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RESUMO

O objetivo deste trabalho é diagnosticar a forma de redação e a percepção quanto
ao uso e a aplicação de metodologias para o desenvolvimento de produtos e sistemas
industriais na UFCG (Universidade Federal de Campina Grande). Para tanto foram
analisadas obras de mestrado e doutorado disponíveis na Biblioteca Central da UFCG,
publicadas nos últimos 10 anos por dois cursos denominados, neste trabalho, de Curso
A e Curso B. Além disso, foram pesquisadas nas grades curriculares das áreas de
engenharia a existência ou não de disciplinas de metodologia de projeto. Em outro
momento foi efetuado um levantamento de dados, via aplicação de questionários, da
percepção de docentes e discentes dos Cursos A e B, envolvendo o conhecimento sobre
metodologia de projeto. Após obtidos os resultados e realizadas as discussões é possível
afirmar que a redação científica, encontradas nas obras pesquisadas, não estão de acordo
com os fundamentos preconizados na metodologia do trabalho cientifico, assim como,
não foram observadas as percepções esperadas quanto ao conhecimento dos atores
pesquisados envolvendo o tema metodologia de projeto, sendo uma das razões a não
existência, nas grades curriculares pesquisadas, da obrigatoriedade desta disciplina ou
deste conhecimento específico.
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Palavras-chave: Metodologia de projeto, desenvolvimento de produto, projeto,
engenharia.
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ABSTRACT

The objective of this study is to diagnose the form of writing and perception on
the use and application of methodologies for the development of industrial products and
systems in UFCG (Federal University of Campina Grande). Therefore, we analyzed the
works of masters and doctoral degrees available in Central Library UFCG, published in
the last 10 years called for two courses, in this work, Course A and Course B.
Moreover, were surveyed in the curriculum areas of engineering the existence or not of
the disciplines of design methodology. At another point was made a data collection via
questionnaires, the perception of teachers and students Courses A and B, involving
knowledge of design methodology. After the results obtained and held discussions it can
be said that scientific writing found in the works surveyed disagree with the reasons
recommended in the methodology of scientific work, as well as the perceptions were
not observed in the knowledge expected of the actors surveyed involving the subject
design methodology, one reason being the absence, in the curricula surveyed, the
requirement of this course or this specific knowledge.
Keywords: design methodology, product development, design, engineering.
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO

CAPÍTULO I

1.0 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

1.1 INTRODUÇÃO

O avanço da ciência e da tecnologia vem exigindo dos projetistas conhecimentos
mais amplos e mais complexos no desenvolvimento de produtos e sistemas industriais.
Aspectos como: aumento de velocidades nos processos produtivos, precisões mais
acuradas na fabricação das peças e dos componentes de um produto industrial,
miniaturizações, integrações de áreas e de conhecimentos estão presentes no dia a dia
das empresas que detém alta tecnologia.
Outro aspecto a destacar é o baixo ciclo de vida dos produtos. Atualmente para a
empresa se manter no mercado se faz necessário ter cultura inovativa e, para isso,
destroem-se e reconstroem-se novos produtos em tempos cada vez menores. Como
exemplo cita-se o computador. À medida que novos programas computacionais são
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desenvolvidos se faz necessário ampliar a memória de trabalho, a visualização das
imagens e as demais interações entre o homem e a máquina.
Diante desses fatos, os projetistas vêm percebendo que é preciso adquirir
experiências e competências variadas em busca de novas soluções de projeto para as
demandas do mercado. Sob estes aspectos se faz necessário o uso de procedimentos
sistemáticos e metodológicos no desenvolvimento de produtos ou sistemas industriais e,
para tanto, buscam-se nas metodologias de projeto apoio para auxiliar o projetista ou a
equipe de projeto a estabelecer, desenvolver e concluir seus projetos.
Os procedimentos sistemáticos e metodológicos são maneiras de agir por parte
dos projetistas em busca da melhor solução de projeto. Sob este aspecto pode-se
encontrar tais formas de agir nas metodologias de projeto. Por metodologia de projeto
entende-se um conjunto de métodos e técnicas de projeto destinadas a auxiliar o
projetista a encontrar dados destinados a ajudá-lo a tomar as melhores decisões de
projeto em busca da solução mais adequada no desenvolvimento da demanda inicial.
Diante do exposto é de suma importância que projetos e pesquisas, de uma
forma geral, sigam ou façam uso de metodologias de projeto. Mas onde estas técnicas
são ensinadas, desenvolvidas e aplicadas? Geralmente são encontradas em cursos de
graduação e pós-graduação de universidades, faculdades e nas indústrias de alta
tecnologia.
No Brasil os primeiros relatos do uso de metodologias de projeto na academia
surgiram a partir do início dos anos 80 com os trabalhos dos professores Skarski, da
Universidade Estadual de Campinas (Skarski, 1982), Nelson Back da Universidade
Federal de Santa Catarina (Back, 1983), Bonfim da Universidade Federal de
Pernambuco (Bonfim, 1984), entre outros.
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Segundo a literatura especializada tudo começou com a forma falada e
experimentada pelos artesões que no início, de forma empírica, desenvolviam seus
produtos por meio de suas medidas antropométricas e ferramentas rudimentares, as
quais eram passadas para discípulos que as reproduziam. Com o passar dos tempos e o
acúmulo desses conhecimentos foram ampliando-se as formas de capacitar e de treinar
as pessoas no desenvolvimento de produtos e sistemas de uma forma geral, o que
resultou na apresentação e no registro de métodos, técnicas e ferramentas de apoio ao
projeto. Atualmente são conhecidas diversas formas de pensamento relativas à maneira
de pensar na busca de uma solução de projeto (pensamento convergente, divergente e de
transformação), os tipos de escolas de projeto (escola semântica, sintática, de
experiências passadas, psicológicas e escolas filosóficas), as características e as
propriedades associadas ao processo de projeto (o projeto como uma atividade
oportunista e incremental; como um processo investigativo, criativo, racional, de
decisão-fabricação, iterativo e interativo), os principais tipos de projeto encontrados no
dia a dia das indústrias (projeto inovativo, reprojeto, projeto de produtos ou sistemas
modulares, projeto modificado), as classificações dos produtos (projetos de produtos
estáticos, dinâmicos, sobre-restringidos, sub-restringidos e reconfiguráveis) e os
modelos de projeto prescritivos, descritivos e computacionais. Maiores informações
sobre estes aspectos podem ser encontradas em MARIBONDO (2000).
Dentro deste contexto se fazem algumas perguntas: A Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG) tem nas suas grades curriculares de graduação ou pósgraduação disciplinas voltadas para o ensino e aplicação de metodologias de projeto?
Em particular nas áreas de engenharia e ciência da computação existem disciplinas
voltadas para este fim? São elas obrigatórias, optativas ou tópicos especiais? Nos
trabalhos já publicados, disponíveis na biblioteca da universidade, existem evidências
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claras do uso de metodologias de projeto? Em caso positivo qual o tipo mais
empregado: metodologia descritiva, prescritiva ou computacional? Como são
desdobrados os estágios de desenvolvimento do processo de projeto dessas
metodologias de projeto? Quais ferramentas de apoio são utilizadas dentro dos
processos metodológicos? Essas metodologias de projeto são passives de reprodução?
Para responder a estas e outras perguntas foi criado o Lab. D.A.M.P.
(Laboratório de Desenvolvimento e Aplicação de Metodologias de Projeto) com o
intuito de proporcionar ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
(PPGEM) o desenvolvimento de pesquisas numa sub-linha intitulada “Análise e
desenvolvimento de metodologias de projeto para o desenvolvimento de produtos e
sistemas industriais”, encaminhada a Unidade Acadêmica de Engenharia Mecânica
(UAEM) em 29 de março de 2010 e aprovada junto ao PPGEM em 15 de outubro de
2010, dentro da linha de pesquisa denominada: “Análise e Projeto de Sistemas
Termomecânicos”. Em termos de pesquisa, em nível de Mestrado, este é o primeiro
trabalho desenvolvido por um dos membros do laboratório.

1.2 OBJETIVO GERAL

Diagnosticar a forma de redação e a percepção quanto ao uso e aplicação de
metodologias de projeto para o desenvolvimento de produtos e sistemas industriais na
UFCG.
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para que o objetivo geral seja atingido se faz necessário os seguintes objetivos
específicos:
1.3.1 Pesquisar os trabalhos publicados nas Pós-graduações de dois cursos da
UFCG, nos últimos 10 anos;
1.3.2 Investigar as redações dos trabalhos pesquisados;
1.3.3 Verificar o tipo de metodologia empregada (prescritiva, descritiva ou
computacional);
1.3.4 Investigar o desdobramento do processo de projeto;
1.3.5 Comparar a redação dos procedimentos metodológicos das obras
pesquisadas com a redação sugerida na literatura especializada;
1.3.6 Verificar se as redações dos procedimentos metodológicos das obras
pesquisadas estão coerentes com relação à possibilidade de reprodução do
desenvolvimento do produto ou do sistema industrial mencionado na referida obra.
1.3.7 Verificar a existência e obrigatoriedade da disciplina metodologia de
projeto nas grades curriculares dos cursos da UFCG;
1.3.8 Fazer um levantamento através de questionários da percepção do uso e da
importância da aplicação de metodologias de projeto no desenvolvimento de produtos e
sistemas industriais entre docentes e discentes das pós-graduações pesquisadas.
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1.4 JUSTIFICATIVAS

O trabalho se justifica por diversas razões, mas é possível destacar duas: 1) Os
cursos oferecidos na universidades são responsáveis pelo desenvolvimento de
conhecimentos científicos e 2) Identificar o perfil metodológico desenvolvido e
disseminado dentro dos cursos pesquisados.
A intenção é nuclear um primeiro trabalho e ampliar, posteriormente, para todas
as demais pós-graduações e graduações oferecidas dentro da UFCG, traçando um perfil
metodológico utilizado pela instituição para o desenvolvimento de produtos e sistemas
industriais.

1.5 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO

O trabalho foi realizado em dois cursos de engenharia da UFCG denominados de
Curso A e Curso B.
Os trabalhos pesquisados foram aqueles já publicados nos últimos 10 anos, tanto
em nível de mestrado como em nível de doutorado, que se encontravam disponíveis na
Biblioteca Central do Campus I da UFCG.
A seleção das obras pesquisadas se deu a partir do título das mesmas, nas quais
indicava o desenvolvimento ou a criação de um produto ou sistema industrial. A partir
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desse momento analisavam-se os tipos de metodologias empregadas, seus métodos,
ferramentas e possibilidade de repetição do processo.
Em outro momento foi efetuado um levantamento de dados, via aplicação de
questionários, da percepção de docentes e discentes dos cursos A e B, envolvendo o
conhecimento e a aplicação de metodologias de projeto, para auxiliar na discussão dos
resultados e, posteriormente, na conclusão dos trabalhos.

1.6 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO

O trabalho se apresenta estruturado em seis capítulos, a saber:
Capítulo I – Definição do problema. Como o próprio nome sugere, define-se o
problema, informam-se o objetivo geral e os objetivos específicos, justifica-se o
trabalho, delimita-o e, por fim, descreve-se a forma como o mesmo é estruturado.
Capítulo II – O conhecimento, suas teorias, métodos e o saber científico. É
apresentado um breve estudo sobre o conhecimento humano e sua evolução, dando
ênfase a comprovação e reprodução de métodos e técnicas no desenvolvimento da
Ciência.
Capítulo III – Metodologia de projeto: tipos, morfologias, vantagens e
limitações. Comenta-se sobre metodologia de projeto e sua importância no
desenvolvimento de produtos e sistemas industriais.
Capítulo IV – Metodologia. Apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa.
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Capítulo V – Resultados e discussões. Apresentam-se os resultados obtidos e
as discussões. Baseando-se também na literatura sobre o tema
Capítulo VI – Conclusões e sugestões para trabalhos futuros. Apresentam-se
as considerações finais e sugestões.
Por fim, apresentam-se os elementos pós-textuais: Referências Bibliográficas,
Apêndices, Anexos e Glossário.

28
CAPÍTULO II: REVISÃO DE LITERATURA

CAPÍTULO II

2.0 O CONHECIMENTO, SUAS TEORIAS, MÉTODOS E O SABER
CIENTÍFICO

2.1 INTRODUÇÃO

Este Capítulo tem por objetivo apresentar um breve estudo sobre a evolução do
conhecimento humano, suas teorias e o que vem a ser o saber científico. A intenção é
destacar ao final do Capítulo a importância da comprovação e reprodução de métodos e
técnicas no desenvolvimento da Ciência.

2.2 O DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E SUAS TEORIAS

Segundo

ROSAS

(Disponível

em:

<http://www.mundodosfilosofos.com.br/vanderlei22.htm>. Acesso em: 17/11/2011.
16:24h.), conhecimento “é a relação que se estabelece entre sujeito que conhece ou
deseja conhecer e o objeto a ser conhecido ou que se dá a conhecer.” Pode ser entendido
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também como uma crença verdadeira e justificável. Apesar destes conceitos parecerem
simples há uma discussão complexa sobre o assunto dependendo do ponto de vista
filosófico.
A origem desses pensamentos sobre o conhecimento dista da antiga Grécia e de
seus filósofos Sócrates com seus métodos ironia e maiêutica; Platão com o Doxa – A
ciência baseada na opinião; e Aristóteles com a Episteme – A ciência baseada na
experiência. Esse exercício de explicar o conhecimento ajudou a estabelecer diferenças
do tipo: conhecimentos sensível e intelectual; aparência e essência, opinião e saber, as
quais auxiliaram a estabelecer caminhos para a verdade, o que atualmente a classifica
como Teoria do Conhecimento na Antiguidade. Para a Teoria do Conhecimento da
Idade Média destacam-se a Patrística, onde se buscava a conciliação entre o pensamento
cristão ao conhecimento platônico; a Escolástica na qual se buscava unir os
pensamentos de Aristóteles ao pensamento cristão por meio da aproximação da relação
entre a fé e a razão; o Nominalismo no qual caracterizou o rompimento entre o
pensamento filosófico e o pensamento teológico. Por sua vez a Teoria do Conhecimento
na Idade Moderna trouxe à tona a primeira revolução científica com mudanças
significativas. Uma destas mudanças foi à mudança da visão teocracista – Deus como
centro do conhecimento; para a visão antropocentrista – o homem como o centro do
conhecimento. Além destes, destacam-se o conhecimento cartesiano de René Descartes,
a experiência de John Lock, a Crença de David Hume, o Criticismo Kantiano e a
Herança Iluminista. Por fim, a Teoria do Conhecimento na Idade Contemporânea: A
Crise da Razão.
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2.3 OS PRINCIPAIS TIPOS DE CONHECIMENTOS

O conhecimento é algo tão complexo em função da realidade onde o homem se
insere que ele teve de aceitar vários deles, a saber: empírico, científico, filosófico e
teológico.
No conhecimento empírico o senso é comum e popular. Geralmente o mesmo é
obtido através da experiência com outros seres humanos sem a necessidade de conhecer
ou aplicar métodos específicos para o fim desejado.
No conhecimento científico o ser humano procura compreender as causas e as
leis que motivaram os fatos. Esse conhecimento evoluiu de forma lenta e gradual
através dos tempos com o fim especial de explicar, encontrar soluções e reavaliar os
resultados obtidos. Trata-se de um saber ordenado e lógico que auxiliam a formar ideias
através de um processo de pesquisa, análise e síntese, com vistas a comprovar por meio
de repetições dos processos os resultados obtidos.
No conhecimento filosófico, as ideias relações conceituais e as exigências
lógicas são a essência do mesmo, não sendo possível medi-las por meio de
instrumentos. A discussão envolvendo perguntas sobre domínios variados é o ponto
forte da busca pelo conhecimento.
No conhecimento teológico a fé em Deus e a maneira de explicar sua existência
ajudam o ser humano a compreender os mistérios que permeiam sua mente.
Muito embora existam tais linhas de pensamento sobre o conhecimento é fato
que o questionamento é o grande motivador dessa evolução. Atualmente, como a
maioria dos países possui a liberdade democrática, isto tem contribuído ao ser humano
rever pontos antes considerados verdadeiros e apresentá-los de forma nova e
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promissora. Tais questionamentos e buscas conferem à humanidade a possibilidade de
evoluir nos seus conhecimentos.
De forma resumida estes conhecimentos podem ser estabelecidos como
mostrado no Quadro 1. Em destaque o conhecimento buscado neste trabalho –
conhecimento científico.
Quadro 1. Resumo dos conhecimentos humanos.

Conhecimento
Popular
Valorativo

Conhecimento
Científico
Real

Conhecimento
Filosófico
Valorativo

Conhecimento
Teológico
Valorativo

Reflexivo

Contingente

Racional

Inspiracional

Assistemático

Sistemático

Sistemático

Sistemático

Verificável

Verificável

Não Verificável

Não Verificável

Falível

Falível

Infalível

Infalível

Inexato

Aproximadamente
Exato

Exato

Exato

Fonte: Adaptado de MARCONI e LAKATOS (2010, p. 59 – 62)

2.4 A CIÊNCIA E OS MÉTODOS

“Ciência é uma forma de proceder que se renova para: a) responder
questionamentos; b) solucionar problemas; c) desenvolver de modo mais
efetivo os procedimentos de responder as questões e de solucionar
problemas. É certamente um modelo que se alcança pela pesquisa.”
(Disponível

em:

<http://www.ortosite.com.br/p_bibliog/conceitos_basicos.htm>. Acesso em:
18/11/2011. 12:21h.)
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Segundo

SOUZA

(Disponível

em:

<http://www.fcsh.unl.pt/invest/edtl/verbetes/M/metodo.htm>. Acesso em: 18/11/2011.
12:08h) “método é o conjunto de princípios e procedimentos orientadores de uma
pesquisa científica.” Por pesquisa científica entende-se “a realização concreta de uma
investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da
metodologia consagradas pela ciência.” E metodologia corresponde ao “estudo
científico dos meios de obter o conhecimento humano. O Método. Diferencia-se da
Filosofia da Ciência, que trata descritivamente e especulativamente do conhecimento.”
(Disponível em:<http://www.ortosite.com.br/p_bibliog/conceitos_basicos.htm>. Acesso
em: 18/11/2011. 12:21h.).

Assim sendo, é possível afirmar que o entendimento da Ciência e,
consequentemente, o desenvolvimento do conhecimento humano, passa pela construção
e o emprego de métodos e de técnicas que auxiliam o pesquisador a encontrar dados e
auxiliá-lo a discuti-los, à luz dos conhecimentos anteriores e recentes, a fim de
encontrar verdades para problemas do mundo real. E, dentro deste contexto, os mesmos
precisam ser passíveis de reprodução para que sejam aceitos pela sociedade e demais
pesquisadores do assunto, ou seja, seus pares. Quando esses métodos e/ou técnicas
(entrevistas, questionários, pesquisa documental, observação pessoal) são reunidos num
processo metodológico e sistemático na busca pela solução mais adequada de um
problema de projeto tem-se o que se denomina Metodologia de Projeto. Estas serão
melhores esclarecidas no próximo Capítulo (Capítulo III).

No caso de desenvolvimento de produtos e sistemas industriais, diversos
métodos foram desenvolvidos e empregados nestes últimos 50 anos, a saber: QFD
(Quality Function Deployment – Desenvolvimento da Função Qualidade), TRIZ
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(Teoriya Resheniya Izobreatatelskikh Zadatch – Teoria Inventiva de Resolução de
Problemas). DFMA (Design For Manufacturing and Assembly – Projeto para a
Fabricação e Montagem), FMEA (Failure Mode and Effects Analysis – Análise do
Modo e Efeito de Falhas), PLC (Product Life-Cicle – Ciclo de Vida do Produto),
Brainstorming (Tempestade Cerebral), Matriz Morfológica entre dezenas de outros
mais. Maiores informações sobre esses métodos podem ser encontrados em BAXTER
(2002), YANG e EL-HAIK (2008), MADUREIRA (2010), PAHL e BEITZ et al
(2005). Todas essas referências podem ser utilizadas em determinados momentos do
processo de desenvolvimento de um projeto para auxiliar a obter dados e, com isso,
tomar as melhores decisões de projeto para a solução da demanda inicial.

2.5 O SABER CIENTÍFICO

O saber científico passa pelos atos iniciais de ver e observar. Embora pareçam
significar a mesma coisa, mas na verdade não são. Ver pode ser definido como perceber
ou conhecer através dos olhos. Já observar tem a ver com olhar com atenção. E, sob este
aspecto, o saber ganha novas variantes, pois surge à possibilidade da dúvida, de novos
problemas e de ampliar o próprio conhecimento já estabelecido.

Apesar de todo trabalho de natureza científica buscar comprovações para
verdades estabelecidas ou a estabelecer é preciso que seus autores sejam críticos e autoconscientes dos seus próprios conhecimentos. Estas características impulsionam os
seres humanos a buscarem novos caminhos do saber, mas com segurança, apoiados nas
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ideias iniciais, as quais podem ser modificadas a partir de novos conhecimentos
adquiridos. Esse saber se solidifica à medida que se manifesta com originalidade,
explorando novas áreas do conhecimento, aplicando técnicas conhecidas em outros
domínios do conhecimento, entre outras. Neste contexto o saber científico passa
necessariamente por desvendar uma pergunta, lacuna e uma necessidade. A partir desse
ponto buscam-se novos conhecimentos ou informações para auxiliar a definir melhor o
problema inicial. Com a obtenção desses conhecimentos define-se o que será estudado,
justificando a importância do mesmo para a sociedade. No entanto, como toda pesquisa
possui um tempo definido, ou seja, trata-se de um projeto com início, meio e fim, e se
faz necessário delimitar o campo de estudo para que seja possível desenvolver os
primeiros passos sobre o tema em estudo. Neste contexto, a forma de agir e a obtenção
de dados deve ser rigorosamente delineada para futuras comprovações dos resultados,
pois só assim serão aceitos pelos seus pares e autorizadas para serem disseminadas pela
sociedade. É o resultado de uns poucos por meio de muitos saberes anteriores. É uma
busca incessante pela otimização e aperfeiçoamento do conhecimento. Isto e mais
outros pensamentos caracterizam o saber científico.

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se, diante do exposto, que o conhecimento é algo em constante
movimento oriundo da própria curiosidade humana. Mas, para que seja reconhecido
como válido se faz necessário o uso de técnicas e de métodos que possam ser utilizados
de forma unitária ou em conjunto com outros métodos, reconhecidos pelos seus pares,
passíveis de reprodução, como elementos de apoio ou auxílio às respostas de cada
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pesquisa. Não trilhar este caminho é buscar o insucesso da pesquisa, é perder a
credibilidade junto à comunidade científica.
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CAPÍTULO III

3.0

METODOLOGIAS

DE

PROJETO

–

TIPOS,

MORFOLOGIAS,

VANTAGENS E LIMITAÇÕES

3.1 INTRODUÇÃO

Este Capítulo tem por objetivo discutir o que vem a ser metodologia de projeto,
seus tipos, vantagens e suas limitações. A intenção é esclarecer o leitor sobre o tema e
explicar o modelo de metodologia de projeto pesquisada por este trabalho.

3.2 ASPECTOS IMPORTANTES RELATIVOS ÀS METODOLOGIAS DE
PROJETO

O termo “metodologia” é uma expressão derivada de dois vocábulos gregos:
“méthodos” e “logos”, os quais designam a ciência que estuda os métodos. “Projeto”
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pode ser conceituado como algo que tem início, meio e fim contendo restrições de
tempo, humanas, materiais e financeiras.
De acordo com o dicionário Aurélio (HOLANDA, 2000), “metodologia”
significa “um conjunto de métodos, regras e postulados utilizados em determinada
disciplina e sua aplicação.”
BONSIEPE et al. (1984) comentam que “metodologia” “é só uma ajuda no
processo projetual, dando uma orientação no procedimento do processo e oferecendo
técnicas e métodos que podem ser usados em certas etapas.”
VRIES, CROSS e GRANT (1992) afirmam que “metodologia de projeto” “é
uma disciplina científica e que já vem sendo adotadas em várias outras áreas do
conhecimento.”
Já para MARIBONDO (2000) “metodologia de projeto” é
Uma coleção de ferramentas e documentos de apoio ao processo de projeto,
que tem por objetivo maior auxiliar os projetistas a tomarem as melhores
decisões, valendo-se de mecanismos de avaliação e retroalimentação de
dados, que juntos terminam por dar suporte às tomadas de decisões, na busca
pela melhor solução de um determinado problema de projeto.

Por sua vez, BACK et al. (2008) definem projeto como sendo:
Uma atividade predominantemente cognitiva, fundamentada em
conhecimento e experiência, dirigida à busca de soluções ótimas para
produtos técnicos, a fim de determinar a construção funcional e estrutural e
criar documentos com informações precisas e claras para a fabricação.

As

metodologias

de

projeto

são

utilizadas

principalmente

para

o

desenvolvimento de produtos e de sistemas industriais. As razões para isso se
encontram na forma sistemática e metodológica de auxiliar os projetistas a
desenvolverem suas atividades de projeto em busca da solução mais adequada para a
solução do mesmo. Outro fato é que os produtos e sistemas industriais estão ficando
cada vez mais complexos e com tempo de vida menor. A ciência e a tecnologia
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evoluíram e exigem dos projetistas conhecimentos múltiplos em várias áreas do
conhecimento. Uma maneira de evitar equívocos durante o projeto é estruturar as
atividades em “passos” e buscar auxílio nas ferramentas (questionários, entrevistas,
método, programa computacional, etc.) de apoio a obtenção das informações, de
levantamento ou estabelecimento de dados, destinado a dar subsídios no processo de
tomada de decisões ao longo do projeto.
Na Figura 1 apresenta-se um dos modelos de metodologia de projeto,
correspondente a um modelo prescritivo encontrados na literatura especializada. Os
outros são o modelo descritivo e o modelo computacional. No próximo tópico
comentam-se sobre os mesmos.
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PLANEJAMENTO
DO PROJETO

INÍCIO DO
PROJETO

Período (Tempo)
Recursos humanos,
materiais e
financeiros

FASE 1

Necessidade, desejo ou falta

PROJETO INFORMACIONAL

SIM
Adequadas?

Ferramentas de projeto de
apoio a esta fase do
processo de
desenvolvimento do projeto

Especificações de projeto

NÃO
Período (Tempo)
Recursos humanos,
materiais e
financeiros

FASE 2

NÃO
Adequada?

PROJETO CONCEITUAL

Ferramentas de projeto de
apoio a esta fase do
processo de
desenvolvimento do projeto

Concepção de projeto

SIM
Período (Tempo)
Recursos humanos,
materiais e
financeiros

FASE 3

NÃO
Adequado?

PROJETO PRELIMINAR

Dimensionamento da concepção
de projeto

SIM
Período (Tempo)
Recursos humanos,
materiais e
financeiros

FASE 4

NÃO
Adequados?
TOTAIS DO PROJETO
Tempo
Recursos humanos,
materiais e financeiros

Ferramentas de projeto de
apoio a esta fase do
processo de
desenvolvimento do projeto

PROJETO DETALHADO

Ferramentas de projeto de
apoio a esta fase do
processo de
desenvolvimento do projeto

Desenhos de peças, conjuntos,
detalhes e plano de fabricação

SIM

FIM DO
PROJETO

Figura 1 – Exemplo de uma metodologia de projeto prescritiva de auxílio ao desenvolvimento de uma
pesquisa.
Fonte: Adaptado de MARIBONDO (2011)

40

3.3 OS PRINCIPAIS TIPOS DE METODOLOGIAS DE PROJETO

As metodologias de projeto foram desenvolvidas com o intuito de registrar a
forma do ser humano pensar na busca por soluções de problemas da sociedade. Sob este
aspecto é importante inicialmente comentar sobre as principais formas de pensar do ser
humano.
Segundo MARIBONDO (2000), os pensamentos humanos podem ser
apresentados, conforme os tipos de pensamentos apresentados no Quadro 2.
Quadro 2. Estágios do pensamento humano envolvidos durante o processo de projeto.
Tipos de
pensamentos

Comentário sobre os tipos de pensamentos

Os pensamentos divergentes são aqueles caracterizados pela procura da ampliação
dos domínios do problema em estudo. Nestes, buscam-se ampliar os espaços de
soluções, sendo mais indicados nos estágios iniciais do processo de projeto.
Os pensamentos de transformação são aqueles que procuram “abusar” da criatividade
e de outras técnicas de projeto a fim de impor aos resultados, dos estágios
De transformação
divergentes, um padrão que os façam convergir a uma solução de projeto mais
simples.
Os pensamentos convergentes têm por objetivo principal reduzir progressivamente as
Convergente
incertezas e o número de alternativas disponíveis para a solução do problema como
forma de escolher a solução mais adequada para a demanda inicial.
Fonte: MARIBONDO (2000).
Divergente

Essas formas de pensamento humano foram evoluindo e sendo experimentadas
ao longo dos tempos e atualmente foram classificadas conforme se apresenta no Quadro
1. A intenção é sempre reduzir a complexidade do problema, partindo-se do princípio
que uma parte do todo tem complexidade menor que o todo. Neste caminho
subdividem-se a maneira de pensar, os tipos de problemas de projeto, os resultados
obtidos com o desenvolvimento de projeto e assim por diante.
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De acordo com o Quadro 3 as principais características e propriedades do
processo de projeto estão relacionadas com a forma de agir do projetista para a obtenção
de melhorias do projeto e redução da complexidade do problema.
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Quadro 3. Características e propriedades associadas ao processo de projeto.
Características e
propriedades
associadas
ao
processo de projeto

Comentários

O projeto como
uma atividade
oportunística

Está relacionado à forma de como o projetista pode atuar para encontrar a solução
de projeto, isto é, ele pode começar a partir de necessidades expressas para ele
(concepção) ou a partir de um produto ou sistema já concebido (engenharia
reversa).

O projeto como
uma atividade
incremental
O projeto como
uma atividade
exploratória
O projeto como
um processo
investigativo
O projeto com um
processo criativo
O projeto como
um processo
racional (baseado
na lógica)
O projeto como
um processo de
decisão-valor

Está relacionado ao estabelecimento de melhorias contínuas ao produto ou sistema
existente.
Está relacionado à forma exploratória de buscar novos conhecimentos para utilizar
no projeto em desenvolvimento.
Estão relacionados a um processo de questionamento envolvendo as necessidades
dos clientes, as técnicas de projeto disponíveis, as soluções de projeto existentes,
dos fracassos e dos sucessos conhecidos entre outros.
Envolve a criação de uma solução de projeto com ajuda de perícia, engenhosidade,
boa memória, habilidades de reconhecimento de padrões, procura aleatória no
espaço de solução, pensamento lateral, brainstorming (tempestade cerebral),
analogias, etc.
Envolve a confirmação e o teste de soluções propostas através de um raciocínio
lógico, análise matemática, simulações computacionais, experimentos laboratoriais
e testes de campo, etc.

Os projetistas durante o processo de projeto, geralmente, fazem inúmeras
avaliações, as quais terminam por indicar os caminhos, as ações e as formas de
competição e/ou escolha entre as várias soluções de projeto apresentadas. Tais
julgamentos e avaliações normalmente estão baseados em experiências e critérios
derivados das necessidades e dos desejos dos clientes do projeto.
O projeto como
A atividade iterativa é a mais comum no processo de projeto. Propostas de projetos
um processo
preliminares são geralmente analisadas com relação as suas restrições e, se não são
iterativo
satisfatórias, são revisadas baseadas nas experiências e nos resultados das análises.
O projeto como
O projeto interativo traz o projetista diretamente para o processo de projeto,
um processo
forçando-o a ser uma parte integrante deste. Isto é necessário em situações onde: (a)
interativo
o problema de projeto foi pobremente definido, (b) não existem ferramentas
analíticas suficientemente desenvolvidas para gerar uma análise quantitativa e (c)
existe pouca ou nenhuma experiência disponível ou associada com o problema de
projeto.
Fonte: MARIBONDO (2000).

Para que tais características e propriedades do processo de projeto evoluam se
faz necessário conhecer os principais tipos de projeto encontrados atualmente nas
indústrias, conforme o Quadro 4, onde são destacadas em minúcias a maneira como se
pretende resolver as solicitações e necessidades dos clientes.
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Quadro 4. Principais tipos de projeto encontrados no dia a dia das indústrias.
Tipos de projeto
encontrados no dia
a dia das indústrias
Projeto inovativo

Reprojeto

Projeto de
produtos ou de
sistemas
modulares

Comentários
Corresponde ao desenvolvimento de um novo princípio de solução (utilizando,
freqüentemente, uma nova descoberta científica) para a formulação de um problema
existente, revisado ou novo, o qual exige, geralmente, aplicação de pesquisa,
confecção de protótipos e a realização de ensaios.
Envolvem modificações para satisfazer novos requisitos ou melhorar o desempenho
de um projeto existente. Geralmente são discutidos na forma de projetos adaptativos
(adaptação de um sistema existente, mantendo-se o princípio de solução, o mesmo)
ou de projetos variantes (aqueles que mantêm o princípio funcional e a alternativa
básica de solução, variando-se apenas alguns parâmetros para mudar a capacidade
volumétrica do produto existente).
Compreende aquele projeto que conserva a intercambiabilidade de algumas peças
(geralmente de custo elevado), desenvolvendo-se maiores ou menores composições,
a fim de reduzir custos e simplificar a montagem e manutenção (SKARSKI, 1982).

Este tipo de projeto se constitui em modificações de um projeto bem estabelecido.
Trata-se, muitas vezes, da revisão da aparência (acabamento superficial, novas
cores e/ou revisão do design) (SKARSKI, 1982).
Fonte: MARIBONDO (2000).
Projeto modificado

Diante dessa diversidade de pensamentos e desdobramentos do problema de
projeto percebe-se que grupos de pensadores estabeleceram propostas filosóficas de
pensar e de se expressar com relação ao processo de projeto. Entre as que mais se
destacam citam-se:
1) o processo de projeto deve ser caótico e criativo;
2) o processo de projeto deve ser organizado e disciplinado e,
3) nenhum processo de projeto deveria ser imposto ao projetista.
Essas formas de pensar terminaram por caracterizar escolas de projeto. A
primeira caracteriza a “escola semântica”, qual tem como dogma central o seguinte
tema: toda máquina é tida como sendo um objeto de projeto que transforma três formas
de entradas (material, energia, sinal), em respectivas saídas (material, energia, sinal). As
diferenças entre essas entradas e saídas são denominadas de funcionalidades. Assim,
para o desenvolvimento de um problema de projeto qualquer, toma-se como base a
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funcionalidade inicial da solução, ou seja, se o projeto for conceber uma prensa de
papel, a funcionalidade inicial é compactar papel. A partir daí, desdobra-se essa
funcionalidade em subfuncionalidades. Na Fig. 2 percebe-se que a intenção é decompor
o problema inicial (complexo) em problemas menores (menor complexidade), mais
simples de encontrar princípios de solução, que atenda ao problema de projeto
apresentado.

Figura 2. Forma de pensamento da escola semântica
Fonte: MARIBONDO (2000).

A segunda caracteriza a “escola sintática”, que se preocupa em descrever estágio
por estágio como o projeto pode ser desenvolvido, enquanto que a escola semântica se
apóia na funcionalidade do objeto de projeto. Estas escolas não são contraditórias em
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suas abordagens, mas sim complementares. Enquanto a escola sintática evidencia os
aspectos dinâmicos do projeto, a escola semântica evidencia os aspectos estáticos.
A terceira caracteriza a “escola de experiências passadas”, a qual acredita que
qualquer metodologia de projeto restringe a criatividade do projetista; só a experiência
de projeto é que fornece a habilidade desejada para o desenvolvimento de novos
produtos, ou seja, trata-se de uma linha de pensamento que não aceita que um método
teórico forneça eficazmente as habilidades que se esperam de um projetista, na busca
pela solução de um determinado problema.
Segundo YOSHIKAWA (1989) apud MARIBONDO (2000), acrescentam a
essas três escolas de filosofia de projeto, duas outras: a escola psicológica e a escola
filosófica. Ambas, tratam de alguns aspectos específicos de projeto, a saber:
A “escola psicológica” se preocupa mais com a criatividade no processo de
projeto.
A “escola filosófica”, já se preocupa com o processo de pensamento do ser
humano durante as atividades de projeto.
O estudo desses temas traz um foco todo especial para essas escolas na
atualidade, haja vista que tais estudos podem fornecer material importante para o
desenvolvimento de possíveis sistemas inteligentes, como é o caso dos sistemas
especialistas.
Diante dessa variedade de pensamentos, com relação ao processo de projeto,
tem-se um problema: “como representar tais pensamentos?” A forma encontrada foi
através de modelos de projeto, ou seja, representações que mostram como o projeto é e
como pode ser feito, sendo o diagrama de fluxo a forma mais usual encontrada na
literatura.
No entanto existem outros tipos de modelos destinados a este fim.
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Segundo EVBUOMWAN et. al. (1996), os modelos prescritivos sugerem uma
“receita” para que o projeto possa ser feito, os descritivos estão preocupados com as
minúcias durante o processo de projeto e os computacionais que fazem uso de regras
destinadas a representar o conhecimento humano.
Entretanto, MARIBONDO (2000) classifica os modelos de projeto como sendo:
Modelos prescritivos: “Aqueles caracterizados por prescrever como o processo de
projeto deve ocorrer com vistas a obter a melhor solução de projeto” Geralmente este
modelos são apresentados na forma de um fluxograma contendo as entradas, saídas e
seus desdobramentos (fases, etapas, atividades ou passos), avaliações e ferramentas de
apoio a busca de informações ou de dados. Começam com as necessidades dos clientes
e terminam com a documentação destinada à produção do produto ou do sistema
industrial. Maiores informações podem ser encontradas em MARIBONDO (2000).
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Figura 3. Estrutura do Modelo Prescritivo
Fonte: MARIBONDO (2000, p. 203).

Modelos descritivos:
Aqueles caracterizados por descrever experiências anteriores mostrando
como os projetos foram criados. Em outras palavras, são caracterizados por
descrever quais foram os processos, as estratégias e os métodos de solução
utilizados na solução de determinados problemas de projeto.
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Figura 4. Estrutura do Modelo Descritivo

Estes

modelos descrevem-se as minúcias de como os resultados foram obtidos.

Geralmente, começam estabelecendo a população, a amostra, suas variáveis,
procedimentos de obtenção das variáveis e forma de tabulação dos dados destinados a
auxiliar no processo de discussão e, posteriormente, conclusão dos trabalhos. E modelos
computacionais como sendo:
Os caracterizados por mapear as funções dentro de uma estrutura e investigar
quais delas são as mais indicadas para a implementação computacional. Além
do mais, possuem dois aspectos importantes, a saber: 1) são considerados
uma parte necessária no desenvolvimento de uma ferramenta mais efetiva; 2)
se destinam a apoiar as pesquisas em teorias e metodologias de projeto.
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Figura 5. Estrutura do Modelo Computacional
Fonte: MARIBONDO (2000, p. 241).

Nestes modelos os conhecimentos das regras que auxiliam no desenvolvimento
de um problema de projeto são estabelecidos nas condições “if – then – else” (se – então
– senão).
Nesta pesquisa, apesar de buscar os vários modelos apresentados nos trabalhos
analisados, dar-se-á ênfase ao modelo prescritivo em razão da riqueza das ferramentas
de apoio ao processo de projeto e da maneira metodológica prescrita ao projetista para
encontrar a melhor solução de projeto.

3.4 VANTAGENS E LIMITAÇÕES DAS METODOLOGIAS DE PROJETO

Para obter êxito diante de um mercado cada vez mais competitivo, o produto
deverá ser desenvolvido de uma forma integrada, com competências em múltiplas
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disciplinas, adotando procedimentos sistemáticos e metodológicos que o torne passível
de reprodução.
Entretanto, adotar procedimentos sistemáticos e metodológicos não implica
privar o projetista de sua intuição ou bem menos menosprezar a sua experiência pessoal,
pelo contrário, usar tais procedimentos significa melhorar suas habilidades para elaborar
mais e melhores soluções.
Ao raciocinar sistematicamente o projetista tem a oportunidade de avaliar um
maior número de possibilidades, tanto para o problema, quanto para a solução do
problema, isso conduz a maiores chances de entender e resolver o problema indicado
pelo cliente, além de deixá-lo de forma organizada facilitando o trabalho caso ocorra à
necessidade de retornar a um passo anterior, tornando-se assim um método apropriado
no desenvolvimento de produtos e de sistemas industriais.
Desse modo vários autores destacam a importância do uso e da implementação
de metodologias de projeto no desenvolvimento de um produto, mas o resultado vai
depender sempre do nível de conhecimento, da criatividade e da capacidade técnica de
quem as utilizam.
Para BONFIM (1984), a metodologia de projeto torna-se necessária “devido à
complexidade crescente das variáveis envolvidas em um projeto”.
Por outro lado, BAXTER (1998) prioriza as questões metodológicas quando diz
que “a inovação é um ingrediente vital para o sucesso dos negócios”, onde:
O planejamento incluindo identificação de uma oportunidade, pesquisa de
marketing, análise dos produtos concorrentes, proposta do novo produto,
elaboração das especificações da oportunidade e a especificação do projeto

Já BACK (1983) ressalta que “o custo de se desenvolver, produzir e vender um
determinado produto é um determinante no ciclo de vida de um produto.”
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Entretanto, VIGANÒ e CARULLI (2008) relatam que a utilização de
metodologia de projeto facilita “a possibilidade de adquirir rapidamente uma grande
quantidade de informações sobre o problema e os elementos relacionados podem
melhorar o trabalho e constituir um elemento competitivo.” Logo, é necessário conhecer
bem o problema e fragmentá-lo o máximo possível, pois um problema bem definido é
um problema praticamente resolvido.
Desse modo, as metodologias de projetos passam a ser quesito fundamental para
fazer frente à concorrência industrial como estratégia empresarial inovadora, pois evita
a necessidade de refazer todo o projeto desde o início, poupando tempo se for
necessário uma revisão e ainda propõe redução de custos e criação de uma identidade ou
estilo no produto.
BACK (1983) afirma que “as fases de um projeto de produto industrial podem
ser estabelecidas de diferentes formas com maior ou menor detalhamento.”
Já em BACK et al. (2008) comenta-se que “a empresa precisa conhecer melhor
e decidir, com riscos calculados, o que deve ser desenvolvido em dado período.”
Percebe-se que o desenvolver de um projeto é algo que envolve riscos. E se tais
riscos não forem bem compreendidos pelos projetistas é possível a ocorrência de
insucessos. Neste contexto, as metodologias de projeto, principalmente as prescritivas,
contribuem para definir um caminho seguro em busca da solução. Isto se verifica em
função de cada final de estágio (fase, etapa, atividade ou passo) do processo de projeto
se ter um sistema de avaliação destinado a auxiliar o projetista, a saber, se está no
caminho certo ou errado do desenvolvimento do projeto. Isto faz com que os erros ou a
insuficiência de dados sejam logo percebidos, reduzindo os tempos de retrabalhos,
guiando-o melhor na busca da solução.
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Além desses aspectos há de se destacar que as metodologias de projeto
promovem a divisão do problema global (complexidade maior) em problemas parciais
de menor complexidade. A solução de projeto não depende de uma única pessoa. Com a
forma metodológica e sistemática de agir o projetista aumenta a velocidade de
desenvolvimento do problema e propicia o registro da obtenção de dados e da tomada
de decisão ao longo de todo o projeto.
As principais críticas são voltadas para a quebra da criatividade, pois alguns
pesquisadores comentam que ela deve ser livre e não direcionada. E, por fim, que as
metodologias de projeto não produzem resultados acabados, ou seja, se faz necessário
que seus usuários tenham algum tipo de informação sobre desenvolvimento de projeto
para fazer uso das mesmas.

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As metodologias de projeto correspondem a um conjunto de métodos reunidos
de forma sistemática e metodológica destinadas a auxiliar os pesquisadores nos seus
trabalhos de desenvolvimento de produtos e de sistemas industriais. Elas foram
desenvolvidas a partir de pensamentos filosóficos que mais tarde auxiliaram a
estabelecer as escolas de projeto. Atualmente são conhecidos três modelos de
metodologias de projeto: o prescritivo, o descritivo e o computacional. Todos, de uma
forma ou de outra, auxiliam os projetistas em seus trabalhos, mas a forma de
apresentação, as ferramentas de apoio ao processo de projeto e as avaliações
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sistemáticas, em cada estágio do processo de projeto, fazem com que o modelo
prescritivo seja adotado neste trabalho de pesquisa.
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CAPÍTULO IV: METODOLOGIA

CAPÍTULO IV

4.0 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

4.1 INTRODUÇÃO
O objetivo deste Capítulo é apresentar ao leitor a maneira pela qual os dados
foram levantados e relacionados entre si para auxiliar no processo de discussão e,
consequentemente, no auxílio às conclusões do mesmo.
Assim sendo destaca-se o local pesquisado, o tipo de estudo realizado, a
população pesquisada, a amostra estabelecida desta população, as variáveis pesquisadas,
as ferramentas utilizadas para obtenção das variáveis, o procedimento de utilização das
ferramentas e, por fim, a tabulação dos dados.
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4.2 LOCAL PESQUISADO

A UFCG possui sede na cidade de Campina Grande está situada no Planalto da
Borborema, no estado da Paraíba, sobre uma superfície de ondulações suaves e médias,
com altitude média de 605 m. A cidade está situada no cruzamento das rodovias
federais BR – 230 e BR – 104 a aproximadamente, 130 km do litoral do estado do
Estado da Paraíba, (vide Fig. 4) compreendendo uma área total de 1.089,9 km² e abriga
uma população de aproximadamente 383.941 habitantes, de acordo com o Censo
Demográfico realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

Figura 6 – Localização do Município de Campina Grande – Paraíba.
Fonte: Disponível em: < www.google.com.br> Acesso em: 21/11/2011. 16:40.

A UFCG é uma instituição de ensino superior, pública e federal, fundada no ano
de 2002 após o desmembramento da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). É
considerada um dos pólos de desenvolvimento científico e tecnológico do Nordeste.
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Possui diversos cursos de graduação e de Pós-Graduação em engenharia e em outras
áreas do saber.
A UFCG possui atualmente sete campus distribuídos nas cidades (vide Fig.5) de
Campina Grande (1), Cuité (2), Sumé (3), Patos (4), Pombal (5), Sousa (6) e Cajazeiras
(7).

Figura 7– Mapa do estado da Paraíba mostrando os municípios com UFCG.
Fonte: Disponível em: <www.google.com.br> Acesso em: 21/11/2011. 16:45.

Contém ao todo 11 (onze) centros acadêmicos sendo eles: o CCT (Centro de
Ciências e tecnologia), CH (Centro de Humanidades), CCBS (Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde), CEEI (Centro de Engenharia Elétrica e Informática), CTRN
(Centro de Tecnologia e Recursos Naturais), CFP (Centro de Formação de Professores),
CCJS (Centro de Ciências Jurídicas e Sociais), CSTR (Centro de Saúde e Tecnologia
Rural), CES (Centro de Educação e Saúde), CCTA (Centro de Ciências e Tecnologia
Agro-Alimentar) e CDSA (Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiarido), vide
Fig. 6
Cada Centro apresenta subdivisões denominadas de Unidades Acadêmicas
(UAs) ou Departamentos.
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Figura 8 - A UFCG e seus cursos distribuídos por centros e municípios do estado da Paraíba.

O local da pesquisa ficou definido como sendo o Campus I e a Biblioteca
Central da UFCG, onde se pesquisou trabalhos em nível de mestrado e doutorado
publicados nos últimos 10 anos em dois cursos de engenharia da UFCG denominados
Curso A e Curso B.
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4.3 TIPO DE ESTUDO

O tipo de estudo se caracteriza pelo método exploratório, descritivo e
explicativo, empregando estudo de caso com deduções da amostra em métodos
estatísticos, valendo-se de um processo quantitativo. Quanto ao objeto de estudo, a
pesquisa classifica-se como de campo e bibliográfica.

Figura 9 – Classificação das pesquisas. Adaptado de Maribondo (2011).

4.4 POPULAÇÕES

Para o desenvolvimento desta pesquisa trabalhou-se com duas populações, a
saber: 1) Relativas às obras pesquisadas – mestrado e doutorado e 2) Quanto ao público
pesquisado – Docentes e discentes dos Cursos A e B, conforme mostra a Fig. 3.
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OBRAS A
PESQUISAR

UFCG
Campus I

Definir as
Unidades
Acadêmicas a
pesquisar

CURSO A e
CURSO B

Trabalhos
publicados nos
últimos 10 anos na
UFCG presentes na
Biblioteca Central
do Campus I

PESSOAS
PESQUISADAS
Docentes e
Discentes

FILTRO:
Trabalhos
publicados
contendo
metodologias
de projeto
passiveis de
reprodução

CRITÉRIOS
DE SELEÇÃO

Conhecimento
sobre
metodologia de
projeto

RESTRIÇÃO A
ATENDER
Estar
regularmente
matriculado no
curso ou
pertencer aos
quadros de
servidores da
UFCG

NÍVEL DE
QUALIFICAÇÃO

Graduação,
especialização,
mestrado,
doutorado ou
pós-doutorado

e
pessoas com
conhecimento
em
metodologias
de projeto

CRITÉRIOS
DE SELEÇÃO
Através do
título da obra e
da metodologia
de projeto
utilizada

RESTRIÇÃO A
ATENDER

NÍVEL DE
QUALIFICAÇÃO

Desenvolvimento
de um produto
ou um sistema
industrial

Trabalhos de
mestrado e
doutorado

Figura 10 – Apresentação detalhada das populações pesquisadas.

Figura 11 – Apresentação detalhada da população pesquisada - obras.
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4.5 AMOSTRA

Para as obras encontradas e pesquisadas, a amostra foi igual à população.
Para as pessoas pesquisadas, a amostra foi obtida a partir da Eq. (1).

(1)

onde:
N = (tamanho da população).
Z = 95% (abscissa da curva normal padrão, fixado nível de confiança igual a
um).
= (estimativa da verdadeira proporção de um dos níveis da variável escolhida).
= (1- p).
d = (erro amostral, expresso na unidade da variável).
n = número de elementos da amostra.

4.6 VARIÁVEIS PESQUISADAS

As variáveis estudadas nesta pesquisa foram variáveis relativas aos cursos (Tab.
1) relativas aos entrevistados (docentes, discentes e grau de qualificação) (Tab. 2), e
variáveis relativas ao conhecimento sobre metodologias de projeto (Tab. 3).
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Tabela 1.- Variáveis relativas aos cursos.

Aspectos pesquisados

Variáveis

Classificação dos cursos

AeB

Tipos de cursos

Graduação e Pós (mestrado, doutorado)

Tabela 2- Variáveis relativas aos entrevistados.

Aspectos pesquisados

Variáveis

Função

Discente, docente

Qualificação

Graduação, especialização, mestrado,
doutorado e pós-doutorado.

Tabela 3- Variáveis relativas ao conhecimento sobre metodologia.

Aspectos pesquisados

Variáveis

Conhecimento

Conhecimento básico, uso e aplicação

Níveis de conhecimento

Modelos, tipos, vantagens e limitações

Conceito avaliativo do tema

Importância do tema

4.7 FERRAMENTAS UTILIZADAS

Para o registro e a coleta dos dados foram utilizados os seguintes instrumentos
de pesquisa: trabalhos publicados e expostos no acervo da Biblioteca Central do
Campus I da UFCG, questionários para serem aplicados junto aos professores e aos
alunos de Graduação e Pós-Graduação do Curso A e do Curso B da UFCG contendo 6
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(seis) perguntas semi abertas (Apêndice A), além das literaturas especializadas relativas
ao tema metodologia de projeto.

4.8 PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS

1) Quanto às obras pesquisadas. Fez-se um levantamento completo na
Biblioteca Central dos últimos 10 anos de publicação envolvendo os Cursos A e B.
Foram selecionadas as obras que continham no título menção ao desenvolvimento de
um produto ou um sistema industrial. Em seguida era analisada a forma redacional da
metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho, classificando-a de acordo com a
literatura especializada – prescritiva, descrita ou computacional, sendo o foco do
trabalho o modelo prescritivo.
2) Quanto às pessoas pesquisadas. Buscou-se identificar o respondente –
Docente ou Discente, seu nível de qualificação – graduação, especialização, mestrado,
doutorado ou pós-doutorado e o seu nível de percepção em relação ao tema metodologia
de projeto.

4.9 TABULAÇÃO DOS DADOS

A tabulação dos dados se deu em três momentos: 1) Definição do percentual das
obras encontradas que atende às restrições da pesquisa, 2) Definição do percentual das
pessoas com percepção em Metodologia de Projeto e 3) a confrontação dos percentuais
para auxiliar na discussão dos resultados.
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CAPÍTULO V: RESULTADOS E DISCUSSÕES

CAPÍTULO V

5.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste Capítulo é apresentar e discutir os dados obtidos por meio da
pesquisa de campo, da aplicação dos questionários e das confrontações dos dados frente
à literatura especializada na área de estudos envolvendo metodologias de projeto.

5.2 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

O questionário foi distribuído da seguinte maneira: 1) por e-mail através de
pedido de solicitação oral junto aos coordenadores dos cursos pesquisados e 2) por
cópia física entregue aos respondentes da pesquisa de forma aleatória. O retorno do
questionário se deu de forma espontânea para o endereço mencionado no cabeçalho do
mesmo (Vide Apêndice A).
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Para as obras encontradas e pesquisadas a amostra foi igual à população, isto é
89 trabalhos. Com o auxilio da Eq. (1), (vide Cap. IV) obteve-se a amostra das pessoas
pesquisadas. Onde: N = 1.509 (tamanho da população); Z = 95% (abscissa da curva
normal padrão, fixado o nível de confiança igual a um);

= 88% (estimativa da

verdadeira proporção de um dos níveis da variável escolhida);

= 12% (1- p) e d = 1%

(erro amostral, expresso na unidade da variável).
A quantidade de questionário aplicado no total junto ao Curso A e ao Curso B
foi de 1.194 (Um mil, cento e noventa e quatro), sendo assim distribuídos: 1.059 por email (representando 100% do total dos docentes e discentes do Curso A) e 135 por
cópia física (representando 30% do total de docentes e discentes do Curso B).

Figura 12 – Apresentação detalhada do percentual de retorno dos questionários.
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A proposta inicialmente era pesquisar 30% do quantitativo total de cada curso
selecionado. O que aconteceu com o Curso B porém, os responsáveis pelo Curso A
solicitaram que o questionário fosse enviado por email e não por cópia física como
estava planejado. O que justifica a desproporcionalidade entre o percentual de
entrevistados de cada curso.
Apesar da quantidade de questionários distribuídos serem considerados alto, a
taxa de retorno foi baixa e dependeu de fatores não investigados. Nesse caso, a taxa de
retorno dos questionários foi de 3,69% (três vírgula sessenta e nove por cento) do todo,
o que implica em 44 (quarenta e quatro) questionários devolvidos, sendo 3 (três) o total
de participantes do Curso A e 41 (quarenta e um) o total de participantes do Curso B.

5.3 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS AOS ENTREVISTADOS

Os dados referentes às características relativas dos entrevistados se encontram
nas Tab. 4 (dados gerais) e 5 (detalhados).

Tabela 4. Informações relativas aos entrevistados
Informações obtidas com a aplicação dos
questionários junto aos respondentes dos
mesmos.
Total de discentes
Não identificados
Total de docentes

Porcentagem das respostas obtidas
88,63%
6,81%
4,54%

Tabela 5. Informações detalhadas sobre os entrevistados em ambos os cursos
Informações obtidas com a aplicação dos
questionários junto aos respondentes dos
mesmos.
Total de discentes da graduação

Porcentagem das respostas obtidas
72,72%
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Continuação da Tabela 5.
Informações obtidas com a aplicação dos
questionários junto aos respondentes dos
mesmos.
Total de discentes do mestrado
Total de discentes do doutorado
Total de docentes
Não identificados
Total de participantes com pós-doutorado

Porcentagem das respostas obtidas
13,63%
2,27%
4,54%
6,81%
0,00%

A maioria dos entrevistados foi discente de graduação e pós-graduação
(população não residente nos quadros da UFCG), representando um total de 88,63%. Já
a percentagem de docentes correspondeu a 4,54% (população residente na UFCG).
Entenda-se “residente” aquele pertencente aos quadros efetivos e permanentes da
UFCG.

5.4 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS AOS CURSOS

Os cursos foram classificados apenas como A e B (conforme Tab. 6 e 7) e os
tipos de cursos referentes às classificações como sendo de graduação e de pósgraduação (mestrado e doutorado). Destacando assim o percentual de participantes por
curso e o comparativo detalhado por tipo de curso.

Tabela 6. Total de questionários devolvidos pelos cursos A e B.
Informações relativas ao número de participantes
no questionário por cursos.
Total de participantes do curso A
Total de participantes do curso B

Porcentagem de participantes
6,81%
93,16%

Tabela 7. Distribuição detalhada dos participantes relativos a ambos os cursos
Informações relativas ao número de participantes

Porcentagem de participantes
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no questionário por cursos.
Total de pós-graduandos do curso A
Total de graduandos do curso A
Continuação da Tabela 7.
Informações relativas ao número de participantes
no questionário por cursos.
Total de docentes do curso A
Não identificados do curso A
Total de graduandos do curso B
Total de pós-graduandos do curso B
Não identificados do curso B
Total de docentes do curso B

6,81%
0,00%

Porcentagem de participantes
0,00%
0,00%
72,72%
9,09%
6,81%
4,54%

Pelas Tabelas 6 e 7 percebe-se que a participação maior se deu junto ao Curso B. As
razões para isso foi a maior interação que a pesquisadora teve com seus pesquisados, ou
seja, entregou e explicou pessoalmente a cada um dos pesquisados os objetivos dos
questionários, enquanto que no Curso A essa interação se deu via e-mail.

5.5 CARACTERÍSTICAS

RELATIVAS

AO

CONHECIMENTO

SOBRE

METODOLOGIA DE PROJETO

As características referentes ao conhecimento sobre metodologia de projeto
foram coletadas por meio de aplicação de questionário analisando os seguintes aspectos:
1) Conhecimento básico sobre o tema, 2) Conhecimento mais detalhado sobre o tema e
3) Conceito avaliativo sobre o tema. Para maiores informações vide Tab. 8.

Tabela 8. Informações gerais relativas a percepção sobre metodologia de projeto.

70

Pela Tabela 8 percebem-se algumas incoerências com relação às percepções de
seus conhecimentos em relação ao tema metodologia de projeto. Observe a modificação
das linhas de respostas. A esperada seria a seta linear, ou seja, uma maior concentração
das respostas, mas ela se deforma. Explica-se: 68,18% dizem saber o que vem a ser
metodologia de projeto, 40,90% fizeram uso de metodologia de projeto, mas 70,45%
não conhecem nenhum tipo de modelo de metodologia de projeto e 72,72% não
conhecem as vantagens e limitações de suas aplicações. No entanto, 88,63% acham que
o tema é muito importante na formação acadêmica.
As incoerências estão justamente em não conhecer nenhum tipo de modelo de
metodologia de projeto e não conhecer as vantagens e limitações de seu uso. Se tais
conhecimentos fossem ministrados, de forma obrigatória; nos cursos pesquisados
certamente estas incoerências seriam menores.
Estes dados sinalizam para um problema: Se não há percepção acerca dos
modelos de metodologias de projeto, não se pode apresentar a forma redacional de um
trabalho de pesquisa de forma sistemática e metodológica.
Outro fator importante da pesquisa foi perceber que apenas 2,24% da redação
dos modelos pesquisados estavam dentro das características dos modelos prescritivos;
10,11% apresentavam características de modelos descritivos; e 6,74% exibiam
características de modelos computacionais. Os demais, 80,89%, não puderam ser
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classificados nem como prescritivos, descritivos ou computacionais. São textos que não
trazem clareza quanto a seus procedimentos sistemáticos e metodológicos utilizados na
solução do problema inicial. Vide Tab. 9 e 10.
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Tabela 9. Informações relativas a percepção sobre metodologia de projeto – Curso A

Tabela

10. Informações relativas ao conhecimento sobre metodologia de projeto – Curso B

A falta de percepção redacional das metodologias de projeto faz com que os
responsáveis pelas pesquisas e pelo desenvolvimento de produtos e sistemas industriais
realizadas dentro desses cursos pesquisados deixem de utilizar recursos que facilitariam
tais procedimentos tornando-os mais fáceis e menos questionáveis quanto a seus
benefícios e suas comprovações.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSÕES E SUGESTÕES

CAPÍTULO VI

6.0 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

6.1 CONCLUSÕES

Ao longo desta pesquisa procurou-se subsídios para responder as seguintes
perguntas básicas: A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) tem nas suas
grades curriculares de graduação ou pós-graduação disciplinas voltadas para o ensino e
aplicação de metodologias de projeto? Em particular nos cursos da UFCG existem
disciplinas voltadas para este fim? São elas obrigatórias, optativas ou tópicos especiais?
Os textos dos trabalhos já publicados, disponíveis na biblioteca da universidade,
existem evidências claras do uso de metodologias de projeto? Em caso positivo qual o
tipo mais empregado: Metodologia descritiva, prescritiva ou computacional? Como são
desdobrados os estágios de desenvolvimento do processo de projeto dessas
metodologias de projeto? Quais ferramentas de apoio são utilizadas dentro dos
processos metodológicos? Essas metodologias de projeto são passives de reprodução?
Para tanto, foi estabelecido o seguinte objetivo geral: Diagnosticar a forma de redação e
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a percepção quanto ao uso e a aplicação de metodologias para o desenvolvimento de
produtos e sistemas industriais na UFCG.
Após realizada a revisão bibliográfica sobre o tema da pesquisa, estabelecida e
aplicada a metodologia de trabalho, obtidos e discutidos os resultados é possível afirmar
que:
1) Existem disciplinas que tratam do tema: metodologia de projeto dentro dos
quadros da UFCG;
2) Nas áreas de engenharia existem nas suas grades curriculares disciplinas
relacionadas ao tema em estudo – Metodologia de Projeto;
3) Na sua minoria existem como obrigatórias em 1 (um) dos cursos num total
investigado de 9 (nove), como optativas ou tópicos especiais 4 (quatro) num
total de 9 (nove) e o restante no total de 4 (quatro) não possuem nenhuma
menção a tal tema de estudo (Vide Anexo A);
4) Nos trabalhos pesquisados a redação envolvendo a metodologia ou os
procedimentos metodológicos não estava em conformidade como a literatura
especializada;
5) Quanto ao tipo de metodologia de projeto utilizado não é possível destacar
com clareza seus modelos;
6) Os desdobramentos em alguns casos lembram os modelos prescritivos e os
modelos descritivos, mas não são redigidos ou apresentados conforme
recomenda a literatura especializada;
7) Quanto às ferramentas de apoio ao processo de projeto não foram
identificadas aquelas geralmente contidas na literatura especializada;
8) Por fim, não se pôde comprovar, diante dos textos analisados, se as
metodologias são passíveis de reprodução.
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Estas afirmações remetem a uma conclusão embrionária, que precisa ser
ampliada e melhor investigada, a saber: as redações envolvendo as metodologias de
projeto analisadas junto às obras encontradas, pesquisadas e publicadas nos últimos 10
anos, disponíveis na Biblioteca Central do Campus I da UFCG, referentes aos Cursos de
Pós-Graduações, denominados nesta pesquisa de Curso A e Curso B, não são
científicas, isto é, os textos que descrevem as metodologias de projeto dos trabalhos
pesquisados não informam com clareza como reproduzir, em outro local
geograficamente disperso, o produto ou o sistema apresentado dentro da obra. Isto faz
com que a repetição do produto, em outro momento, a partir de outro pesquisador, não
seja necessariamente o mesmo. Em outras palavras não foi possível identificar o perfil
metodológico utilizado no desenvolvimento de produtos e sistema industriais.
Outro aspecto a destacar foi quanto à pesquisa envolvendo a percepção em
metodologia de projeto com o corpo docente e discente dos Cursos A e B. Percebeu-se
pela porcentagem de devolução (muito baixa) e pelas respostas emitidas que a
percepção envolvendo metodologias de projeto não estava presente. O que corrobora
com as informações redacionais obtidas nas obras pesquisadas, ou seja, não é possível, a
princípio, compreender como aqueles dados ou informações apresentadas podem ser
obtidos novamente através dos experimentos ou do desenvolvimento escrito nas obras
pesquisada.

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
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Como esta pesquisa não se encerra em si, pois ela é apenas um início de uma
série de trabalhos e contribuições que em breve espera-se apresentar sugerem-se os
seguintes trabalhos, a saber:
1) Ampliar a pesquisa para os demais centros acadêmicos, tanto em nível de
obras publicadas assim como de pessoas a pesquisar;
2) Estabelecer o perfil metodológico adotado pela UFCG em suas pesquisas;
3) Elaborar cursos específicos sobre o tema metodologias científica, de projeto
e do trabalho científico para ser ministradas junto às disciplinas de graduação
e pós-graduação da UFCG.
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APÊNDICE A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA
QUESTIONÁRIO
Este questionário, que agora chega às suas mãos, é fruto de um trabalho desenvolvido por uma aluna
de mestrado desta Universidade.
O objetivo é verificar a percepção do corpo docente e discente da UFCG quanto ao
conhecimento sobre metodologia de projeto.
O resultado desta pesquisa será publicado no mês de Janeiro de 2012, com a conclusão da
dissertação.
Assim sendo, solicitamos que depois de respondido este questionário o mesmo seja entregue
no local abaixo mencionado, até o dia 09 de setembro do corrente ano. Sua opinião é muito
importante. Muito Obrigada.
Endereço para contato: Laboratório de Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia de Projeto.
Universidade Federal de Campina Grande. Centro de Ciências e Tecnologia. Programa de PósGraduação em Engenharia Mecânica. Campus Universitário. Bodocongó. Campina Grande, PB. Bloco
BJ.
Cel. (83)8801-6027
Email: juscelin@dem.ufcg.edu.br
juscelinodefarias@oi.com.br
MARQUE COM UM “X” AS RESPOSTAS APRESENTADAS
1-Na UFCG você é um:
4 – Em caso de resposta positiva, qual o modelo ou
1.1 Docente
o tipo de metodologia de projeto que fez uso?
1.2 Discente
4.1 Sim. Qual(ais)? __________________
1.3 Qualificação:
Graduação
___________________________________
Especialização
____________________________________
Mestrado
____________________________________
Doutorado
4.2 Não lembro ou não conheço.
Pós-Doutorado
2- Você sabe o que é uma metodologia de 5 – Em caso de resposta positiva, você conhece as
projeto?
vantagens e limitações da aplicação de
2.1 Sim. Defina. _____________________
metodologia de projeto no desenvolvimento de
_____________________________________
produto ou sistema industrial?
_____________________________________
5.1 Sim. Qual(ais)? ___________________
____________________________________
_____________________________________
____________________________________
_____________________________________
____________________________________
_____________________________________
____________________________________
____________________________________
2.2 Não
____________________________________
3 — Você já fez uso de metodologia de projeto 5.2 Não
em algum momento de seu trabalho ou de seu 6 – Você acha esse tema importante na formação
estudo?
acadêmica?
3.1 Sim. Qual? ______________________
6.1 Sim. Por quê? ___________________
____________________________________
_____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
6.2 Não sei responder.
3.2 Não
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ANEXOS

GRADES CURRICULARES DO CCT E CEEI DA UFCG CAMPUS I
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ESTRUTURA ACADÊMICA DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIA E ENGENHARIA
DE MATERIAIS.
CURSOS DE MESTRADO e DOUTORADO.

I – DISCIPLINAS DA ESTRUTURA ACADÊMICA

GRUPO I - OBRIGATÓRIAS GERAIS

PARA O MESTRADO ( deve ser cumprido no mínimo 22 créditos, sendo 9 obrigatórios)

Nº

IDENTIFICAÇÃO DAS
DISCIPLINAS

1
2

3

Ciência dos Materiais
Técnicas de
Caracterização dos
Materiais
Seminário

I. NÚMERO DE

CARGA

DEPARTAMENTO

CRÉDITOS

HOR.(**)

RESPONSÁVEL(*)

TEOR.

PRÁT.

TOTAL

4
4

0
0

4
4

60
60

UAEMa/UAEM
UAEMa

1

0

1

15

UAEMa/UAEM

PARA O DOUTORADO ( deve ser cumprido no mínimo 35 créditos, sendo 10 obrigatórios)

Nº

IDENTIFICAÇÃO DAS
DISCIPLINAS

1
2

3
4

Ciência dos Materiais
Técnicas de
Caracterização dos
Materiais
Projeto de Doutorado
Seminário

II. NÚMERO DE

CARGA

DEPARTAMENTO

CRÉDITOS

HOR.(**)

RESPONSÁVEL(*)

60
60

UAEMa/UAEM
UAEMa

15
15

UAEMa/UAEM
UAEMa/UAEM

III. NÚMERO DE

CARGA

DEPARTAMENTO

CRÉDITOS

HOR.(**)

RESPONSÁVEL(*)

TEOR. PRÁT. TOTAL
4
0
4
0
4
4

1
1

0
0

1
1

GRUPO II - OPTATIVAS

Nº

IDENTIFICAÇÃO DAS
DISCIPLINAS

1
2

3
4

Termodinâmica dos
Sólidos
Planejamento
Experimental e
Otimização de Processos
Física de Polímeros
Reologia e

TEOR.

PRÁT.

TOTAL

3

0

3

45

UAEMa

3

0

3

45

UAEMa

4
4

0
0

4
4

60
60

UAEMa
UAEMa
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5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Processamento de
Polímeros
Blendas Poliméricas
Síntese de Polímeros
Modificação Química de
Polímeros
Materiais Compósitos
Degradação e
Estabilização de
Polímeros
Revestimentos e
Adesivos
Processamento Cerâmico
Tecnologia de Vidros
Diagramas de Equilíbrio
Propriedades de
Materiais Cerâmicos
Argilas - Propriedades e
Usos
Processamento Cerâmico
Não Convencional
Métodos Termoanalíticos
Solidificação
Processamento de
Materiais Metálicos
Mecânica da Fratura
Metalurgia Física
Metalurgia da Soldagem
Reciclagem de Materiais
Ensaios dos Materiais
Tópicos Especiais
Estágio Docência (***)

3
4
3

0
0
0

3
4
3

45
60
45

UAEMa
UAEMa
UAEMa

3
2

0
0

3

45

UAEMa
UAEMa

2

0

2

30

UAEMa

4
4
4
4

0
0
0
0

4
4
4
4

60
60
60
60

UAEMa
UAEMa
UAEMa
UAEMa

3

0

3

45

UAEMa

4

0

4

60

UAEMa

4
4
4

0
0
0

4
4
4

60
60
60

UAEMa
UAEM
UAEM

4
4
3
3
3
2

0
0
0
0
0
0

4
4
3
3
3
2

60
60
45
45
45
30

UAEM
UAEM
UAEM
UAEMa/UAEM
UAEMa/UAEM
UAEMa/UAEM
UAEMa/UAEM
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Programa de Pós Graduação em Engenharia de Processos
Disciplinas
Disciplinas Obrigatórias
Carga
Horária

Disciplina

Créditos Ementa

Fenômenos de Transporte

45 h

03

Ementa

Matemática Aplicada a Engenharia de Processos

45 h

03

Ementa

Seminário I

15 h

01

Ementa

Seminário II

15 h

01

Ementa

Termodinâmica

45 h

03

Ementa

Disciplinas Optativas

Tópico

Carga
Horária

Créditos

Ementa

Análise Exérgetica de Processos

Processos

45 h

03

Ementa

Análise Experimental de Tensões

Caracterização e Métodos
Instrumentais

45 h

03

Ementa

Catálise Heterogênea

processos

45 h

03

Ementa

Ciências dos Materiais

Fundamentos

45 h

03

Ementa

Engenharia de Processos Biotecnológicos

Processos

30 h

02

Ementa

Engenharia de Reator Eletroquimico

Processos

30 h

02

Ementa

Fundamentos

45 h

03

Ementa

Caracterização e Métodos
Instrumentais

45 h

03

Ementa

Materiais Compósitos

Processos

45 h

03

Ementa

Mecânica dos Fluidos

Fundamentos

45 h

03

Ementa

Outras Disciplinas

60 h

04

Ementa

Matemática, Métodos
Numéricos e Métodos
Computacionais

45 h

03

Ementa

45 h

03

Ementa

Disciplina

Escoamento em Meios Porosos

Instrumentação Aplicada a Processos

Metodologia do Ensino Superior

Métodos de Matemática Computacional

Métodos Numéricos Aplicados a Engenharia de
Processos

Matemática, Métodos
Numéricos e Métodos
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Computacionais
Caracterização e Mátodos
Instrumentais

45 h

03

Ementa

Fundamentos

45 h

03

Ementa

Matemática, Métodos
Numéricos e Métodos
Computacionais

45 h

03

Ementa

Processamento de Polímeros

Processos

30 h

02

Ementa

Processo de Fabricação de Materiais Cerâmicos

Processos

45 h

03

Ementa

Processo de Separação Fluido-Fluido

Processos

45 h

03

Ementa

Processo de Separação por Membranas

Processos

45 h

03

Ementa

Processo de Separação Sólido-Fluido

Processos

45 h

03

Ementa

Reciclagem de Resíduos

Processos

30 h

02

Ementa

Secagem de Produtos Agroindustriais

Processos

45 h

03

Ementa

Síntese de Polímeros

Processos

45 h

03

Ementa

Sólidos Microporosos

Fundamentos

30 h

02

Ementa

Caracterização e Métodos
Instrumentais

45 h

03

Ementa

Tecnologia Ambiental

Processos

30 h

02

Ementa

Tecnologia de Argilas

Processos

45 h

03

Ementa

Outras Disciplinas

** h

**

Ementa

Fundamentos

45 h

03

Ementa

Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos
Computacional I

Matemática, Métodos
Numéricos e Métodos
Computacionais

45 h

03

Ementa

Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos
Computacional II

Matemática, Métodos
Numéricos e Métodos
Computacionais

45 h

03

Ementa

Fundamentos

30 h

02

Ementa

Microscopia

Modelagem de Turbulência

Planejamento Experimental e Otimização de
Processos

Técnicas de Caracterização

Tópicos Especiais em Engenharia de Processos
Transferência de Calor

Transferência de Massa
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Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica
Disciplinas Obrigatórias
1.
2.

Matemática Aplicada à Engenharia Mecânica.
Seminários em Engenharia Mecânica

Disciplinas Optativas





















Condução de Calor
Convecção de Calor e Massa
Fontes de Energia
Materiais e Estruturas Inteligentes
Mecânica da Fratura
Mecânica dos Fluidos I
Mecânica dos Fluidos II
Mecânica dos Sólidos
Metodologia do Projeto
Métodos dos Elementos Finitos
Métodos Numéricos Aplicados à Engenharia
Modelos Dinâmicos
Processos Termomecânicos
Radiação Térmica
Sistemas de Controle
Termodinâmica Avançada
Tópicos Especiais – TE
Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos Computacional I
Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos Computacional II
Vibrações Mecânicas
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GLOSSÁRIO
Anexos
Correspondem às informações complementares necessárias para o bom
entendimento dos elementos textuais de uma pesquisa, mas, no entanto, não
foram desenvolvidas pelo autor do trabalho e, sim, por outros autores.
Apêndices
Correspondem às informações necessárias para o bom entendimento dos
elementos textuais de uma determinada pesquisa desenvolvida exclusivamente
pelo autor do trabalho.
Conhecimento científico
Aquele em que o homem que procura compreender as causas e as leis que
motivaram os fatos, com o fim especial de explicar, encontrar soluções e
reavaliar os resultados obtidos.
Ferramentas de apoio
Compreendem todos aqueles métodos de apoio ao processo de projeto na busca
da solução do problema.
Literatura especializada
Trabalhos compostos sobre determinados temas de modo particular.
Metodologia
Estudos de métodos, técnicas e ferramentas e de suas aplicações a definição,
organização e solução de problemas teóricos e práticos.
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Metodologia de projeto
Um roteiro, um mapa, destinado a auxiliar os projetistas a encontrarem as
melhores soluções para um determinado problema de projeto.
Métodos
Compreendem todas aquelas ferramentas de apoio ao processo de projeto na
busca da solução do problema.
Morfologia
Termo associado as formas que a matéria pode tomar.
Perfil metodológico
Breve descrição dos procedimentos adotados na busca de uma solução.
Pesquisa
Entende-se pela indagação ou busca minuciosa para averiguação da realidade.
Procedimentos metodológicos
Aqueles relacionados a forma de desenvolver todo o projeto, desde a
identificação do problema até a sua solução final, através de estágios
estruturados, os quais mapeariam os caminhos a serem percorridos por uma
equipe de projeto, visando minimizar erros e/ou esquecimento de questões
importantes para o desenvolvimento do problema de projeto.
Procedimentos sistemáticos
Aqueles relacionados a forma de desenvolver raciocínios mais lógicos, capazes
de identificar o problema de projeto apresentado até chegar a uma solução
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satisfatória, compilando o máximo de informações possíveis, utilizando-se de
todos os meios práticos disponíveis, no local de trabalho ou fora dele, para que o
processo de concepção possa ser conduzido, operacionalizado e viabilizado da
melhor forma possível, obtendo-se a solução do problema apresentado.
Produtos
Algo físico ou virtual, concebido por meio de um processo industrial, destinado
a atender demandas específicas do mercado.
Projetista
Responsável pela elaboração, desenvolvimento e/ou execução do projeto.
Projeto
Algo que tem início, meio e fim programados.
Referências bibliográficas
Conjunto de elementos detalhados que permite a identificação de documentos no
todo ou em parte.
Sistema
Reunião ou combinação de partes reunidas para formarem um conjunto; plano,
método, combinação de meios de processos destinados a produzir certo
resultado.
Sistemas industriais
Conjunto de elementos produzido pela indústria, entre os quais se possa
encontrar ou definir alguma relação.

109

Tipos de metodologias
Modelo de estudos de métodos, técnicas e ferramentas e de suas aplicações a
definição, organização e solução de problemas teóricos e práticos. Dependendo
das

ferramentas

utilizadas

podem

ser

prescritivos,

descritivos

e/ou

computacionais.
TRIZ
Matriz que cruza funções contraditórias que um produto precisa desempenhar e
indica os princípios utilizados para remover tais contradições.
UFCG
Local responsável pelo estudo, desenvolvimento e aplicação de teorias, métodos
e técnicas de ensino, entre outras, necessárias a formação de profissionais
qualificados para o mercado de trabalho.

