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Resumo 
Este trabalho interroga sobre o campo de possibilidades para uma engenharia cunhada sob
as bases da solidariedade técnica. O quadro conceitual é ancorado na metodologia proposta
por Ferreira,  Guerreiro Ramos Hans Jonas e  Owen.  Apresenta os  fluxos  do Núcleo de
Solidariedade  Técnica-SOLTEC/UFRJ,  do   Encontro  Nacional  de  Engenharia  e
Desenvolvimento (ENEDS) e da Disciplina Gestão de Projetos Solidários(GPS). Utiliza uma
metáfora para provocar reflexões sobre a formação de engenheiros voltada também para o
desenvolvimento social. Apresenta indícios de que por meio da extensão universitária e da
flexibilização  curricular  pode  ser  possível potencializar  mentalidades  novas  não
individualizadas, e capazes de edificar outra sociedade e outra economia. Por fim conclui
que  Justiça Social é matéria para as engenharias e uma luta constante. Contudo, pensá-la
imbricada com Curriculo, Flexibilização Curricular, Extensão Universitária,  Engenheria de
Desenvolvimento  Social  e  formação  de  engenheiros  de  políticas  públicas  é  uma
novidade.boa.  
Palavras-chave: Engenharia; Desenvolvimento Social; Extensão e Flexibilização Curricular.

1. Introdução

É possível  pensar desenvolvimento social por meio da engenharia com solidariedade técnica?
Até  que  ponto  os  currículos  dos  cursos  de  engenharia  de  produção potencializam  as
competências dos  futuros  engenheiros  para  atuarem  na  transformação  dos  processos
produtivos tayloristas dos sistemas produtivos? Até que ponto  sustentabilidade dos sistemas
produtivos  é  tratada  em sala  de  aula  à  luz  das  exigências  sócio-ambientais?  Em quantos
cursos de engenharia de produção, empreendedorismo é conteúdo do currículo? Em quantos
cursos  de  engenharia  de  produção  os  currículos  contemplam  o  quadripé  tecnologia-
desenvolvimento social- engenharia - extensão universitária?  

Em 1999, Maria Salum, vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino de Engenharia
(ABREPO), esperançosa, comentou no artigo intitulado -  Os currículos de engenharia no
Brasil-estágio atual e tendências - que “o Brasil deveria ser reconstruir conceitualmente caso
não queira acentuar, ainda mais as suas grandes desigualdades”. E, que “uma nação com os
mais  talentosos  engenheiros  (e  engenheiras)  tem  a  posse  do  ingrediente  central  para  a
vantagem comparativa econômica e industrial”. 

Sendo assim, caberia indagar: até que ponto a engenharia de produção está se reconstruindo
conceitualmente  e  intervindo  nas  acentuadas  diferenças  sociais  no  Brasil?  Desigualdades
historicamente provocadas pela concentração de renda, pressões geopolíticas, pela educação
individualista sustentada pela ilusão da separatividade entre individuo-natureza-sociedade. 
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Em 2000, Miguel de Simoni, engenheiro de produção e professor adjunto da Universidade
Federal do Rio de Janeiro retoma a questão de reengenheirar a engenharia de produção e faz a
seguinte crítica,

“A  engenharia  de  produção  é  voltada  quase  que  exclusivamente  para  as
grandes empresas. Um indicador dessa situação pode ser retirado da consulta
aos projetos de formatura dos cursos. As técnicas aplicadas são voltadas, de
modo geral,  para  processos  de  produção  em larga  escala  e/ou  com grande
inversão  de  capitais.  (...)  As  pequenas  empresas  (que  representam  o  maior
contingente  de  mão-de-obra)  não  recebem  da  engenharia  de  produção
praticamente nenhuma apoio (...) Em palavras mais simples: a engenharia de
produção está afastada do povo brasileiro”. (In: Metodologias Participativas
Thiollent, Araújo, Soares (orgs), p.139). 

Sendo assim, até que ponto a integralização do currículo do curso de engenharia de produção
devolve à sociedade brasileira engenheiros e engenheiras compromissados com  a esperança
de Salum e atentos  à crítica de Simoni?

Até que ponto é possível integralizar nos currículos conteúdos que discutam a engenharia
em  suas  múltiplas  vertentes  temáticas  e  inovações  tecnológicas  voltadas  para
iniciativas produtivas populares e para a solidariedade técnica? 

Qual  seria  a  contribuição  da extensão  universitária  para  com o  desenvolvimento
tecnológico e social no século XXI no Brasil?

As indagações acima são provocações. O objetivo não é respondê-las neste trabalho
e sim provocar uma reflexão sobre suas imbricações com a questão da flexibilização
curricular nas escolas de engenharia.

A  contribuição deste trabalho na busca de respostas às indagações é apresentar a
experiência da Disciplina Gestão de Projetos Sociais (GPS), que integraliza o currículo
do curso de engenharia de produção da Escola Politécnica da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.

A suposição é que a preparação dos futuros engenheiros e engenheiras de produção
com responsabilidade para com a sustentabilidade dos empreendimentos produtivos
oriundos da economia popular é uma novidade nas escolas de engenharia e pode ser
concretizada pela articulação entre: disciplina acadêmica - atividade extensionista –
evento difusor de troca de conhecimentos e experiências empíricas em comunidades
de baixa renda. 

2. Metodologia

Quem estaria jogando crianças de ladeira a baixo?  



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006

Pedimos licença para utilizarmos uma metáfora que ajuda a refletir sobre os elevados índices
de indigência e violência (IBGE) em que se encontra a maioria da população brasileira. Segue
a metáfora.  Numa certa  ocasião,  dois  amigos pescando à  beira  de um rio  avistaram uma
criança  se  debatendo  na  água,  e  a  resgataram.  Não  passou  muito  tempo  avistaram outra
criança se afogando e também a resgataram. Mais adiante, outra criança e mais outra e mais
outra, e o barco ficou lotado de crianças enquanto avistavam mais crianças a debaterem-se nas
águas do rio. Até que um deles resolveu sair do barco, o outro estranhou o comportamento e
perguntou: - por que me abandonas numa situação dramática. Então, o amigo respondeu: - não
o estou abandonando só vou subir a montanha por outro lado para ver quem está jogando de
ladeira a baixo as crianças no rio. 

Recorremos à moral da história acima, pois vislumbramos nas suas entrelinhas uma ponte
com  quatro âncoras conceituais e metodológicas:

- A primeira,  na Europa da renascença, o conceito de engenheiro ou de engenho, derivados da
palavra latina  ingeniun,  significava gênio, talento criativo, potencial inventivo, dom próprio
aos grandes artistas e sábios. Com essa definição, a engenharia entrou, desde o início, no
círculo  restrito  das  artes  que,  segundo a tradição  humanista  daquela  época,  implicavam o
ingeniun à eloqüência, a poesia e mais tarde a arquitetura (SACADURA, 1999, p.15).

- A segunda, Owen (1821), na sua concepção do “projeto de colônia”, comunidade de bens e
associação  cooperativa,  não  ignorou  que  para  realizá-la  seria  necessária  “uma  grande
atividade educativa”, e que ainda era preponderante “uma imperiosa transformação de toda
ordem social e, especialmente das relações entre governantes e governados”; bem como não
seria  possível  sustentá-la  (a  nova  ordem  social),  “enquanto  o  homem  permanecer
individualizado,  e a  sociedade não se  edificar à  base de  vinculações  autênticas  entre os
indivíduos”. E que isso só seria possível o “projeto de colônia” a partir de uma sociedade que
coordenasse a produção e o consumo (BUBER,1971, p.33-35).

- A terceira, Guerreiro Ramos (1989, p.199), discorreu que a “velha teoria” pressupõe que a
produção é apenas um assunto técnico. No entanto, o pressuposto fundamental da sua nova
ciência das organizações é que a produção é ao mesmo tempo, uma questão técnica e uma
questão moral. A produção deveria ser empreendida não só para proporcionar a quantidade
bastante de bens de que o homem necessita para viver uma vida sadia, mas também para
provê-lo das condições que lhe permitam atualizar a sua natureza e apreciar o que faz para
isso.  Para  tanto,  afirmou Guerreiro  que  a  produção deveria  ser  gerida eticamente,  porque
como consumidor ilimitado o homem não se torna resistente, mas exaure seu próprio ser.
Ainda, segundo ele, a produção é igualmente uma questão moral em razão do seu impacto
sobre a natureza como um todo. E, natureza não é um material inerte e sim um sistema vivo,
que só pode perdurar na medida em que não se violem os freios biofísicos impostos a seus
processos de recuperação.

-  A  quarta,  Hans  Jonas  (1994),  pensador  contemporâneo,  apresentou  uma  formulação
filosófica que trata da urgência de se redirecionar os objetivos e o ritmo do desenvolvimento
tecnológico,  que  caracteriza  a  identidade  desses  nossos  tempos.  Jonas  afirmou  que  se  a
natureza  da  ação  humana  vem mudando,  visto  que  a  ética  diz  respeito  à  ação,  então  a
mudança da natureza dessa ação impõe, com urgência, uma mudança na ética, pois se o reino
da fabricação invadiu o espaço da ação essencial, então a moralidade deve invadir o reino da
fabricação, do qual ela, primeiramente, permaneceu distante (CORTES, 2002, p.56). 

As quatro âncoras metodológicas são um campo de possibilidades que ajudam a interpretar a
realidade social no Brasil e o papel da universidade pública,  a partir de três momentos que
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podem  vir  a  ser  promotores  (ou  não)  de  uma  atuação  empreendedora  de  engenheiros  e
engenheiras de produção, comprometidos com a solidariedade técnica para com as iniciativas
produtivas populares, que hoje alcançam índices elevados, conforme estatísticas do IBGE.

Para apresentá-los, nos apropriamos da nomenclatura temporal proposta de Ferreira (1999,
p.132), na qual os três momentos são: o Antes (sociedade), o Durante (instituições de ensino
Superior-IES) e o Depois (sociedade), e a adaptamos para o âmbito micro institucional da
Escola  de  engenharia,  ficando então  na  categoria  Antes  o  Programa de  Desenvolvimento
Institucional-PDI.   Na categoria  Durante  as  Disciplinas  e  as  atividades  extensionistas.  Na
categoria Depois a  atuação de engenheiros e engenheiras formados, também, para a geração
de políticas públicas para  o desenvolvimento social no Brasil. 

O Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) articulado com  o binômio universidade-
sociedade  e  a  aplicação  de  metodologias  participativas  durante  a  construção  do  projeto
político pedagógico (PPP) pertencem à categoria Durante e ambos estão para além da técnica,
pautados em bases éticas, solidárias e fraternas. O produto? a  possibilidade de um currículo,
com ênfase na construção de outra sociedade, de uma outra economia, justa e equânime. O
terceiro momento, que engloba o desenvolvimento social no Brasil (DEPOIS) é o resultado
efetivo da atuação de engenheiros e engenheiras formados para a qualidade de vida do povo
brasileiro.

Como se potencializaria os três momentos o Antes, o Durante e Depois? Uma resposta é por
meio de um currículo com ênfase na extensão universitária e na flexibilização curricular. 

3. O Currículo 

É preciso explicar  quais são os lugares que estamos assumindo o significado de Currículo.
Um deles é que não é possível pensá-lo sem explicitar as relações intrínsecas entre as funções
da universidade pública e o seu papel na sociedade. Currículo também é “como um dos fios
de uma rede - se não toda ela - existente na universidade, que necessariamente se entrelaça
com  outros  fios  acadêmicos  e  administrativos,  tornando  visíveis,  ao  se  desenvolver,  os
processos de construção do projeto político da Universidade. Os “conteúdos das disciplinas
não são mais considerados como a “essência” de um curso, e sim referências para novas
buscas,  novas descobertas,  novos  questionamentos,  oferecendo aos discentes  um sólido e
critico processo de formação”. (FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO, 2006).

Currículo  é  que  tudo que  se  faz  ou  se  vivencia  em uma IES.  Não é  algo  que possa  ser
entendido como definitivo e sim como um projeto. Este se forja no cotidiano e na relação de
aprendizagem  não  linear  entre  docentes  e  discentes  nas  disciplinas,  “que  deixam  de  ser
verdades acabadas a serem repassadas e transmitidas para tornarem-se um espaço de produção
coletiva e de ação crítica”. (FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO, 2006).

Para tanto, é preciso incorporar no percurso curricular as ações de extensão, como também as
de pesquisa, que são instrumentos de diálogos e transformação da realidade numa estreita
vinculação com o núcleo epistemológico do curso, a partir do perfil do profissional delineado
no projeto político-pedagógico. 

Todavia, é importante que essas ações, no caso específico das de extensão possibilitem aos
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discentes a vivência de experiências significativas que dêem condições de refletir sobre as
questões  da  atualidade,  e,  a  partir  da  experiência  e  dos  acontecimentos  produzidos  e
acumulados  construírem  uma  formação  compromissada  com  a  realidade  da  população
brasileira. 

O  “X” da questão está no que o Plano Nacional de Extensão(PNE) estabelece na meta 23, ao
estimular a adoção das atividades de extensão no percurso acadêmico dos estudantes. Nesse
sentido é que o Currículo transforma-se em espaço privilegiado para a reflexão, o debate e a
crítica resgatando o seu compromisso com a cidadania plena. Portanto, a implantação da Lei
10172 é muito mais do que poderiam alguns doutores, entendê-la como os “10% do Garson”.
Embora possa parecer a princípio uma impossibilidade, há evidências empíricas que estão em
curso e outras que já consolidaram a Flexibilização Curricular. Exemplos emblemáticos estão
nas universidades públicas, como a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade
Federal  de  São  Carlos  (UFScar),  que  vêm  adquirindo  conhecimentos,  construindo
metodologias  e  abrindo  espaço  para  a  flexibilização  curricular  afirmando  que  além  de
diretrizes e princípios contidos na Lei 10172, trabalhar é preciso segundo estratégias para
concretizá-la.

4. Uma experiência (Durante) a caminho da flexibilização curricular(Depois)
Está  em curso,  na  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (UFRJ),  uma  experiência  de
engenharia  e  solidariedade  Técnica,  inicialmente  provocada  por  alunos  de  graduação  da
engenharia de produção (2003), que atualmente ruma à flexibilização curricular. 

Metodologicamente, tal experiência não  pode ainda ser caracterizada como um exemplo de
flexibilização  curricular,  porém  o  conhecimento  acumulado  das  experiências  entre  a
universidade e  as  comunidades,  apresenta indícios  de que é possível  alinhar  engenharia  e
desenvolvimento social. 

O Fluxo Organizacional do Núcleo de Solidariedade Técnica (SOLTEC), os estudos de caso
desenvolvidos  na  Disciplina  Gestão  de  Projeto  Sociais(GPS)  e  o  Encontro  Nacional  de
Engenharia e Desenvolvimento Social (ENEDS), são as fontes que nos permitem afirmar que
a formação de futuros engenheiros e engenheiras com competências sociotécnicas voltadas
para a engenharia de dcsenvolvimento social é uma possibilidade. 

 SOLTEC/UFRJ, Disciplina Gestão de Projetos Solidários(GPS) e  ENEDS
Resgatando o referencial teórico anteriormente apresentado,. o SOLTEC/UFRJ e a disciplina
GPS estão no âmbito do Durante. O Soltec é um núcleo de extensão e pesquisa criado em
2003, tem o propósito de realizar atividades  extensionistas.È  norteado pela solidariedade
técnica,  por problemas de pesquisas de extensão e pelo desenvolvimento metodológico de
conceitos como metodologias participativas, economia solidária e gestão de projetos sociais,
abordados na disciplina GPS, que se encontra na sua 8ª versão. Cabe destacar que a disciplina
GPS foi criada, a partir da criação do SOLTEC/UFRJ.

Os  resultados  dos  estudos  realizados  no  âmbito  da  disciplina  GPS,  possibilitaram   aos
pesquisadores do SOLTEC:

-  Responder e  aprovar projetos nos Editais da FINEP e MDS/PNUB.

-  Responder ao Edital de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ para obtenção de
bolsas PIBEX. 

-  Publicar  o  conhecimento  adquirido  a  partir  da  experiência  acumulada  em  eventos
acadêmicos. 

-   Elaborar e implantar novas agendas de pesquisa. 
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Um dos recursos  para a  formação de  engenheiros  com competências solidárias  é  o  fluxo
metodológico da disciplina GPS. O fluxo está pautado na seguinte premissa   engenheirar o
social  sob  as  bases  da  ética  da  responsabilidade  implica  em  reconhecer  que  é  uma
competência pedagógica para além da aplicação de uma única técnica. 

No Quadro I, a seguir, estão as fases do processo metodológico da Disciplina GPS.

Quadro I – Fases do processo da Disciplina GPS, elaborado  por  Gonçalves em 2005

Preliminar Teórico conceitual Pesquisa de Campo Fase  se  socialização  dos

resultados
Na primeira aula os
estudantes são
apresentados aos
objetivos extensionistas
da disciplina e o modelo
de praticantes reflexivos.

Logo após as quatro
primeiras aulas é feito um
convite por email aos
alunos que cursaram a
versão anterior da
disciplina para
apresentarem os casos
desenvolvidos aos alunos
novos. 

O objetivo é incentivá-los
a escolher um dos casos
desenvolvidos, fomentar a
criatividade para novos
casos, e alertá-los sobre as
questões   éticas que
envolvem os trabalhos
com comunidades  em
risco de  exclusão social,
sobre responsabilidades ,
compromisso  e respeito
para com as pessoas das
comunidades que abrem
espaço e contribuem para
que os casos sejam
estudados.

O  referencial  teórico
desenvolvido  tem como
referencias  autores  da
economia  solidária.
metodologia
participativa  e  da  teoria
crítica. 

Os  estudantes  tomam
contato  com   teorias,
conceitos,  metodologias
de  pesquisa  e  métodos
participativos. 

Trocam  dúvidas
conceituais
presencialmente  com
pesquisadores
convidados  que estudam
temáticas  conexas  à
engenharia  de  interesse
social.

O objetivo é subsidiar as
resenhas  críticas
elaboradas
individualmente  pelos
estudantes  para  compor
um  dos   requisitos  de
avaliação  da
aprendizagem. 

Além disso,   o  trabalho
final  é  estimado  para
apresentação  em
congressos  e  eventos
acadêmicos  e  da
sociedade civil.

Os  alunos  realizam  estudos
de caso à luz da escolha de
uma das metodologias
participativas  apresentadas
durante  a  fase  de
apresentação  da  base
conceitual.  

São  acompanhados  e
orientados  sobre  como
acessar  o  campo  empírico  e
estimulados  à relação Eu-tu
na   convivência  com  os
atores do campo.

No  meio  do  curso  há  uma
sessão  para
compartilhamento  do
andamento  dos  trabalhos  e
nessa  sessão  os  professores
reorientam  a  pesquisa  de
campo  e  os  outros  alunos
contribuem  com  críticas  e
sugestões para a melhoria do
trabalho final dos colegas.

Esta  etapa  é  divida  em três
momentos.

1º No meio do curso há uma
apresentação  do  andamento
da  pesquisa  de  campo  para
esclarecimento das dúvidas e
realinhamento  do  estudo
empírico.

2º Nos últimos encontros  há
a apresentação dos resultados
e  aprendizado  obtidos  da
prática teoria/campo/teoria 

3º  No  último  encontro  é
realizada  a  avaliação  da
disciplina,  que  inclui  a
escolha  dos  autores
selecionados,  solicitação  de
inclusão  de   outros  autores
que não foram contemplados
mas que na visão dos alunos
seriam  oportunos,  proposta
de  mudança nos critérios  de
avaliação, inclusão de nomes
de  outros  professores  e
representantes  de
comunidades  para  trocas  de
experiências.

.
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A dinãmica da Disciplina GPS seus conteúdos e bibliografia são continuamente reformulados.
Cabe  destacar  que  se  inscrevem  alunos  de  outros  centros  como  psicologia,  odontologia,
medicina, ciências socias, geografia e o resultado é a interdisciplinariedade de fato.

O Fluxo Organizacional do SOLTEC é apresentado a seguir.
 

 

O Fluxo acima abrange duas categorias o Durante e o Depois.  Para finalizar apresentamos o
Fluxo do Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social-ENEDS, fruto da co-
responsabilidade  entre  professores  e  alunos  de  graduação,  da  capacidade  co-gestionária  e
organização dos alunos da engenharia de produção e outros centros da UFRJ. 

O ENEDS se enquadra na categoria Depois e tem como propósito comunicar  a aplicação da
engenharia em projetos solidários e fomentar assim outras possibilidades de carreira para os
engenheiros  de  produção  no  âmbito  da  articulação  entre  gestão  pública,   engenhaira  e
desenvolvimento social, segundo a ética da responsabilidade. Seu fluxo metodlógico,a seguir,
é resultado da sistematizaçaõ de 12 reuiões de organização do III ENEDS, é um exemplo da
proatividade dos estudantes. Nessas reuniões, os participantes têm voz nas decisões, seja para
definição  da  temática  do  encontro,  seja  na  escolha  das  áreas  de  conhecimento,  seja  na
indicação da composição das mesas.

Iniciativa  promovida pela ação voluntária cidadã  de estudantes 
da Escola Politécnica da UFRJ 

Reconhecimento  da iniciativa por meio da criação  do SOLTEC
promovido por estudantes, pesquisadores, professores da Escola 
Politécnica, da  COPPE/UFRJ e da Pró-Reitoria de Extensão-PR5

Elaboração das ementas das Disciplinas, Gestão de Projeto Sociais 
(Graduação) e Empreendimentos Sociais e Solidários (Pós-
Graduação) 

Construção das modalidades de prestação de serviço interna e 
externa à UFRJ 

Serviço às iniciativas 
sociais comunitárias

Serviço às iniciativas 
empresariais socialmente 

responsáveis

Estudos de 
Caso 

Exploratório
Estágio 1

Estudo de 
Caso 

Exploratório
Estágio 1

Reuniões iniciais – Formação do grupo e aprovação do cronograma
 (2 reuniões )

Redefinição dos objetivos e público-alvo do Encontro (1 reunião)

Elaboração do Projeto do III ENEDS
(Feita em grupo, mas não durante as reuniões)

Preenchimento de editais – FINEP e CNPq e negociação com a PR-5
(Feita em grupo, mas não durante as reuniões)

Definição do foco temático do Encontro:
“A Tecnologia na Geração de Trabalho e Renda no

Brasil” (2 reuniões)

Recepção dos novos
voluntários, adiada por

conta das férias. 

Serviço à comunidade 
acadêmica

Serviço à Pró-Reitoria de 
Extensão Universitária(PR5)

Estudos de 
Caso

Exploratório
Estagio 1

Estudo continuidade
Pesquisa-Ação

Estágio 2

Estudo continuidade
Pesquisa-Ação

Estágio 2

Estudos de 
Caso 

Exploratóri
o

Estágio 1

Estudo continuidade
Pesquisa-Ação

Estágio 2

Estudo  continuidade
Pesquisa -Ação

Estágio 2

Difusão 
Estágio 3

Difusão 
Estágio 3

Difusão
Estágio 3

Políticas de Extensão
Estágio 3

                  FLUXO  ORGANIZACIONAL DO SOLTEC

Legenda:
Estágio 1  -  âmbito da Disciplina
Estágio 2  -  âmbito da Pr5
Estágio 3 -   âmbito da Comunicação
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                                           Fonte: Fluxo elaborado por Chedid, Documento de trabalho SOLTEC, junho de 2006.

  

  5. Conclusão
A  experiência  do  SOLTEC/UFRJ,  em  curso,  em  suas  versões  da  Disciplina  Gestão  de
Projetos Solidários (GPS) e Encontro de Engenharia e Desenvolvimento Social(ENEDS) são
exemplos  que  apresentam  indícios  de  que  pode  ser  possível  imbricar  engenharia  e
solidariedade técnica bem como a construção de soluções integradas no âmbito da categoria
Durante (IES) que resultem numa efetiva contribuição à formação de engenheiros de produção
comprometidos com o povo brasileiro, conforme criticou Miguel de Simoni. 

Dentre elas está a integralização de um currículo promotor da denominada  educação solidária
de Owen, com conteúdos que possam potencializar mentalidades novas não individualizadas
e capazes de edificar outra sociedade e outra economia sob as base de vinculações autênticas
entre os indivíduos. 

A  extensão  universitária  incluída  no  PDIs  da  universidades  públicas  é  um  campo  de
possibilidades e poderia ajudar os futuros engenheiros e engenheiras de produção na tomada
consciência de que produção é uma questão de técnica e uma questão mora como afirmou
Guerreiro Ramos. 

Porém,  a  experiência  do  SOLTEC  apresenta  indícios  de  que  a  aplicação  da  extensão
universitára deveria estar integrada à construção da flexibilização curricular, e das Políticas de
Estado sem as quais as atividades extensionistas poderão ficar sem  respaldo. Pois, não se
trata de adquirir conhecimentos transmitidos em cursos de  extensão limitados à sala de aula.
Trata-se de incluir no projeto político pedagógico das Escolas de Engenharia de Produção e
demais, um Curriculo que devolva à sociedade brasileira a esperança de Salum nos talentosos
engenheiros e engenheiras comprometidos com o desenvolvimento social, e com inovações
tecnológicas apropriadas às iniciativas produtivas populares.

Por fim, a criação de espaços para a formulação de políticas universitárias articuladas com as
politicas de Estado poderiam contribuir para transformar a realidade das desigualdades sociais
no  Brasil.  Para  tanto  é  preciso  engenheirar  segundo  a  ética  da  responsabilidade  e  do
compromentimento com a formulaçao de políticas públicas. 

Reconstruir  concentualmente  o  Brasil  é  promover  a  Justiça  Social  que  é  matéria  para  a
engenharia de produção e uma luta constante. Contudo, pensá-la imbricada com Curriculo,

Definição do local do Encontro: Auditórios do Bloco A e do Bloco D (2 reuniões)

Discussão de textos sugeridos e definição dos temas das mesas
(3 reuniões)

Redação coletiva dos textos das mesas
(2 reuniões)

Divisão dos grupos de trabalho
(1 reunião)
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Flexibilização Curricular,  Extensão Universitária,  Engenharia de Desenvolvimento Social e
Formação de engenheiros de políticas públicas é uma novidade.boa.  
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