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Abstract. This paper aims to conduct a feasibility study of the creation of a Pilot 

School dedicated to Computing courses in the UFSCar Department of 

Computing. The area of computing is changing and to keep the courses 

curriculum program rigidly updated is not practicable. Additional classes must 

be taught to meet current specific needs. One solution is the creation of a Pilot 

School, in which the students themselves prepare and teach courses, supervised 

by a tutor, to his colleagues. Successful case studies and adaptations to local 

conditions were carried out. The application of this concept can benefit students 

who receive and who teach the classes.  

Resumo. Este trabalho visa realizar um estudo de viabilidade da criação de 

uma Escola Piloto voltada aos cursos de Computação no Departamento de 

Computação da UFSCar. A área da Computação está em constante mudança e 

manter a grade curricular dos cursos rigidamente atualizada é inviável. Aulas 

complementares devem ser ministradas para suprir necessidades específicas 

atuais. Uma solução é a criação de uma Escola Piloto, na qual os próprios 

alunos preparam e ministram disciplinas, supervisionados por um orientador, 

aos seus colegas. Estudos de casos de sucesso e adaptações à realidade local 

foram realizadas. A aplicação deste conceito pode beneficiar aos alunos que 

recebem e ministram as aulas. 

1.    Introdução 

A Ciência da Computação é uma área do conhecimento que está em constante mudança 

graças ao surgimento de novas tecnologias e aplicações em um ritmo acelerado em 

relação a outras áreas. Hardwares mais potentes, softwares mais eficazes, linguagens em 

ascensão e em decadência, necessidade de extração de informação em volume maior, 

consolidação de dispositivos móveis e da internet na vida diária de usuários, questões de 

segurança e privacidade, etc. São muitas as mudanças e é exigido que um profissional da 

Computação esteja sempre atualizado.  

Cursos universitários de graduação em Computação costumam ter uma grade 

curricular na qual estão presentes disciplinas essenciais e básicas para a formação de um 

profissional capacitado. Porém, as mudanças inerentes à tecnologia, citadas acima, 

exigem que os aspirantes a profissional da área tenham que buscar o conhecimento extra 

que lhes falta de alguma forma, para assim poderem atender às necessidades do mercado. 

Alguns cursos, como os da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), possuem 

medidas para enriquecer o currículo de seus alunos neste sentido. No caso citado há a 

opção de se cursar disciplinas optativas em tópicos avançados, que suprem em parte a 



  

demanda por este conhecimento extra. Infelizmente não é possível suprir toda a demanda 

com apenas estas disciplinas e, por isso, outras medidas devem ser tomadas em conjunto.  

Uma dessas medidas, utilizada em outras universidades e objeto de estudo deste 

artigo, é a criação de uma Escola Piloto. Uma Escola Piloto é uma organização criada e 

mantida por alunos da graduação, com o auxílio de um professor orientador, que tem por 

objetivo oferecer disciplinas à respeito de conteúdos importantes que ainda não estão 

incluídas na grade regular do curso. A criação de uma Escola Piloto para os cursos de 

Computação poderia cobrir a necessidade exposta, complementando a formação dos 

estudantes que ministram e que recebem as aulas. 

Este trabalho se baseia em conhecimentos históricos, sociológicos, 

antropológicos, filosóficos, tecnológicos, educativos e práticos que serão apresentados na 

seção seguinte, nomeada Fundamentos Teóricos. A seção 3, por sua vez, tem por objetivo 

expor os trabalhos realizados no decorrer desta pesquisa, apresentando a metodologia 

utilizada em todas as fases do estudo. Há na seção 4 a apresentação de trabalhos 

relacionados com a criação da Escola Piloto da Computação, como a criação de outras 

escolas pilotos pelo país. Enfim os Resultados obtidos no decorrer da pesquisa são 

mostrados na seção seguinte e a Conclusão deste trabalho expostas na última seção, 

contendo as considerações finais sobre a viabilidade da criação da Escola Piloto da 

Computação no Departamento de Computação (DC) da UFSCar. 

2.    Fundamentos Teóricos 

A tecnologia é tão antiga quanto o ser humano e estão em constante evolução 

especialmente por necessidade de sobrevivência e poder. Pode-se perceber isto 

retornando aos primórdios da espécie humana que, ao dar-se conta de sua fragilidade em 

relação ao meio no qual vivia, usou de ferramentas, ou tecnologia, para compensá-la. O 

domínio de elementos da natureza como fogo, madeira, pedras lascadas, ossos de animais, 

etc. dava-lhe poder e assim aumentava as suas chances de sobrevivência. Esta necessidade 

de dominar tecnologias para ter mais poder pode ser notada em todo o decorrer da história 

humana. Civilizações antigas que possuíam alto desenvolvimento tecnológico 

normalmente tinham poder sobre outras civilizações menos desenvolvidas. 

Especialmente durante períodos de atividade bélica intensa, sobretudo em períodos mais 

atuais, como a Segunda Guerra Mundial, ou durante períodos de grande tensão, como a 

Guerra Fria, estas civilizações tinham a tendência de gerar muita tecnologia com o mesmo 

intuito que nossos ancestrais a geravam: sobrevivência e poder. Essa relação não mudou 

nos dias de hoje, ainda há a preocupação por parte de grandes nações e empresas em 

ampliar seus poderes políticos e econômicos, tendo o avanço tecnológico como sua 

engrenagem principal (KENSKI, 2007). Para se ter uma ideia dos avanços tecnológicos 

durante a Guerra Fria o jornalista Fabio Reynol (2004) escreveu: 

os aparelhos automáticos para medir pressão arterial encontrados 

nas portas das farmácias são a evolução de equipamentos 

desenvolvidos para astronautas, que precisavam de sistemas 

práticos para avaliar a saúde no espaço. A válvula de um novo tipo 

de coração artificial foi inspirada em uma bomba de combustível de 

foguetes. Marcapassos são monitorados graças à mesma tecnologia 

utilizada em satélites. E até a Fórmula 1, famosa por ser uma 

grande fonte de tecnologia, copiou dos trajes espaciais os macacões 

anti-chamas de seus pilotos. Detectores de fumaça e de vazamento 



  

de gás, tão comuns em construções hoje em dia, vieram de pesquisas 

de similares que equipam veículos espaciais. Também é graças ao 

espaço que os ortodontistas contam hoje com o Nitinol, uma liga 

que, por ser maleável e resistente, é muito empregada na fabricação 

de satélites e que agora também compõem os "araminhos" de muitos 

aparelhos ortodônticos. E até a asa-delta, quem diria, não foi 

invenção de esportistas mas de Francis Rogallo, projetista da 

NASA, que desenvolveu o aparato para guiar espaçonaves depois 

da reentrada na atmosfera. O inventor não imaginava que sua obra 

iria fazer muito mais sucesso como esporte, modalidade inaugurada 
na década de 70. (REYNOL, 2004) 

 Esta necessidade de sobreviver e ampliar poderes fez com que surgisse um 

sentimento de urgência com relação aos avanços tecnológicos. Este sentimento faz com 

que organizações exijam cada vez mais de seus colaboradores a capacidade de criar e 

inovar. Além disso, os avanços tecnológicos também alteraram questões temporais 

(CARVALHO, 2010), por assim dizer, quando tarefas e informações que antes 

demandavam um tempo considerável para serem realizadas e obtidas tornaram-se muito 

mais rápidas e quase instantâneas em alguns casos. Assim, é possível dizer que os avanços 

tecnológicos acabaram transformando até mesmo as relações humanas. É exigido do 

homem que realize as tarefas e que avance no ritmo da máquina (FALCHETTI; LASCIO, 

2003). Por isso novas tecnologias surgem em um ritmo cada vez mais acelerado. 

 Para Lyotard (1988 e 1993), filósofo francês, a tecnologia é o maior desafio do 

ser humano atualmente e a adaptação é a única forma de sobreviver em meio as mudanças 

causadas a todos por esses avanços. É neste ponto onde a educação tem seu papel e desafio 

definidos: adaptar-se aos avanços e orientar o caminho de todos para o domínio destas 

novas tecnologias (KENSKI, 2007). Este é o desafio feito à educação em geral e quando 

se fala em cursos diretamente dependentes de recursos tecnológicos, como os da área da 

Ciência da Computação, ele torna-se ainda mais evidente. 

 Os cursos da área da Computação normalmente têm programas curriculares que 

possuem a base teórica do conhecimento científico necessário para se capacitar 

pesquisadores, engenheiros, etc. mas, devido às mudanças nas tecnologias, não é possível 

cobrir todo o conteúdo necessário para acompanhar a indústria de forma eficaz e 

consistente sem algum tipo de adaptação. Algumas medidas elegantes foram tomadas 

pelas instituições de ensino superior para tentar se adaptar a este cenário, como ofertar 

algumas disciplinas optativas chamadas Tópicos Avançados, no DC da UFSCar, 

abrangendo conteúdos não presentes na grade oficial, mas relevantes para a formação de 

profissionais mais capacitados. Em cada semestre algumas disciplinas deste tipo são 

ofertadas aos cursos de graduação de Ciência da Computação e Engenharia de 

Computação. Entretanto estas disciplinas são trocadas a cada semestre e em alguns casos 

abordam conteúdos muito avançados sobre assuntos de interesse geral dos estudantes e, 

como não há disciplinas introdutórias para alguns destes temas, acaba por não atender 

toda a demanda por tais assuntos. 

 Uma outra solução foi aplicada por alunos de Engenharia Química da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR): a criação de uma Escola Piloto. Uma Escola 

Piloto é uma organização na qual os próprios alunos, orientados por um professor, se 

dispõem a estudar os conteúdos não contemplados pelo currículo regular do curso, 

preparar um material didático e então lecionar estes conteúdos no formato de disciplinas 



  

optativa durante o semestre aos demais estudantes (CARDOSO; VAN-DAL, 2013). 

Desta forma muitos temas relevantes para a formação destes alunos podem ser cobertos. 

Além do benefício do ponto de vista técnico, tendo mais disciplinas abordando assuntos 

não lecionados anteriormente, o próprio ato de ensinar faz com que se aprenda melhor 

aquele mesmo assunto (NESTOJKO et al, 2014). Então os alunos participantes da 

organização da Escola Piloto também acabam por se beneficiar assimilando melhor os 

conteúdos e desenvolvendo outras habilidades como oratória, didática, organização de 

ideias e habilidade de apresenta-las em público (CARDOSO; VAN-DAL, 2013). 

 Assim sendo, a criação de uma Escola Piloto pode ser uma solução interessante 

para se cobrir temas ainda não presentes nas grades dos cursos de Computação da 

UFSCar, fazendo com que os alunos estejam mais preparados para a indústria, pesquisa 

e ensino, após a sua formação. 

  

3.    Trabalho 

O objetivo deste trabalho é estudar a viabilidade da criação de uma Escola Piloto da 

Computação no DC da UFSCar. Como apresentado na seção anterior, uma Escola Piloto 

(EP) é uma organização, criada e mantida por alunos de um curso de graduação, cuja 

principal função é ministrar aulas que cubram temas que não estejam presentes na grade 

curricular oficial do curso em questão.  

A criação da EP da Computação (EPiC) pode ser uma solução para suprir a 

demanda por conteúdos mais recentes e atuais, não atendida totalmente atualmente pelo 

DC, trabalhando em conjunto com as outras medidas já aplicadas pelo Departamento. A 

EP seria assim uma espécie de Atividade Complementar, focada no ensino, sendo 

benéfica para os estudantes que cursarem as disciplinas ofertadas pela ela e para os 

estudantes que ministrarem estas disciplinas. 

Os passos dados e os que ainda estão por vir estão expostos nas subseções 

seguintes. 

3.1.   Equipe fundadora 

O primeiro passo dado foi a formação de uma equipe de organização inicial. Uma equipe 

formada por três membros tornou-se a equipe fundadora da EPiC. A equipe fundadora é 

a responsável pelos estudos iniciais, levantamento de dados, contato com outras EP, 

contato com orientador, contato com chefia do Departamento e tudo relacionado ao início 

da EP. 

 É importante que esta equipe esteja motivada, que tenha perfil estratégico e desejo 

de aprender e ensinar.  É este grupo inicial o responsável pelo planejamento inicial da EP, 

tal como decidir as tarefas e serem realizadas e em qual ordem. Esta equipe será a cabeça 

da EP por um tempo razoável. 

Esta formação inicial, composta por três alunos, foi inspirada na criação da EPEQ 

da UFPR (ANEXO A). À equipe fundadora da EPiC foram atribuídas, além das funções 

gerais, tarefas específicas para facilitar e agilizar o trabalho de organização da EP. As 

responsabilidades foram as seguintes: 



  

 Burocracia: relacionada às questões administrativas, à documentação, reuniões, 

pesquisa, criação de um regimento interno e reserva de salas. 

 Divulgação: relacionada à criação e manutenção de mídia social, organização de 

palestras, criação de blog e organizar formas de atrair mais colaboradores e 

alunos. 

 Conteúdo: relacionada à pesquisa de um tema a ser estudado e ensinado, 

organização de criação de material e esboçar um plano pedagógico. 

 

3.2.   Orientador 

A escolha de um Professor como Orientador é o próximo passo, segundo o modelo 

sugerido pela EPEQ da UFPR. Ele será responsável inicialmente por dar orientações mais 

técnicas à respeito da aplicação da EP à realidade local, dar sugestões de melhorias, ajudar 

a Equipe Fundadora a dar os passos corretos em direção à criação da EP de fato.  

É possível se escolher mais de um Orientador. Ter um Orientador nas fases iniciais 

da criação da EP é essencial e fundamental para o sucesso, pois seu conhecimento 

burocrático, didático e da própria área de conhecimento pode tornar o trabalho muito mais 

simples. Além de ajudar neste sentido o Orientador também pode dar mais credibilidade 

à EP na visão da chefia do Departamento e na dos alunos. 

Após algum tempo de funcionamento a EP piloto consegue funcionar bem nas 

mãos dos alunos participantes, tornando o trabalho do Orientador menos pesado. Tem-se 

por objetivo necessitar cada vez menos da ajuda direta de Orientadores conforme a EP 

ganha força e a equipe se torna um pouco mais experiente. 

Para ajudar nesta fase inicial do trabalho então um Orientador foi escolhido pela 

Equipe Fundadora. 

3.3.   Mais informação  

Ter organizado uma Equipe Fundadora e ter escolhido um ou mais Orientadores são 

passos importantes para formar a base na qual a EP será construída. O passo a seguir é 

então ir em busca de mais informação para moldar a EP. 

Uma fonte importante desse tipo de informação é outra EP que já esteja 

funcionando. A escolhida para este trabalho foi a Escola Piloto de Engenharia Química 

(EPEQ) da UFPR, uma das pioneiras no Brasil. Informações básicas foram retiradas do 

website da EPEQ.  

Foi necessário então entrar em contato através de e-mail com a organização da 

EPEQ para se conseguir mais detalhes, especialmente sobre quais foram os passos 

tomados por eles nesta fase inicial e nas próximas etapas, para que assim se pudesse 

moldar o rumo a ser tomado pela EPiC.  

O e-mail foi respondido pela EPEQ com um arquivo anexado contendo uma 

compilação de passos tomados pela EPEQ da UFPR e de outras universidades do país 

(ANEXO A). O documento foi dividido em cinco partes descrevendo cinco fases da 

organização e aplicação de uma EPEQ: 



  

 Fase do estudo: basicamente estudar todo o material disponível sobre 

EPEQ como blogs de EPEQ’s, páginas em redes sociais como Facebook, 

ver as atividades desenvolvidas por cada uma delas e assim formar uma 

ideia geral de o que é uma EPEQ e sobre as atividades que são 

desenvolvidas por ela. 

 Como montar uma equipe dentro da universidade: há instruções a respeito 

da escolha de duas ou três pessoas para formar uma equipe inicial da EPEQ 

e sobre se criar uma apresentação como forma de se espalhar a ideia da 

EPEQ e assim deixar outros estudantes interessados, tanto para receber 

quanto para ministrar as aulas. 

 Fase da estruturação: definitivamente a fase mais trabalhosa. Nela estão 

incluídas as atividades de análise dos trâmites burocráticos, criação de um 

regimento interno próprio alinhado com o regimento do movimento 

nacional, escolha de um ou dois orientadores, escolha de cerca de mais 

quinze membros da equipe através de um processo seletivo, contatar 

professores e profissionais da região para buscar possíveis parcerias e 

temas para se estudar, organizar treinamentos para a estruturação do curso 

e para a formatação do material das aulas, verificar disponibilidade virtual 

para hospedagem de um website da EPEQ, verificar espaço físico para as 

aulas e recursos materiais. Ao final desta fase tem-se uma EP preparada 

para iniciar suas atividades básicas. 

 Escopo da EPEQ: especificar quantas coordenadorias e resumir as 

atividades de cada uma delas dentro da EPEQ bem como elaborar um 

sistema de ponto para controle dos membros. 

 Como os cursos são ministrados: nesta fase estão incluídas as questões 

sobre como os cursos são divulgados, como são avaliados, como é 

organizada a logística das aulas, como realizar os trâmites burocráticos 

para disponibilizar os cursos, como elaborar certificados, como gerenciar 

a EPEQ durante um curso. 

Ter este documento com estes passos sugeridos tornou a elaboração da EPiC 

menos confusa. A EPEQ da UFPR também se disponibilizou a realizar uma reunião com 

a Equipe Fundadora da EPiC.  

3.4.   Entrevista 

Além da troca de e-mail foi realizada uma conferência online com a coordenadoria de 

assuntos externos da EPEQ da UFPR para o esclarecimento de algumas questões relativas 

à estrutura e funcionamento da EP. Para isso a equipe fundadora formulou as seguintes 

perguntas:  

1. Por que ter uma equipe de três pessoas no início? Qual é a função de cada 

uma delas? 

2. Como é o sistema de disciplinas? 

3. Como é o processo seletivo? 

4. O que fazem para atrair alunos e membros? 

5. Possuem algum sistema de créditos e/ou certificados? 

6. Como se mantém financeiramente? 



  

7. O que deve estar presente no regimento interno da Escola Piloto?  

8. Quais são as funções de cada coordenadoria? Como estão divididas? 

9. Como foi a aceitação do grupo pela coordenação de curso? 

10. Como fazem para escolher os temas das disciplinas? 

Os dois membros da EPEQ presentes responderam as questões e ainda deram uma 

série de informações valiosas com respeito à organização: 

1. Foi definido como ideal o número de três integrantes da equipe formadora 

apenas por conveniência. Este é um número bom para a divisão das tarefas inicias como 

a definição do tema a ser estudado, reserva de local, preparação de material e divulgação. 

Se houvesse apenas uma pessoa responsável por todas estas tarefas poderiam ocorrer 

alguns contratempos. 

2. Como descrito neste trabalho, há a definição de um tema principal por semestre, 

formulada uma disciplina baseada neste tema que é estudado pela equipe durante reuniões 

de estudo, com duração aproximada de duas horas semanais. O foco desta disciplina é a 

comunidade universitária, especialmente do departamento do curso em questão. Esta 

disciplina principal tem uma duração de catorze a quinze horas por semestre distribuídas 

em aulas com duração de três a seis horas e é lecionada no semestre seguinte ao seu estudo 

e preparação por toda a equipe. Mais detalhes sobre a ministração das aulas, sobre o 

material didático, metodologia e outras questões administrativas são discutidos em 

reuniões administrativas semanais com duração de uma hora. Nos semestres subsequentes 

outros temas principais são escolhidos e ensinados, podendo-se lecionar novamente uma 

disciplina antiga em paralelo, havendo assim os chamados cursos externos. 

3. Não existe um perfil específico para integrar o corpo da EP, deve-se apenas 

demonstrar proatividade e iniciativa. O processo seletivo aplicado pela EPEQ da UFPR 

tem o objetivo de identificar especialmente estas duas características, entre outras, nos 

candidatos. Este processo tem três fases: 

 Apresentação rápida (três minutos): avalia-se o foco, atitude e criatividade 

do candidato; 

 Entrevista: avalia-se principalmente a vontade do candidato em participar; 

 Simulação de aula: dá-se uma semana para os candidatos prepararem uma 

aula sobre um tema e avalia-se, dessa forma, a desenvoltura e trabalho em 

equipe dos candidatos. 

4. A melhor forma de divulgação é o boca a boca, consequente especialmente da 

qualidade dos cursos lecionados, havendo também apresentações, blog, redes sociais e 

divulgação feita por professores. 

5. A EPEQ da UFPR funciona como uma Atividade de Extensão atualmente, 

concedendo apenas horas formativas aos seus participantes. 

6. Por se tratar de uma Atividade de Extensão alguns dos membros da EPEQ 

possuem uma bolsa. Estes bolsistas doam 10% de suas bolsas de extensão para que seja 

possível manter financeiramente a EPEQ. Em alguns casos é solicitada uma ajuda de 

custo aos alunos para que seja possível realizar coffee breaks e para a confecção de 

apostilas. 



  

7. O regimento interno deve ser um documento que contém as regras de 

funcionamento da EP e as definições das coordenadorias e suas respectivas tarefas. 

8. Atualmente existem nove coordenadorias em funcionamento na EPEQ. São 

elas: 

 RH, Patrimônio e Financeiro; 

 Secretaria: cuida da documentação, atas e pautas das reuniões, etc. 

 Qualidade: revisa material, realiza feedbacks internos, verifica plágio, etc. 

 Material Didático: responsável pela formatação, edição e correção do 

material. 

 Assuntos Externos: faz contato com pessoas de fora, participa de reuniões 

do departamento, etc. 

 Comunicação: responsável pela divulgação, marketing, mídia social, blog, 

etc. 

 Social: responsável por atividades sociais e comunitárias da EP. 

9. O primeiro contato da EPEQ da UFPR com a coordenação foi um pouco difícil, 

mas após estar funcionando e após algumas conversas com a coordenação do curso houve 

um bom relacionamento. Especialmente após o vínculo da EPEQ com o departamento e 

com a Pró-Reitoria de Extensão. 

10. Busca-se em algumas fontes a definição dos temas a serem estudados: 

professores, membros da EP e especialistas de empresas. Os possíveis temas são 

defendidos em reunião e após isto é feita uma votação, chegando-se ao tema que será 

lecionado no semestre seguinte. 

Esta entrevista foi esclarecedora e auxiliou a manter o andamento da organização 

e criação da EPiC alinhado com um modelo de sucesso. 

3.5.  Reunião com a chefia   

Uma ação essencial para estudar a viabilidade da criação e implantação da EPiC foi a 

realização de uma reunião com a chefia do departamento para apresentar o projeto e 

discutir alguns detalhes mais técnicos.  

É importante que a chefia apoie o projeto pois sem seu apoio dificilmente a EP 

terá uma base concreta para iniciar suas atividades. A chefia do departamento demonstrou 

apoio ao projeto e colocou o DC à disposição para o que fosse preciso. Pode-se discutir 

então algumas formas de como o departamento poderia contribuir. Por exemplo, foi 

discutida a disponibilidade de salas e horários no DC. De acordo com o sistema local é 

necessário que a reserva de salas e laboratórios seja efetuada no final do semestre anterior 

ao início das aulas da EPiC. 

Também foi discutida a necessidade de formalizar a EPiC de alguma forma. 

Formalizar a EPiC como uma atividade de extensão parece ser o mais apropriado, tal 

como sugerido pela equipe da EPEQ da UFPR, por se tratar de uma atividade de pesquisa 

e ensino interligada com demandas de setores externos, como de empresas, por exemplo. 

Formalizando a EPiC como uma atividade de extensão também possibilita que ha EPiC 

possa manter-se financeiramente, através da concessão de bolsas. 



  

Foi solicitado da parte da chefia que a equipe da EPiC a mantivesse informada do 

andamento do projeto e, é claro, entrando em contato para tirar dúvidas ou pedir qualquer 

tipo de ajuda relacionada ao projeto, desde questões técnicas a questões de didática e 

conteúdo. 

3.6.   Adaptação inicial  

A partir das informações obtidas através do estudo do funcionamento de outras EP, das 

informações obtidas com o Orientador e Chefia e do contato com a EPEQ da UFPR 

tornou-se possível fazer uma avaliação para adaptações iniciais dos requisitos que 

provavelmente seriam necessários para a criação e funcionamento da EP, visto que os 

casos de sucesso disponíveis correspondem a EP’s do curso de Engenharia Química e de 

outras universidades. 

A realidade local exige que adaptações sejam realizadas para se obter o melhor 

funcionamento possível e os melhores resultados para todas as partes. Uma das 

informações obtidas da EPEQ é a metodologia de ensino.  

Na EPEQ da UFPR cerca de 15 membros da equipe preparam uma mesma 

disciplina. Cada membro prepara uma aula de cerca de uma hora de duração, prepara o 

material e apresenta a aula aos outros membros da equipe. Assim, cada membro terá que 

disponibilizar apenas uma hora de seu semestre para ministrar uma aula de uma disciplina 

da EPEQ. Pretende-se no futuro alterar este modelo, para que os membros da EPiC 

possam dedicar mais tempo ao ensino, permanecendo a mesma duração final de cada aula 

como sugerido pelo modelo da EPEQ, mas ao invés de dividir o tempo de cada aula para 

dois alunos fazer com que as aulas integrais sejam ministradas individualmente, por 

exemplo, para que possam adquirir assim mais experiência neste quesito e facilitar a 

adaptação dos alunos que recebem as aulas, ao trocar menos de professores durante o 

curso. 

Outra adaptação está ligada ao fato de se tratar de uma EPiC. Vários cursos 

diferentes na universidade necessitam de disciplinas relacionadas à computação, 

especialmente no que se diz sobre programação. A EPiC poderia estar aberta a mais 

cursos da universidade por conta desta particularidade. 

Como já existem no DC disciplinas optativas em Tópicos Avançados, outra 

adaptação poderia ser a utilização de algumas destas disciplinas pela EPiC, unindo assim 

os dois conceitos e, talvez, conceder algum tipo de crédito aos alunos que cursarem tais 

disciplinas, por exemplo, o que não ocorre no modelo da EPEQ na UFPR. 

3.7.  Traçar próximos passos 

Ainda é necessário dar alguns outros passos para que a EPiC possa funcionar de fato. 

Após todas as adaptações terem sido feitas pela Equipe Fundadora guiada pelo Orientador 

e pela Chefia, um regimento interno deve ser criado, para que haja maior organização do 

grupo com relação às questões administrativas, de direitos e de deveres de cada membro 

da EPiC. Deve-se também definir todas as atividades que serão realizadas pela EPiC. 

Após isto deve-se informar a Chefia para que a EPiC possa iniciar de fato as suas 

principais atividades e para que mais adaptações possam ser efetuadas, caso necessário. 



  

Após esta fase, os temas para as aulas deverão ser definidos também, podendo ser 

sugeridos pelos próprios alunos da graduação, podem ser sugeridos por professores e 

profissionais da região, etc. Tendo os temas definidos, especialmente o tema principal do 

semestre em questão, pode-se preparar os materiais e as aulas.  

Em paralelo a esta fase de preparação pode-se realizar um trabalho de divulgação 

através de palestras, cartazes, redes sociais, etc. O objetivo desta fase é conseguir alunos 

para cursarem as disciplinas oferecidas pela EPiC. A divulgação também pode ser 

realizada visando-se completar a equipe do corpo docente da EPiC. 

Tendo isto feito pode-se partir para a fase das aulas. Deve-se ter um sistema de 

avaliação de qualidade do curso e de feedback dos alunos, especialmente nas primeiras 

turmas, para que sejam realizadas as devidas alterações e adaptações. 

Estes passos iniciais se referem apenas à comunidade do DC em um primeiro 

momento. Após esta fase de adaptação que é o início das aulas pode-se selecionar temas 

e elaborar disciplinas e minicursos voltados à comunidade universitária oriunda dos 

diversos cursos do campus. 

Pode-se ainda abrir-se um pouco mais e atingir a comunidade da cidade, através 

de serviço voluntário, por exemplo. Outro possível passo seria o de disponibilizar algum 

tipo de ensino à distância.  

Para que estes passos sejam tomados no devido tempo deve-se definir um 

cronograma. O cronograma da EPiC pode ser estudado no ANEXO B deste trabalho. 

4.    Trabalhos Relacionados 

Um estudo semelhante ao realizado neste trabalho é o de Cardoso e Van-Dal (2013) no 

qual é descrita a experiência positiva da EPEQ na UFPR. Este estudo tem um caráter 

importante para a criação da EPiC por se tratar de um caso de sucesso de uma EP e conter 

informações relevantes concernentes ao funcionamento da EPEQ e aos resultados de sua 

aplicação. 

  Na seção que descreve a Origem da EPEQ (CARDOSO; VAN-DAL, 2013) é dito 

que seu nome foi inspirado no nome da Escola Piloto Presencial de Engenharia Química 

do PEQ/COPPE/UFRJ, que também oferece disciplinas sobre temas ainda não 

incorporados à grade curricular do curso, porém estas são as únicas semelhanças pois a 

Escola Piloto Presencial de Engenharia Química do PEQ/COPPE/UFRJ tem suas aulas 

ministradas por professores e não por alunos como ocorre na EPEQ da UFPR. Neste 

quesito a EPiC e a EPEQ da UFPR são semelhantes pois oferecem uma oportunidade aos 

alunos de desenvolverem e aplicarem conhecimento ministrando estas aulas. 

A metodologia de preparação e ensino das aulas, descrita na seção Como Funciona 

no trabalho de Cardoso e Van-Dal (2013), é bastante leve para a organização, no sentido 

de se exigir uma carga horária relativamente baixa. Por um lado, isto pode ser proveitoso 

pois permite que os alunos envolvidos possam se dedicar mais a outras atividades como 

as disciplinas regulares da graduação, outras atividades complementares como PET, etc. 

Porém, esta baixa carga horária exige um número maior de membros na organização, para 

que cada membro possa ministrar duas aulas com a duração de trinta minutos cada por 

semestre. Do ponto de vista do pessoal, uma carga horária tão baixa compromete o 

desenvolvimento de habilidades dos alunos professores pois quase não lecionam durante 

o semestre. A EPiC pretende aplicar uma metodologia diferente, exigindo uma carga 



  

horária maior da parte de seus membros para que assim possam desenvolver suas 

habilidades mais plenamente. 

No geral o trabalho é bastante informativo e pode-se utilizá-lo como molde para 

a criação da EPiC pois os resultados demonstrados nele apontam para um modelo de 

sucesso, com consequências desejáveis para a formação dos alunos, devendo-se apenas 

realizar pequenos ajustes para que esteja de acordo com a realidade do DC e atenda às 

necessidades dos estudantes da Computação da UFSCar. 

5.   Resultados 

A partir deste estudo se obteve mais detalhes sobre a aplicação de uma EP. Foi obtido que 

um número ideal de membros da esquipe da EP deve ser em torno de 15 a 20 pessoas, 

como sugerido pelo modelo aplicado na EPEQ da UFPR (ANEXO A), para que seja 

possível dividir as tarefas e o conteúdo a ser ensinado ao longo do semestre de forma 

menos centralizada. 

 Por exemplo, algumas disciplinas ministradas pela EPEQ da UFPR desde a sua 

fundação foram: Integração Energética por análise Pinch, Sistemas de Logística e 

Qualidade, Planejamento e Operação de Processos em Batelada, Análise de Riscos e 

Tratamentos Avançados de Efleuntes. Estas disciplinas sugerem que a EP tenha como 

foco temas menos “clássicos” e alternativos, por assim dizer, com relação a grade do 

curso. A duração média das aulas é de 14 horas semestrais. O número médio de 

participantes é 31 estudantes. 

O número de participantes nas redes sociais da EPEQ é, até o presente momento, 

608 pessoas, estudantes de Engenharia Química em sua maioria, mas também estudantes 

de outros cursos bem como pessoas da comunidade e profissionais da área. A quantidade 

de cursos ofertados pela EPEQ entre 2012 e 2014 foi crescente, partindo de dois e 

chegando a cinco cursos. 

O DC possui laboratórios que poderiam suportar as aulas da EPiC. Também é 

possível utilizar laboratórios nos prédios AT’s pelo campus, bastando reservá-los com 

antecedência. Na UFSCar há também diversos sistemas que podem ser utilizados em 

conjunto com a EPiC como as disciplinas de Tópicos Avançados ofertadas pelo DC, 

ACIEPES, IC, Projetos de Extensão, etc. de forma a dar suporte burocrático ao projeto. 

 

6.   Conclusão 

De acordo com o estudo e análise dos resultados obtidos é possível inferir que, no caso 

de sucesso estudado, EPEQ da UFPR, os números de membros nas redes sociais e os 

comentários feitos por estudantes refletem uma boa aceitação da parte dos alunos e da 

comunidade. A quantidade de cursos foi crescente, também sugerindo uma procura maior 

consequente desta aceitação. Os temas dos cursos ofertados foram escolhidos de forma a 

atender a demanda, existindo, por exemplo, a possibilidade de se sugerir temas para 

futuros cursos no website da EPEQ. Conclui-se que os cursos são elaborados desde o 

início para satisfazer o desejo dos estudantes por determinados assuntos que, ao serem 

abordados de forma consistente, fizeram com que mais pessoas se interessassem por 

participar das aulas ministradas pela EPEQ, atraindo inclusive profissionais atuantes da 



  

área na comunidade buscando aperfeiçoamento. Portanto esta deve ser a preocupação 

principal da EPiC também. 

Seguindo o modelo da EPEQ da UFPR, seria necessário haver temas 

extracurriculares de interesse geral da comunidade do DC, alunos dispostos a dispender 

tempo para o estudo e elaboração de disciplinas, um local para a ministração das aulas, 

uma forma de oficializar a EPiC, como por exemplo uma atividade de extensão e 

sobreviver financeiramente de doações. Tudo isto existe no DC e na UFSCar. 

Assim chegou-se à conclusão de que os requisitos físicos e burocráticos 

necessários para a criação e aplicação da EPiC podem ser atendidos pelo DC e pela 

UFSCar e que a sua fundação é viável. Deve-se terminar a formalização da EPiC, 

incluindo a criação de um regimento interno, completar a equipe, definir temas de estudo, 

para então apresentar junto a chefia do DC o projeto e, de acordo com este estudo, o 

impacto positivo que a aplicação deste método, em conjunto com outros já aplicados, 

pode acarretar ao se fazer uma maior cobertura de temas relevantes ao mesmo tempo em 

que os alunos desenvolvam habilidades cada vez exigidas pelo mercado de trabalho. 

A pesquisa deve continuar no nível mais prático, realizando os procedimentos 

sugeridos pela EPEQ, levando o projeto à chefia do DC e executando de fato as aulas, 

obtendo mais informação sobre a sua aplicação e impacto na formação acadêmica dos 

alunos participantes. 
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Anexo A 

1. Fase do estudo 

 Estudar o site, acessar o facebook de outras EPEQs, ver atividades desenvolvidas, 

fazer contato com membros de outras EPEQs. 

2. Como montar uma equipe dentro da sua universidade 

 Procurar duas ou três pessoas com o “perfil EPEQ”; 

 Criar uma apresentação sobre a EPEQ para vender a ideia; 

3. Fases da estruturação 

 Ver trâmites burocráticos da EPEQ (formulários para inscrição de projetos de 

extensão, formulário de solicitação de bolsa, entre outros aplicados a cada 

realidade); 

 Criar um regimento interno para a EPEQ local com base nas atividades 

desenvolvidas por outras EPEQs, mas podendo adequar a sua realidade. 

Conversar com outras EPEQs para alinhar o seu regimento ao movimento 

nacional; 

 Em caso de dúvidas, verificar com outras EPEQs sobre o processo de aprovação 

(Fazer estudo de caso de como foi o processo de aprovação na UFPR e na UFC); 

 Procurar 1 ou 2 professores para serem os orientadores do projeto (explicar sobre 

como falar com a coordenação e chefe de departamento sobre esse projeto de 

extensão); 

 Processo seletivo para encontrar interessados (encontrar um número compatível 

com a realidade de cada universidade. Por exemplo, na EPEQ UFPR trabalhamos 

com aproximadamente 15 membros para dividirmos as atividades em 15 semanas 

letivas e cada membro ficar com 1 ou 2 aulas por semestre). As outras EPEQs 

podem auxiliar nesse processo (colocar como anexo um exemplo de processo 

seletivo de outra EPEQ); 

 Conversar com profissionais da região (professores, engenheiros e ex-alunos) para 

buscar possíveis parcerias e temas para a EPEQ começar a estudar; 

 Fazer treinamentos sobre ferramentas básicas para a estruturação de um curso e 

formatação da apostila (pacote Office, Dropbox, grupo no Gmail, oratória, 

programação neolinguística, entre outros) 

 Verificar disponibilidade de espaço físico para entidade (internet e local para 

estudo); 

 Verificar recursos materiais para viabilizar os cursos internos e externos (por 

exemplo, computadores, projetores, mecanografia para impressão de apostilas, 

entre outros); 

4. Escopo da Escola Piloto de Engenharia Química 

 Fazer resumo das principais atividades desenvolvidas (apresentar o trabalho de 

cada coordenadoria dentro da EPEQ, gerente de curso, entre outros). Mostrar 

exemplo de quantas coordenadorias existem em uma das EPEQs; 



  

 Mostrar sistema de pontos para controle dos membros (por exemplo, tabela de 

infrações); 

5. Como os cursos são ministrados 

 Como eles divulgados; 

 Como avaliar a qualidade do curso; 

 Como organizar a logística das aulas; 

 Como fazer os trâmites burocráticos para disponibilizar os cursos; 

 Como fazer certificados; 

 Como gerenciar a EPEQ durante um curso. 

  



  

Anexo B 

Cronograma de Atividades da Criação da EPiC: 

 

 


