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Resumo: A temática ambiental é considerada um tema transversal de grande relevância e que deve estar 
contemplado nos cursos de graduação em engenharia, nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nesse 
artigo, o objetivo é verificar a ocorrência da abordagem da temática ambiental nos projetos de PIBIC/PIVIC, 
orientados por professores do Centro de Engenharias – CE da UFERSA, no câmpus sede da Universidade, no 
edital vigente no período 2017-2018. Para tanto foram identificados os projetos cadastrados pelo CE na 
plataforma Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA. De posse dessa informação, foram 
aplicados questionários com os professores orientadores. Como resultados, foi verificado que dos 21 projetos 
PIBIC/PIVIC cadastrados pelo CE, 50% trata da temática ambiental transversalmente ou como assunto principal. 
A respeito dos seguintes temas específicos da área ambiental: resíduos sólidos, manejo de água, gestão de 
efluentes e saneamento ambiental, mitigação de impactos ambientais negativos, energias renováveis e gestão 
ambiental, nesse trabalho se verificou, através das respostas obtidas por meio do formulário aplicado, que cada 
um deles está contemplado no máximo em 30% dos procedimentos metodológicos dos projetos. Conclui-se que 
são necessários maiores esforços no sentido de gerar ciência e tecnologia na área de engenharia com enfoque 
ambiental e que contribua para a formação acadêmica dos estudantes, instigando-os a seguir e a atender um 
perfil profissional sustentável. 
 
Palavras-chave: meio ambiente; iniciação científica; pesquisas ambientais; engenharia e meio ambiente. 

 
1. INTRODUÇÃO  

 
A Revolução Industrial do século XIX trouxe consigo padrões elevados de gerações de resíduos, 

resultando em quantidades que excedem demasiadamente a capacidade de absorção do meio ambiente, o que 
desencadeou a época de pleno desequilíbrio mundial que contemplamos atualmente [1]. 

É notável a crescente atenção acerca do desenvolvimento sustentável no decorrer dos últimos anos 
devido a sua evidente importância. Apresentado desde o início da nossa formação escolar de forma singela até 
uma abordagem mais específica e complexa no ensino superior, o tema da consciência ambiental se propagou de 
maneira sem precedentes, mas ainda não satisfatório. 

Apesar da alta relevância do tema e toda a consideração destinada ao mesmo desde o final do século 
XX, as atitudes não aparentam alcançar a concretização necessária em alguns âmbitos, como no contexto dos 
projetos universitários. Seja por falta de estímulo ou por falta de recursos, a carência de preparação a respeito 
desse assunto afeta diretamente no nível dos profissionais formados pela universidade. O século XXI exige um 
tipo de profissional [engenheiro] que, sem perder esta sua vocação principal, consiga agregar conhecimento para 
que tal realização se dê segundo a boa prática da ecoeficiência [1]. 

Como já destacado, o incentivo para a prática da sustentabilidade não condiz com o posicionamento das 
instituições em geral do país, incluindo a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Em cursos 
práticos, como as engenharias e a área de exatas em geral, têm-se uma ampla necessidade de estender o conteúdo 
ensinado em sala de aula à uma aplicabilidade mais objetiva para que essas práticas e estudos se tornem um 
hábito, obtenham relevância e instiguem os discentes para que desenvolvam um olhar mais cauteloso sobre o 
tema.  

Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo, verificar a ocorrência da abordagem da temática 
ambiental nos projetos de PIBIC/PIVIC, orientados por professores do Centro de Engenharias – CE da 
UFERSA, no câmpus sede da Universidade, no edital vigente no período 2017-2018. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO  
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Conforme Braga [1], por muito tempo no Brasil e em outros países, a poluição era vista como um 
indicativo de progresso. Essa concepção permaneceu intacta até que os problemas relacionados à degradação do 
meio ambiente, contaminação do ar, da água e do solo se intensificaram de forma excessiva, prejudicando e 
atingindo diretamente aos seres humanos. As consequências sofridas em decorrência das irresponsabilidades 
ecológicas forçaram os países a relevar o meio ambiente como uma variável indispensável para o 
desenvolvimento. A sociedade está arcando com as consequências de sua política predatória exercida ao longo 
do tempo [2]. A esse respeito, Braga [1] complementa: 

 
Os efeitos globais têm contribuído bastante para a sensibilização recente da 
sociedade sobre questões ambientais, merecendo destaque na mídia e na agenda de 
políticos e grupos ambientalistas em todo o planeta. [...] Até recentemente, 
acreditava-se que a inteligência e a tecnologia resolveriam qualquer problema e que 
não havia limites para o desenvolvimento da espécie e para a utilização de matéria e 
energia na busca de conforto e qualidade de vida. (p. 06) 

 
A sensação de impunidade devido aos avanços tecnológicos e científicos resguardava a consciência das 

indústrias, dos governos e da população como um todo. Foi então com o decorrer do tempo e as evidentes 
respostas naturais do meio ambiente às práticas nocivas que as iniciativas de investimentos para soluções 
ecológicas ocorreram. 

 
2.1 Crise ambiental e histórico do Desenvolvimento Sustentável 
 

A Revolução Industrial do século XIX introduziu padrões de produção e consumismo de tal forma que a 
racionalidade econômica passou a ser percebida em primeiro plano em detrimento da natureza. Os recursos 
naturais e as matérias-primas eram convertidas em produtos de valor econômico com supervisão e 
comprometimento quase nulos. 

A partir da década de 60 se iniciaram as discussões entre os países e as organizações a respeito da 
degradação irresponsável do meio ambiente. A temática dos efeitos globais ganhou espaço gradativamente, 
culminando na Conferência sobre o Meio Ambiente em Estocolmo (1972), promovida pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). 

O termo desenvolvimento sustentável surgiu a partir de estudos da ONU sobre as mudanças climáticas, 
como uma resposta para a humanidade perante a crise social e ambiental pela qual o mundo passava a partir da 
segunda metade do século XX. Na década de 1980, o Worldwatch Institute deu início à concepção do conceito 
de sociedade sustentável que havia sido difundido em todo o mundo por meio dos relatórios do próprio Instituto, 
expandido também pela Comissão da ONU para o Meio Ambiente e Desenvolvimento no relatório conhecido 
por "Nosso Futuro Comum" [2]. Liderado na época pela primeira ministra da Noruega, Gro Haalen Brundtland, 
o relatório citado apresentou o desenvolvimento sustentável como uma expressão que consiste resumidamente 
em "atender às necessidades da geração presente sem comprometer a habilidade das gerações futuras de atender 
às suas próprias necessidades" [5]. 

 
2.2 A demanda por soluções 

 
Frente ao cenário da crise ambiental que persiste ao longo dos anos, com a população crescente e a não 

renovabilidade dos recursos naturais, outras estratégias passaram a ser pensadas de forma a propor uma nova 
saída. Ao invés de buscar soluções para problemas já existentes, deveriam ser adotadas táticas que objetivasse o 
impedimento da geração de poluição. Essa estratégia é conhecida como 'Prevenção à Poluição' e é definida 
como: 

 
Qualquer prática que reduz a quantidade ou impacto ambiental e na saúde de 
qualquer poluente antes da sua reciclagem, tratamento ou disposição final, incluindo 
modificação de equipamentos ou tecnologias, reformulação ou redesign de produtos, 
substituição de matérias-primas e melhoria organizacional (housekeeping), 
treinamento ou controle de inventário. [1] 

 
Para obtenção de resultados satisfatórios, faz-se necessária, na prática, a participação e ações não só de 

empresas ou do governo, mas sim de todas as camadas da população, essa responsabilidade recai nos ombros da 
humanidade como um todo. A sustentabilidade não é uma norma ou regra a ser seguida, [...] ela apenas contribui 
com alguns critérios sobre a qualidade de vida social futura das sociedades, a fim de melhorá-la oferecendo uma 
vida com dignidade a todas as pessoas e propiciando a solidariedade entra as gerações [3]. 

 
2.3 Relação entre Pesquisa e Sustentabilidade 
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Os princípios básicos em relação à prevenção da poluição podem ser utilizados não só em empresas, 
mas também ambientes domésticos. Podendo então ser estendidos, como destaca o presente trabalho, para 
contextos universitários com foco nos projetos, voluntários ou não, de Iniciação Científica. Dentre os benefícios 
potenciais relacionados à implantação de programas de prevenção da poluição, está a redução de custos, 
melhoria da imagem corporativa e melhoria da segurança dos trabalhadores [1]. 
 
2.3.1. A origem e influência da Iniciação Científica 

 
A Iniciação Científica (IC) é um programa que visa atender alunos dos cursos de graduação, colocando-

os em contato com grupos/linhas de pesquisa. O reconhecimento da importância estratégica da ciência e a 
necessidade de institucionalizar as ações de incentivo e fomento à pesquisa levaram o Brasil a criar, em 1951, o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq [4]. 

Em 1988 o CNPq criou o PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), um 
instrumento adicional de fomento, pelo qual bolsas de IC passaram a ser concedidas diretamente às Instituições 
de Ensino Superior – IES – e aos Institutos de Pesquisa – IPq –, responsáveis por gerenciar diretamente as 
concessões dessas bolsas. É válido mencionar que existem inúmeros pesquisadores que não são estimulados por 
bolsas e realizam o estudo voluntariamente, encaixando-se então no Programa Institucional de Voluntariado em 
Iniciação Científica, o PIVIC, que também será analisado por esse estudo.   
 
2.3.2. As responsabilidades e vantagens da abordagem da temática ambiental em Pesquisas no Ensino 
Superior 

 
A criação e o incentivo da iniciação científica nas universidades surgiram como possibilidade de 

aproximar e fortalecer as relações entre ensino e pesquisa, teoria e prática, graduação e pós-graduação [4], assim 
como promove um “melhor aproveitamento das disciplinas de graduação, ampliando o âmbito das análises e 
conteúdo de ensino” [4]. Ademais, o objetivo da IC é despertar a vocação científica e incentivar talentos 
potenciais entre estudantes de graduação e estimular o desenvolvimento da sua intimidade nos laboratórios, 
mediante sua participação em projetos de pesquisa.  

Olhar sempre para as novidades sobre o tocante pode ser um meio expressivo de aderir as práticas do 
desenvolvimento sustentável [2]. No ambiente universitário, o contato constante com novidades e descobertas 
tem grande potencial e responsabilidade para ser positivamente relevante na temática ambiental. É fundamental 
que todas as camadas da sociedade contribuam, mesmo que através de simples atitudes [2], desde práticas como 
a preferência por um produto com selo ecológico, até atividades mais específicas como a utilização de matérias-
primas renováveis, a adequação a um processo de reaproveitamento e reciclagem de resíduos e/ou gestão 
ambiental. 

A contribuição das universidades tem, portanto, papel fundamental no desenvolvimento sustentável, não 
só pela transmissão da consciência ambiental para os futuros profissionais em formação, mas também no 
incentivo ao interesse científico relacionado com a temática ambiental. 

Visto que a IC proporciona diversas vantagens para os discentes participantes de forma a incentivá-los a 
desenvolver uma maior intimidade com o ambiente de pesquisa e também com o tema da mesma, e que o 
ambiente universitário carrega significativa responsabilidade no contexto de sustentabilidade, a inclusão de 
compreensão e perspectiva sustentável nesses programas institucionais é imprescindível para a obtenção de 
relevância para com o ecodesenvolvimento no âmbito das universidades, entre os alunos. A introdução do 
interesse científico voltado à prática da sustentabilidade é, então, imprescindível posto que o ensino superior é 
um local amplamente propenso a inovações. Logo, esses espaços estratégicos deveriam ter mais acessibilidade 
para tais tópicos e uma maior incidência de investimento. 

 
3. METODOLOGIA 
 

A pesquisa é classificada como descritiva e exploratória. O método usado foi o quantitativo, com 
amostragem probabilística.  

A população constou dos docentes orientadores de projetos PIBIC-PIVIC da área de Engenharias, do 
Centro de Engenharias – CE, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, no período 2017-2018. 

A identificação dos sujeitos foi realizada pelo módulo de busca do Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas – SIGAA, disponível em https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/public/home.jsf# [6].  

Realizada a identificação de 21 projetos cadastrados, foram enviados questionários (ver Apêndice) para 
os 19 docentes registrados como orientadores de PIBIC-PIVIC. A quantidade de pesquisas supera o número de 
orientadores, uma vez que um professor pode orientar mais de um projeto [6]. 

A princípio, a proposta era a realização censitária na aplicação dos questionários. O procedimento 
utilizado foi o envio eletrônico para o e-mail institucional, obtendo-se 21% de retorno. Na sequência, os docentes 
que não responderam no intervalo de uma semana foram procurados em seus gabinetes localizados no CE para 
responder ao questionário impresso e essa segunda estratégia ampliou a taxa de respostas para 52,6% da 

https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/public/home.jsf
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população. Os professores não localizados ou que não responderam o formulário eletrônico, portanto foram 
desconsiderados na amostra final. A partir disso, os dados foram sumarizados e apresentados na forma de 
gráficos, para análise e discussão. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A área de Engenharias, conforme a tabela de áreas de conhecimento da CAPES [8] está dividida em 4 
sub-áreas: 

• Engenharias I: engenharia civil, engenharia sanitária e engenharia de transportes. 
• Engenharias II: engenharia de minas, engenharia de materiais e metalúrgica, engenharia química e 

engenharia nuclear. 
• Engenharias III: engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia aeroespacial e engenharia 

naval e oceânica. 
• Engenharias IV: engenharia elétrica e engenharia biomédica. 

A sub-área engenharia agrícola, segundo a mesma fonte, está dentro da área de Ciências Agrárias.   
A temática ambiental, incluindo engenharia ambiental, por sua vez, não está contida em apenas uma 

área ou sub-área, pois é considerada multidisciplinar. Na tabela da CAPES, está presente em diversas subáreas 
das engenharias e de outras áreas do conhecimento, como geociências, arquitetura e urbanismo entre outras. 

 
4.1 O Centro de Engenharias – CE da UFERSA 
 

O Centro de Engenharias – CE do Câmpus Mossoró da UFERSA, congrega sete cursos graduação em 
engenharias, dois cursos de pós-graduação e 4 áreas interdisciplinares que atendem outros cursos da 
Universidade (Quadro 1). O centro possui 110 docentes efetivos, 17 docentes substitutos e 26 técnico-
administrativos, sendo 23 efetivos, uma técnica terceirizada e dois técnicos cedidos por outra autarquia [7]. 
 

Quadro 1: Departamentos, cursos e áreas do Centro de Engenharias da UFERSA, Câmpus Mossoró, 2018. 
Departamentos Cursos / Áreas 

Departamento de Engenharias e Ciências 
Ambientais – DECAM 

Cursos de Graduação: 
- Engenharia Agrícola e Ambiental*  
- Engenharia Civil  
- Engenharia de Produção 
Curso de pós-graduação lato sensu: 
- Geoprocessamento e Georreferenciamento 
Áreas de atuação além dos cursos do próprio CE: 
- Projeto Auxiliado por Computador 
- Expressão Gráfica  
- Geoprocessamento 
- Ambiente, Energia e Sociedade 

Departamento de Engenharias e Tecnologia – DET  Cursos de Graduação 
- Engenharia de Petróleo  
- Engenharia Elétrica  
- Engenharia Mecânica  
- Engenharia Química 
Programa de pós-graduação stricto sensu (Mestrado): 
- Sistemas de Comunicação e Automação 

* Na Tabela CAPES [8] engenharia agrícola está na área de Ciências Agrárias, porém na UFERSA, o curso de engenharia 
agrícola e ambiental faz parte do CE.  
Fonte: Adaptado de UFERSA (2018b) [7] 

 
O DECAM tem os seguintes projetos PIBIC/PIVC cadastrados para o período 2017-2018 [6]: 
 
1. Planejamento ambiental de uma área natural protegida: subsídios para o plano de manejo da reserva 
de fauna costeira de Tibau do Sul (REFAUTS). 
2. Aplicação de Biopolímeros na conservação de aspargos verdes. 
3. Desenvolvimento de melhorias no processo de trabalho através dos indicadores de avaliação 
postural em empresas do ramo da construção civil no Semiárido do Rio Grande do Norte. 
4. Avaliação da trabalhabilidade e resistência do concreto formulado com parte do agregado miúdo 
natural substituído por vidro de garrafas de cerveja. 
5. Comparação e avaliação de desempenho de métodos para estimativa da evapotranspiração de 
referência. 
6. Estimativa da evaporação em reservatórios da região Semiárida do estado do Rio Grande do Norte 
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usando diferentes modelos. 
7. Influência das mudanças climáticas no consumo hídrico de culturas irrigadas no Semiárido 
nordestino. 
8. Salinização secundária dos solos do vale da bacia hidrográfica do Rio Açu. 
9. Meloeiro irrigado por gotejamento subsuperficial com variação de lâminas de irrigação e doses de 
fertirrigação. 
10. Trabalhabilidade de água residuária gerada no tratamento de água de piscina visando reuso agrícola. 

 
O DET, por sua vez, tem os seguintes projetos PIBIC/PIVIC cadastrados para o mesmo período: 

 
1. Novas técnicas e algoritmos para o processamento do curto-circuito em componentes de fase e do 
fluxo de potência continuado com modelagem trifásica. 
2. Estudo do equilíbrio líquido/líquido do sistema óleo essencial de (alpinia zerumbet), etanol e água. 
3. Estudos de melhoria do fator de recuperação em campos de petróleo através do uso de métodos de 
recuperação melhorada. 
4. Remoção de fármacos por adsorção para o tratamento de esgotos. 
5. Utilização do carago cru na produção de gesso para uso na construção civil. 
6. Desenvolvimento de dispositivos planares e circuitos para comunicações em RF aplicados a 
comunicação sem fio e Smart Grid. 
7. Cálculo do escoamento em superfícies sustentadoras – comparação de diferentes metodologias. 
8. Obtenção e caracterização de Aços Alta Liga pelo processo de Metalurgia do Pó. 
9. Estudo da capacidade de adsorção de materiais orgânicos, na separação de contaminantes em 
efluentes simulados. 
10. Tratamento de efluentes contaminados por corantes e/ou resíduos oleosos usando tensoativo 
aniônico. 
11. Estudo da produção de biodiesel a partir de óleo de fritura por transesterificação catalítica 
heterogênea: simulação de processo e avaliação econômica. 

 
4.2 Perfil dos orientadores entrevistados 
 

Dentre os entrevistados, 30% das respostas são de mulheres e 70% de homens. Quanto à sua 
experiência na profissão exercida, a totalidade (100%) trabalha na UFERSA há menos de dez anos, porém a 
metade (50%) trabalha como professor, independente da Universidade, há mais de dez anos. Logo, a maioria dos 
docentes que atuam na orientação de iniciação científica do CE são homens e com tempo de experiência 
profissional igual ou maior que 10 anos. 

Em relação a área de atuação principal desempenhada pelo professor orientador, os resultados foram 
bem distribuídos entre as engenharias, tendo destaque para a área interdisciplinar, conforme apresentado na 
Figura 1.  

 

 
Figura 1: Área de atuação principal dos orientadores do PIBIC/PIVIC do CE/UFERSA, Câmpus Mossoró em %, 2018. 

 
 

4.3 Inclusão da temática ambiental nos Projetos de PIBIC/PIVIC 
 

A temática ambiental não é a assunto principal do projeto para 60% dos professores que foram 
indiferentes ou discordaram total ou parcialmente.  

No que se refere à abordagem da temática ambiental como área transversal ao projeto que orienta, 50% 
concordaram parcial ou totalmente. Neste sentido, a temática ambiental aparece como uma área que no campo da 
pesquisa em engenharia tem grande importância.  
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Com efeito, cabe identificar qual o peso dado para a temática na matriz curricular das engenharias, uma 
vez que a engenharia necessariamente deve participar ativamente na minimização e controle da poluição e da 
degradação ambiental, visando atender o nível de desenvolvimento que a sociedade exige. Com efeito, os cursos 
de engenharia no Brasil não estão estruturados para formar profissionais com aptidão necessária nessa área do 
conhecimento [1]. 

No que diz respeito da ação de educação ambiental no âmbito da pesquisa que orienta (figura 2), 30% 
afirma que concorda totalmente. A educação ambiental é uma das principais ferramentas de socialização quanto 
à relevância das questões ambientais. 

 

 
Figura 2: presença de ações de educação ambiental nos projetos do PIBIC/PIVIC do CE/UFERSA, Câmpus Mossoró em %, 2018. 

 
A abordagem ambiental na área das engenharias é feita frequentemente com alguns temas específicos 

que nessa investigação foram verificados: resíduos sólidos, manejo de água, gestão de efluentes e saneamento 
ambiental, mitigação de impactos ambientais negativos, energias renováveis e gestão ambiental. 

Quanto a políticas de tratamento de resíduos sólidos (figura 3), a maioria (70%) se diz completa ou 
parcialmente apta a orientar trabalhos que tratem desse assunto. No que se refere ao manejo da água, à mitigação 
de impactos ambientais negativos, à gestão ou planejamento ambiental e às energias renováveis, os valores 
coincidiram revelando que metade (50%) dos entrevistados se consideram qualificados para trabalhar estes 
temas.  

Apenas a temática relacionada a saneamento apresentou um percentual menor (40%) quanto à aptidão 
para abordagem em pesquisa. 

 

 
Figura 3: Aptidão do orientador quanto à orientação de pesquisa com o tema tratamento de Resíduos Sólidos, nos projetos do PIBIC/PIVIC 

do CE/UFERSA, Câmpus Mossoró em %, 2018. 
 

Em relação a temática de resíduos sólidos, embora a maioria dos professores orientadores se julguem 
aptos a orientar trabalhos nessa área, 70% apontaram que o atual projeto PIBIC/PIVIC não se aplica ao assunto 
(Figura 4). Essa resposta contrasta com o resultado da figura anterior em que os docentes alegam ter aptidão para 
orientar sobre esse tema de grande relevância em todas as engenharias. Apenas 10% incluíram a gestão de 
resíduos sólidos nos projetos. 

É possível aferir que esse tema é considerado importante, mas contraditoriamente não tem sido 
priorizado nas pesquisas. A transição do modelo linear de desenvolvimento, para um modelo cíclico e 
sustentável passa necessariamente pela gestão de resíduos sólidos, com promoção de reciclagem e reuso de 
materiais [1]. Isso requer uma abordagem sistêmica desse aspecto ambiental nas pesquisas e na geração 
tecnologia e inovação.  
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Figura 4: Uso de políticas de tratamento de Resíduos Sólidos nos projetos do PIBIC/PIVIC do CE/UFERSA, Câmpus Mossoró em %, 2018. 

 
Em relação à temática de efluentes e saneamento, 80% alega que o projeto orientado não contempla 

essa variável ambiental, mesmo considerando o assunto pertinente. É importante frisar que saneamento pode ser 
objeto de investigação nas mais diversas engenharias (Figura 5).  
 

 
Figura 5: Inclusão da temática efluentes e saneamento nos projetos do PIBIC/PIVIC do CE/UFERSA, Câmpus Mossoró em %, 2018. 

 
Nessa pesquisa ainda foram investigadas a presença de outras temáticas ambientais nos projetos 

PIBIC/PIVIC, como: manejo de água, a mitigação de impactos ambientais negativos, a gestão/planejamento 
ambiental e energias renováveis. Nenhum desses temas é priorizado nos projetos vigentes em patamar superior a 
30%. 

Na Figura 6, constam os resultados a respeito da inclusão da temática ambiental nos projetos de 
pesquisa dos professores do CE, além do PIBIC/PIVIC. Nesse caso, 30% é a soma dos que tratam dos aspectos 
ambientais sempre ou frequentemente. Atualmente na área de engenharia, tanto na esfera privada como na 
pública, as variáveis ambientais são priorizadas, inclusive em função das exigências legais.  
  

 
Figura 6: frequência da abordagem ambiental nos Projetos de Pesquisa elaborados por professores do CE/UFERSA, Câmpus Mossoró em 

%, 2018. 
 

É possível que as pesquisas nessa Universidade ainda não estejam em plena conformidade com as 
exigências que a sociedade requer. 

A respeito da abordagem dos assuntos pertinentes ao meio ambiente em sala de aula, 50% dos docentes 
afirmam tratar o assunto sempre ou frequentemente (Figura 7).  
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Figura 7: Abordagem da temática ambiental em sala de aula pelos professores do CE/UFERSA, Câmpus Mossoró em %, 2018. 

 
Os projetos pedagógicos dos cursos de engenharia devem contemplar a área ambiental. Isso está 

previsto em diversos itens das Diretrizes Nacionais Curriculares – DCN's, abordando principalmente: noções 
básicas de ciências ambientais, gestão ambiental e impactos socioambientais das atividades da engenharia [9]. 
Logo, a abordagem ambiental é uma exigência de âmbito formal para formação em engenharia, tanto de maneira 
transversal, nos conteúdos técnicos, como de atuação direta, habilitando os estudantes aos desafios profissionais 
no campo socioambiental e em acordo com exigências de órgãos ambientais nas ações e projetos de engenharia. 
 
5. CONCLUSÃO 
 

O Centro de Engenharias tem 21 projetos PIBIC/PIVIC, vigentes no período 2018-2019. Segundo os 
professores orientadores, 50% destas pesquisas tratam da temática ambiental transversalmente ou como assunto 
principal. 

A educação ambiental embora seja uma estratégia muito eficaz na difusão da temática ambiental, não 
está prevista em 70% dos projetos, segundo a figura 2.  

A respeito dos seguintes temas específicos da área ambiental: resíduos sólidos, manejo de água, 
gestão de efluentes e saneamento ambiental, mitigação de impactos ambientais negativos, energias renováveis e 
gestão ambiental, nesse trabalho se verificou que cada um deles está contemplado no máximo em 30% dos 
procedimentos metodológicos dos projetos. 

Em sala de aula, ainda a abordagem ambiental nos cursos de engenharia da UFERSA é razoável 
(50%). Contudo, nessa pesquisa não foi possível averiguar os enfoques que são tratados academicamente e a 
relação que se faz com a prática profissional. 

Novos estudos podem ser feitos, para avaliar as possíveis tecnologias geradas nessas pesquisas e no 
aspecto pedagógico, cabe investigar como os projetos pedagógicos e disciplinas dos cursos realizam abordagem 
ambiental. E ainda, se os aspectos ambientais estão contemplados nas três esferas da academia: ensino, pesquisa 
e extensão.  
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APÊNDICE 

 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS 

BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO* PARA PARTICIPAR DA PESQUISA – professores orientadores do 

PIBIC - UFERSA 
 
Declaro, por meio deste termo, que concordei em responder o questionário anexo para participar da pesquisa 

referente ao Trabalho de Conclusão de Curso - TCC da Estudante Luana Joyce de Almeida Gondim (luana-
joyce17@hotmail.com), orientada pelo professor Dr. Alan Martins de Oliveira (alanmartins@ufersa.edu.br), no 
Bacharela em Ciência e Tecnologia da UFERSA, cujo projeto pedagógico e demais informações constam nesse 
link: https://cet.ufersa.edu.br/  

Fui informado(a) de que poderei contactar/consultar a qualquer momento que julgar necessário, pelos e-mails 
constantes aqui ou pessoalmente. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter 
qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado(a) dos 
objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, tem como título: ABORDAGEM DA TEMÁTICA 
AMBIENTAL EM PROJETOS PIBIC/PIVIC, NA ÁREA DE ENGENHARIA, UFERSA, CÂMPUS 
MOSSORÓ. 

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de questionário a partir da assinatura desta 
autorização. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e/ou seu orientador. Fui 
ainda informado(a) de que posso pedir que meu questionário seja retirado desse estudo a qualquer momento, sem 
a necessidade de justificar e que não irei sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. Atesto recebimento de 
uma cópia assinada deste Termo de Consentimento. 

 
 Aceito particpar da pesquisa, ciente de que meu nome não constará em nenhum documento e que 

posso desistir a qualquer tempo, sem necessidade de justificar. 
  
 
 

Não aceito participar da pesquisa. 

 
Mossoró/RN, ____ de ______________ de 20__ 

 
 

________________________________________ 
Assinatura do particpante 

 
 
 

* Esse termo é baseado no modelo: UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA. Disponível em 
<https://www.univap.br/ipd/docs/ termo_de_consentimento.pdf>. Acesso em 28 ago. 2018.  

mailto:luana-joyce17@hotmail.com
mailto:luana-joyce17@hotmail.com
mailto:alanmartins@ufersa.edu.br
https://cet.ufersa.edu.br/
https://www.univap.br/ipd/docs/%20termo_de_consentimento.pdf
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QUESTIONÁRIO 
 

1. Identidade de gênero: 
(    ) masculino      (   ) feminino    (   ) outro 
 
2. Tempo que atua como professor da UFERSA em anos completos: ___________ 
 
3. Tempo que atua como professor independente da UFERSA,em anos completos: ______ 
 
4. Área de atuação principal: 
(   ) Engenharia civil                                        (   ) Engenharia mecânica 
(   ) Engenharia agrícola e ambiental                (   ) Engenharia elétrica 
(   ) Engenharia química                                  (   ) Engenharia de produção 
(   ) Engenharia de petróleo                              (   ) Interdisciplinar 
(   ) Outra. Especifique: _______________________________________________________ 
 
Nas questões 5 a 10, marque a alternativa correspondente, sendo que 1 é DISCORDO TOTALMENTE, 2 
é DISCORDO PARCIALMENTE, 3 é INDIFERENTE, 4 é CONCORDO PARCIALMENTE e 5 é 
CONCORDO TOTALMENTE  
 
5. O(s) Projeto(s) PIBIC que oriento, tem como temática PRINCIPAL assunto relacionado com o Meio 
Ambiente 
(   ) 1                   (   ) 2                   (   ) 3               (   ) 4             (   ) 5 
 
6. O(s) Projeto(s) PIBIC que oriento, tem como temática TRANSVERSAL assunto relacionado com o Meio 
Ambiente 
(   ) 1                   (   ) 2                   (   ) 3               (   ) 4             (   ) 5 
 
7. O(s) Projeto(s) PIBIC que oriento, tem alguma ação relacionada à educação ambiental 
(   ) 1                   (   ) 2                   (   ) 3               (   ) 4             (   ) 5 
 
8. Eu me julgo apto a orientar trabalhos que tratem direta ou indiretamente dos seguintes temas: 
a) Resíduos sólidos:                                                  (   ) 1     (   ) 2      (   ) 3      (   ) 4        (   ) 5 
b) Manejo de água (reuso, etc):                                 (   ) 1     (   ) 2      (   ) 3      (   ) 4        (   ) 5 
c) Efleuentes, saneamento ambiental:                      (   ) 1     (   ) 2      (   ) 3      (   ) 4        (   ) 5 
c) Mitigação de impactos ambientais negativos:     (   ) 1     (   ) 2      (   ) 3      (   ) 4        (   ) 5 
d) Energias renováveis:                                             (   ) 1     (   ) 2      (   ) 3      (   ) 4        (   ) 5 
e) Gestão ambiental e/ou planejamento ambiental: (   ) 1     (   ) 2      (   ) 3      (   ) 4        (   ) 5 
 
9. O(s) trabalho(s) que oriento no PIBIC trata(m) direta ou indiretamente dos seguintes temas: 
a) Resíduos sólidos:                                                 (   ) 1     (   ) 2      (   ) 3      (   ) 4        (   ) 5 
b) Manejo de água (reuso, etc):                                (   ) 1     (   ) 2      (   ) 3      (   ) 4        (   ) 5 
c) Efleuentes, saneamento ambiental:                     (   ) 1     (   ) 2      (   ) 3      (   ) 4        (   ) 5 
c) Mitigação de impactos ambientais negativos:    (   ) 1     (   ) 2      (   ) 3      (   ) 4        (   ) 5 
d) Energias renováveis:                                            (   ) 1     (   ) 2      (   ) 3      (   ) 4        (   ) 5 
e) Gestão ambiental e/ou planejamento ambiental: (   ) 1     (   ) 2      (   ) 3      (   ) 4        (   ) 5 
 
10. Tenho interesse científico por assuntos relacionados com o Meio Ambiente 
(   ) 1                   (   ) 2                   (   ) 3               (   ) 4             (   ) 5 
 
Nas questões 11 e 12, marque a alternativa correspondente, sendo que 1 é NUNCA, 2 é AS VEZES, 3 é 
QUANDO NECESSÁRIO, 4 é COM FREQUÊNCIA e 5 é SEMPRE 
 
11. Em sala de aula, eu trato de questões ambientais. 
(   ) 1                   (   ) 2                   (   ) 3               (   ) 4             (   ) 5 
 
12. Os projetos de pesquisa ou de extensão que oriento, tratam da temática ambiental. 
(   ) 1                   (   ) 2                   (   ) 3               (   ) 4             (   ) 5 
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