a competência se tornou tão importante nos dias de hoje? Segundo OCDE (2005) a 
globalização e a modernização estão transformando o mundo em um ambiente cada vez mais 
diversificado e interconectado. Neste mundo, é preciso que os indivíduos consigam dominar as 
tecnologias de mudanças, bem como saibam como se utilizarem da grande quantidade de 
informações disponíveis para enfrentar os desafios coletivos da sociedade como o de promover o 
crescimento econômico de modo equilibrado com a sustentabilidade ambiental, sem que provoque 
também maiores desigualdades sociais. Esses desafios exigem que os indivíduos venham a alcançar 
níveis mais complexos de competências, para o que são exigidos que eles atinjam um domínio maior 
sobre certas habilidade bem definidas.  

O documento também discute sobre quais são as competências e quais são as exigências da 
vida moderna. A resposta é que as competências chave não são arbitrariamente decididas. Elas 
precisam ser resultantes de decisões calcadas em uma análise cuidadosa das condições psicossociais 
exigidas para que se tenha uma vida bem sucedida. A pergunta chave é: o que é necessário para que 
as pessoas se saiam bem na sociedade? Que tipo de competências são necessárias para se encontrar e 
se manter no trabalho? Quais delas são importantes para que os indivíduos sejam capazes de se 
adaptarem às mudanças tecnológicas? Ademais, lembra, ainda, que a competência é também um 
fator relevante para que as pessoas ajudem a transformar o mundo. Não serve somente para que elas 
se adaptem a este mesmo mundo. Outro aspecto observado é sobre a necessidade de que sejam 



definidas, também, de forma clara, os objetivos individuais e sociais, pois estes determinarão as 
competências que serão necessárias desenvolver no indivíduo.

Dentre estas competências uma que precisa ser desenvolvida é a referente à gestão da 
qualidade. Ou nos dizeres de Pinto (2002, p.158) que afirma sobre a “necessidade dos trabalhadores,
constantemente, adaptarem-se às modificações impostas” no mercado de trabalho. Para isso é 
necessário que assimilem “a cultura da qualidade, constituindo formas educativas do capital junto 
aos trabalhadores.”. 

O desenvolvimento dessa mentalidade deve ser instigada pela instituição de ensino a partir 
das novas demandas educacionais observadas no ensino da engenharia. Contudo, ressalta-se que os 
cursos de graduação atuais fornecem apenas uma parte da qualificação necessária ao engenheiro 
recém-formado (Felipe da Silva, 2009).

Bazzo e Pereira (1997, p. 55) salientam que o aluno insere-se em um “contexto coletivo, que 
ultrapassa sua individualidade”. Esse contexto coletivo o transforma em um agente participativo 
envolvido em um processo, que apesar de não ser somente seu, lhe oferece um conjunto de 
responsabilidades para lidar com os conhecimentos pertinentes à sua área de atuação. Assim, o 

engenheiro é uma das peças de um enorme sistema de compromissos sociais e históricos, e 
sua formação deve contemplar de alguma forma estas questões. 

Deluiz (2009) acredita que “no modelo de competências importa não só a posse dos saberes 
disciplinares escolares ou técnico-profissionais, mas a capacidade de mobilizá-los para resolver 
problemas e enfrentar os imprevistos na situação de trabalho”. O “modelo de competência” é o 
padrão que veio a substituir o modelo fordista. Este modelo carrega em si um “conjunto de atributos 
e características pessoais que tornem esse indivíduo mais empregável.” (SANTOS; FRANÇA, 2011, 
p.6)

Desta forma, cabe ao engenheiro, no novo contexto econômico e social ser portador de 
habilidades, competências e atitudes que lhe permitam o uso de seus saberes de forma 
economicamente viável, socialmente responsável, trazendo retorno ao capital investido. Para tanto, é 
primordial que ele aplique todos os princípios e ferramentas da qualidade na suas atividades diária.  

2. METODOLOGIA 
Adotou-se como metodologia a aplicação de um questionário com questões fechadas 

aplicando-se para este fim a escala Likert, por ser a mais recomendada nestes casos. A escala Likert 
é um tipo de resposta (psico-escala) muito utilizada em questionários tendo seu uso muito difundido 
em pesquisas. Para responder ao questionário que se utiliza desta escala os participantes especificam 
o seu nível de concordância com a proposição, elencando a pertinência da afirmativa numa escala de 
1 a 5. A escala recebeu a denominação de Likert, em homenagem a Rensis Likert que publicou um 
trabalho descrevendo a sua utilização (GUAGLIANONI, 2009). 

Com a finalidade de avaliar a percepção dos alunos da Escola de Engenharia de Lorena – 
USP quanto à importância das ferramentas de qualidade e quantificar a aplicação destas ferramentas 
no que se refere tanto ao ambiente discente como docente, foi feita uma pesquisa com 40 alunos que 
já haviam cursado a disciplina “Introdução a Engenharia de Qualidade”, escolhidos aleatoriamente, 
abordando questões referentes à gestão e aplicação destas ferramentas no ambiente acadêmico da 
Escola.

Nele, os alunos entrevistados responderam as questões classificando-as de 1 a 5, sendo 1 
pouco relevante e 5 muito relevante . O questionário foi aplicado durante uma semana em períodos 
alternados (matutino, vespertino e noturno). O questionário e os dados coletados (apresentados em 
tabelas e gráficos) estão em anexo. 



3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
A maioria dos alunos, 58%, considera que se empenhou suficientemente na disciplina para 

aprender a aplicar as ferramentas da gestão de qualidade e 60% dos alunos se consideram aptos a 
aplicá-las quando estiverem trabalhando em uma empresa. (Fig.1) 

Figura 1. Você considera que se empenhou suficientemente na disciplina “Introdução a Engenharia de Qualidade” para 
aprender a aplicar as ferramentas da Gestão da Qualidade em sua vida profissional? 

84% dos alunos consideram que os professores da faculdade não cobram a utilização das 
ferramentas da gestão da qualidade nas atividades acadêmicas, e ao mesmo tempo, 75% dos alunos 
consideram que a instituição não cobra, ou cobra pouco a aplicação das ferramentas da qualidade em 
suas vidas profissionais. (Fig. 2 e Fig.3) 

Figura 2. Em sua opinião os professores cobram dos alunos a utilização das ferramentas e conceitos da Gestão da 
Qualidade nas atividades acadêmicas? 

Além disso, 41% dos alunos avaliam que o número de professores que cobram dos alunos 
qualidade nas atividades realizadas é inferior a 20% enquanto 44% dos alunos consideram que este 
número está entre 20% e 50%, sendo que nenhum aluno considerou maior que 70%, o que indica a 
necessidade de que os docentes também sejam conscientizados da importância do desenvolvimento 
da habilidade nas técnicas da gestão da qualidade para que ensinem e cobrem dos alunos a aplicação 
das ferramentas da gestão da qualidade (Fig. 4). 
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Figura 3. Você sente que a Faculdade se preocupa com o preparo do aluno para que aplique as ferramentas da Qualidade 
em sua vida profissional?  

Figura 4. Qual a porcentagem de professores que cobram dos alunos a aplicação das ferramentas e conceitos da qualidade 
nas atividades escolares? 

73% dos alunos entrevistados consideram muito relevante a aplicação das ferramentas da 
qualidade no mundo corporativo, contudo, um número considerado alto de alunos, 17%, ainda 
considera muito pouco relevante a importância da gestão da qualidade em suas vidas pessoais.(Fig. 5 
e Fig. 6) 

Figura 5. Você considera que a Gestão da Qualidade é aplicada de fato no mundo corporativo? 
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Figura 6. Você sente que a Faculdade se preocupa com o preparo do aluno para que aplique as ferramentas da Qualidade 
em sua vida profissional? 

Outro número relevante revelado na pesquisa é que 17% dos alunos entrevistados acreditam 
que a qualidade não é fundamental para que uma empresa se destaque no mundo corporativo (Fig.7) 
e 15% dos alunos consideram que a qualidade deve ser responsabilidade apenas dos funcionários da 
produção, sendo menos relevante para os demais funcionários (Fig. 8). Estas respostam indicam o 
quanto a qualidade está ainda fora do entendimento dos alunos. Por outro lado, 80% dos alunos 
consideram relevante ou muito relevante a influência das ferramentas da qualidade nos processos 
seletivos das empresas (Fig.9). Dados que comprovam a ideia de Gama (2002, p. 97) apontando para 
a necessidade de implantação de cursos com maior ênfase nas áreas de gestão empresarial, visando à 
formação de um engenheiro empreendedor.  

Figura 7. Você considera que a Gestão da Qualidade é aplicada de fato no mundo corporativo? 
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Figura 8. Assinale a alternativa que você considera mais adequada: 

Figura 9. Você considera que colocar em prática ferramentas da Gestão da Qualidade durante a vida acadêmica pode 
influenciar sua participação nos processos seletivos das empresas? 

Certamente a percepção dos alunos em relação à importância atribuída pela instituição à 
qualidade afeta a maneira como eles atribuem importância ao tema. Assim, 68% dos alunos avaliam 
como baixa a importância que a instituição confere as ferramentas da gestão da qualidade (Fig. 10) e 
60% avaliam como regular e ruim a aplicação destas ferramentas na instituição.(Fig. 11) 

Percebe-se que os alunos consideram que a qualidade das aulas e dos materiais utilizados 
poderia ser melhorada. Segundo eles os professores deveriam cobrar mais o entendimento do 
conteúdo ao invés de exigirem que o conteúdo seja ‘decorado’, pelo menos é esta a percepção em 
relação ao que o professores cobram dos alunos em prova. 

Na visão dos acadêmicos dos cursos de engenharia as ferramentas da gestão da qualidade são 
importantes no mundo corporativo, mas os alunos da referida Faculdade não estão aptos a colocá-las 
em pratica, pois não há incentivo para que aprendam e pratiquem sua aplicação nas atividades 
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acadêmicas gerais realizadas, não levando à experiência ao lidar com estas ferramentas em situações 
do dia a dia profissional. 

Figura 10. Na sua percepção qual a importância que a Faculdade confere as ferramentas da Gestão da Qualidade? 

Figura 11. Como você avalia a aplicação das ferramentas da Gestão da Qualidade na Faculdade? 

Apesar disso, os alunos consideram que a Faculdade referida forma profissionais 
qualificados, pois um grande número de entrevistados afirmou que as empresas, principalmente as 
situadas na região do Vale do Paraíba, reconhecem a qualidade dos engenheiros formados na Escola, 
já que é muito significativa a quantidade de alunos recém-formados contratados por estas empresas. 

4. CONCLUSÕES 
No geral, os acadêmicos dos cursos de engenharia entendem que a aplicação de ferramentas 

da qualidade é pertinente ao mundo corporativo. No caso específico dos alunos da faculdade 
estudada eles não se sentem aptos a colocar em pratica tais princípios. Um dos fatores atribuídos à 
esta dificuldade, segundo eles próprios, é que não há um incentivo dos sistema para que eles 
aprendam e pratiquem a aplicação destes princípios nas atividades acadêmicas gerais. Isto, com 
certeza dificulta á experiência prática e não desenvolve a atitude ao lidar com estas ferramentas em 
situações do dia a dia profissional. 
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Sendo assim, comprova-se a necessidade da reformulação das grades curriculares para 
contemplar uma carga maior de disciplinas relacionadas à gestão da qualidade. Ademais, as respostas 
indicam a necessidade dos docentes da Instituição cobrarem com mais ênfase a aplicação prática de 
técnicas de qualidade na confecção dos trabalhos escolares como forma incentivar os alunos à sua 
utilização no seu dia-a-dia. Isto, considerando o fato de ter sido comprovado pelas respostas dos 
questionários que uma porcentagem consideravelmente alta de alunos não tem consciência de que a 
qualidade depende de todos os colaboradores de uma empresa. Eles têm, no geral, uma visão distante 
da gestão da qualidade, como se não estivesse ao seu alcance aplicá-la. Esta visão deve-se, 
certamente, á falta de disciplinas que proporcionem uma formação empreendedora nos alunos e à 
exigência de quer os alunos pratiquem a qualidade na elaboração dos trabalhos escolares. 
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APENDICE
Questionário aplicado aos alunos

Considerando a disciplina “Introdução a Engenharia de Qualidade” e sua visão de futuro engenheiro, Avalie as 
alternativas a seguir, em uma escala de 1 a 5 , sendo  1 pouco relevante e 5 muito relevante: 

1) Você considera que se empenhou suficientemente na 
disciplina “Introdução a Engenharia de Qualidade” para 
aprender a aplicar as ferramentas da Gestão da 
Qualidade em sua vida profissional? 

1 (     )    2 (    )    3 (     )    4(     )    5(     ) 

2) Você se sente apto a aplicar as ferramentas da Gestão 
da Qualidade? 

1 (     )    2 (    )    3 (     )    4(     )    5(     ) 

3) Na sua opinião os professores cobram dos alunos a 
utilização das ferramentas e conceitos da Gestão da 
Qualidade nas atividades acadêmicas? 

1 (     )    2 (    )    3 (     )    4(     )    5(     )    

4) Você sente que a EEL se preocupa com o preparo do 
aluno para que aplique as ferramentas da Qualidade em 
sua vida profissional? 

1 (     )    2 (    )    3 (     )    4(     )    5(     ) 

5) Você considera que a Gestão da Qualidade é aplicada 
de fato no mundo corporativo? 

1 (     )    2 (    )    3 (     )    4(     )    5(     ) 

6) Você considera que colocar em prática ferramentas 
da Gestão da Qualidade durante a vida acadêmica pode 
influenciar sua  participação nos processos seletivos das 
empresas? 

1 (     )    2 (    )    3(     )    4(     )    5(     ) 

7) Na sua percepção qual a importância que a EEL 
confere as ferramentas da Gestão da Qualidade? 

1 (     )    2 (    )    3(     )    4(     )    5(     ) 

8) Como você avalia a aplicação das ferramentas da 
Gestão da Qualidade na EEL? 

1 (     )    2 (    )    3(     )    4(     )    5(     ) 

9) Qual a importância que você confere à Gestão da 
Qualidade na sua vida pessoal? 

1 (     )    2 (    )    3(     )    4(     )    5(     ) 

10) Qual a porcentagem de professores que cobram dos alunos a aplicação das ferramentas e conceitos da 
qualidade nas atividades escolares? 

Menor que 20% (        )          Ente 20% e 50% (         )     Entre 50% e 70%     (        )    Entre 70% e 90% (        )               

Maior que 90%   (        ) 

11) Assinale a alternativa que você considera mais adequada 

(    ) A Gestão da Qualidade é importante para as empresas, mas não é fundamental para que ela se destaque no 
mundo corporativo. 

(      ) A Gestão da Qualidade é um trabalho contínuo e crescente que, aplicado no dia a dia, permite que a 
empresa se supere em atendimento e profissionalismo, tornando-se referência na sociedade. 

(     ) A Qualidade deve ser responsabilidade da empresa e dos funcionários da produção, sendo menos relevante 
para os demais funcionários. 

(        ) Pode-se afirmar que o conceito usual para qualidade seria o atendimento às necessidades do cliente.
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