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INTRODUÇÃO
Vivemos em um mundo globalizado, onde o acesso à infor-
mação se dá por apenas alguns cliques. A cada dia que 
passa, surgem novas tecnologias que mudam o mercado de 
trabalho, as soluções apresentadas pelas empresas e as 
necessidades dos consumidores.

Nesse sentido, como criar uma grade curricular que esteja de 
acordo com as principais demandas e prepare o futuro profis-
sional para um cenário que está por vir? Quais são desafios e 
como modernizar o processo de ensino quando o assunto é a 
engenharia do futuro?

Para ajudar a responder as principais dúvidas sobre essa 
temática, contamos com a ajuda dos coordenadores do curso 
de graduação em Engenharia Civil da Unisinos, Daniel Reis 
Medeiros e Jeferson Ost Patzla�, e da pró-reitora de pesquisa 
e relacionamento institucional da Divisão de Engenharia Civil 
do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), professora 
doutora Maryangela Geimba de Lima.

Boa leitura!



O QUE MUDOU NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
NOS ÚLTIMOS ANOS?
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Assim como diversos outros segmentos, a construção civil mudou muito nos últimos anos. E não é por menos, afinal, essa é uma das áreas 
mais antigas do mundo.

Essas evoluções, principalmente provenientes da tecnologia, são essenciais para enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais 
competitivo.

Confira, a seguir, alguns pontos essenciais que proporcionaram uma grande mudança na construção civil nos últimos anos.

Building Information Modeling (BIM)

O BIM é um software que foi regulamentado pelo governo federal e fornece informações detalhadas sobre as construções. Vários profissionais 
— engenheiros, planejadores, arquitetos e outros — podem trabalhar em um projeto de forma simultânea e as atualizações acontecem em 
tempo real.

Lima acredita que essa tecnologia surge para otimizar os processos. "[Ela] melhora a interação entre as equipes de projetistas, permitindo 
projetos mais precisos, que acarretarão menores desperdícios tanto de recursos financeiros quanto de materiais".

Construção modular

Houve um aumento muito grande na procura por construções modulares, que, como o nome sugere, se caracterizam pela fabricação de 
módulos individuais a fim de padronizar as linhas de montagem.

Assim, o tempo de execução é reduzido pela metade, tornando as obras muito mais rápidas e precisas. Para Lima, as construções modulares 
permitem melhores processos de projeto e manutenção.

Assim como diversos outros segmentos, a construção civil mudou muito nos últimos anos. E não é por menos, afinal, essa é uma das áreas 
mais antigas do mundo.

Essas evoluções, principalmente provenientes da tecnologia, são essenciais para enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais 
competitivo.

Confira, a seguir, alguns pontos essenciais que proporcionaram uma grande mudança na construção civil nos últimos anos.

Building Information Modeling (BIM)

O BIM é um software que foi regulamentado pelo governo federal e fornece informações detalhadas sobre as construções. Vários profissionais 
— engenheiros, planejadores, arquitetos e outros — podem trabalhar em um projeto de forma simultânea e as atualizações acontecem em 
tempo real.
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Indústria 4.0

Os processos industrializados que contam com mais tecnologia — como o BIM — fazem parte da Indústria 4.0 na construção civil. E essa 
tecnologia chega ao canteiro de obras trazendo diversas possibilidades.

A utilização de rotinas construtivas com maior grau tecnológico e processos industrializados é muito importante para o desenvolvimento do setor.

Isso resulta em diversos benefícios, como veremos em seguida.

Traz mais segurança e proatividade às obras

De acordo com Medeiros e Patzla�: "Isso permite constituir espaços de trabalho nos canteiros de obras que oportunizem as condições de 
segurança necessárias e viabilizem melhores índices de produtividade, com perspectiva de redução de perdas".

Melhora o desempenho das edificações

Também foi desenvolvida uma grande preocupação técnica voltada para a melhoria do desempenho das edificações.

Medeiros e Patzla� concordam que isso ajudou muito na hora de atender padrões mais eficientes de conforto térmico, acústico, durabilidade e 
sustentabilidade.

Proporciona um atendimento ao cliente mais qualificado

A tecnologia também tem um papel fundamental quando o assunto é a melhoria do atendimento ao cliente. Afinal, com ela é possível fazer 
simulações inteligentes para que ele compreenda como ficará o projeto.

"O cliente, por exemplo, tem a possibilidade de conhecer o imóvel a partir da utilização de ferramentas de realidade virtual aumentada", 
explicam Medeiros e Patzla�.

Indústria 4.0

Os processos industrializados que contam com mais tecnologia — como o BIM — fazem parte da Indústria 4.0 na construção civil. E essa 
tecnologia chega ao canteiro de obras trazendo diversas possibilidades.

A utilização de rotinas construtivas com maior grau tecnológico e processos industrializados é muito importante para o desenvolvimento do setor.

Isso resulta em diversos benefícios, como veremos em seguida.

Traz mais segurança e proatividade às obras

De acordo com Medeiros e Patzla�: "Isso permite constituir espaços de trabalho nos canteiros de obras que oportunizem as condições de 
segurança necessárias e viabilizem melhores índices de produtividade, com perspectiva de redução de perdas".

Melhora o desempenho das edificações



COMO O MUNDO 
ATUAL IMPACTA A 
ENGENHARIA E A 
FORMAÇÃO DE 
FUTUROS 
ENGENHEIROS?
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Com tantas tecnologias e inovações surgindo na engenharia, as instituições de ensino que oferecem cursos nessa área precisam se readaptar.

Afinal, é essencial ser cada vez mais dinâmico e veloz para acompanhar e inserir no quadro curricular essas atualizações.

Confira como o mundo atual impacta na engenharia do futuro.

Há a necessidade de atualizar a grade curricular de forma constante

Lima comenta que o ITA tem um diferencial muito grande em relação às demais universidades, pois pode mudar o seu currículo anualmente, 
promovendo as atualizações necessárias.

Ela ressalta que há muitos alunos que têm o sonho de montar as suas empresas, criando startups tecnológicas e sociais. Sendo assim, a 
instituição implementou formação em inovação, empreendedorismo e outros assuntos relacionados para dar uma base a esse tipo de público.

"Conceitos relacionados à tecnologia da informação também devem ganhar espaço na formação dos engenheiros em geral", completa ela.

É necessário estar atento às demandas regionais

É preciso conferir quais são as demandas profissionais no mercado regional, bem como as tendências do setor.

Medeiros e Patzla� acreditam que é essencial desenvolver competências e conhecimentos básicos que contemplem essas necessidades.

"Faz-se necessária a formação de profissionais que tenham condições de equacionar os interesses econômicos, ambientais e sociais, a 
partir das principais demandas e ações de engenharia associadas", explicam eles.

Com tantas tecnologias e inovações surgindo na engenharia, as instituições de ensino que oferecem cursos nessa área precisam se readaptar.

Afinal, é essencial ser cada vez mais dinâmico e veloz para acompanhar e inserir no quadro curricular essas atualizações.

Confira como o mundo atual impacta na engenharia do futuro.

Há a necessidade de atualizar a grade curricular de forma constante

Lima comenta que o ITA tem um diferencial muito grande em relação às demais universidades, pois pode mudar o seu currículo anualmente, 
promovendo as atualizações necessárias.

Ela ressalta que há muitos alunos que têm o sonho de montar as suas empresas, criando startups tecnológicas e sociais. Sendo assim, a 
instituição implementou formação em inovação, empreendedorismo e outros assuntos relacionados para dar uma base a esse tipo de público.



O QUE AINDA 
PODE MUDAR?
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Confira, a seguir, algumas ideias sobre o que ainda pode mudar nas universidades para que os alunos sejam devidamente preparados para a 
engenharia do futuro.

Industrialização do canteiro

O advento das novas tecnologias promove a industrialização em todas as fases de uma obra. Por exemplo, o BIM é importante porque 
proporciona um ambiente de trabalho corporativo.

Lima acredita que isso abre um campo necessário para manutenções e reabilitações, melhorando as condições das obras existentes.

Utilização da Inteligência Artificial (IA)

Para Medeiros e Patzla�, há um interesse crescente na possibilidade de utilização da IA nos processos de simulação e desenvolvimento de 
projetos. 

"Isso leva a uma maior conectividade, oportunizando controles de produção e segurança em tempo real, independentemente da ação [de 
registro de informações] por parte dos operários e/ou líderes. Ainda com perspectiva de tornar mais ágil e eficiente os processos de 
planejamento e gestão", explicam.

Integração e automatização de processos

Recentemente, Lima viu uma proposta de medição de obra (ambiente em BIM) em que tudo está inter-relacionado. Isso permite, inclusive, 
que o pagamento da empresa seja realizado sem a necessidade de gerar uma infinidade de documentos — como é a nossa realidade.



COMO OS CURSOS 
SUPERIORES PODEM 
SE PREPARAR PARA A 
ENGENHARIA DO 
FUTURO?
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Acompanhar as tendências mercadológicas, olhar para o regional e entender as necessidades do novo consumidor, do aluno, da comunidade 
e do mundo são fatores importantes para propor melhorias constantes nas instituições de ensino.

Confira alguns insights sobre como os cursos superiores podem se preparar para a engenharia do futuro.

Proporcionar experiências internacionais

É importante apostar na globalização, quebrando as barreiras geográficas e propondo ao aluno experiências internacionais, como estágios e 
intercâmbios. Para isso, é possível realizar parcerias com universidades e empresas do exterior.

Criar laboratórios abertos de aprendizado

Proporcionar o acesso fácil às informações também é essencial. Afinal, hoje tudo pode ser estudado, pesquisado e resolvido em qualquer 
horário e lugar.

Certamente, essa liberdade é importante para modernizar as atividades nas instituições de ensino.

"Algumas escolas criam laboratórios abertos, centros de inovação e ambientes de coworking, permitindo, inclusive, maior acesso ao 
mercado dos alunos de graduação", pontua Lima.

Atualizar a grade curricular de forma constante

Como citado anteriormente, é fundamental apostar na atualização constante da grade curricular. "[Isso] fará com que as escolas que não 
tenham esse olhar para fora de seus muros fiquem para trás, formando alunos defasados e com dificuldades no mercado de trabalho", 
argumenta Lima.
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Formação multidisciplinar

Para estimular o crescimento e desenvolvimento da construção civil no país, é preciso ter uma visão multidisciplinar. Isso mostra aos alunos a 
importância de uma constante atualização, estimulando novos conhecimentos, ideias e projetos.

Lima acredita que é necessário desenvolver esse pensamento nas instituições de ensino. "Sem essa visão, continuaremos a ter uma 
construção civil defasada, com apenas alguns expoentes nacionais em relação ao restante do mundo", diz ela.

Possibilidade de o aluno escolher a sua trilha de formação

Um aspecto muito interessante que Medeiros e Patzla� destacam é a possibilidade de o aluno escolher a sua trilha de formação.

Para eles, é importante que o aluno aprenda as novas tecnologias, entenda as perspectivas do mercado e escolha as disciplinas de acordo 
com o seu nível de interesse.

"Não podemos deixar de destacar a importância de um currículo contemplar atividades relacionadas às competências do futuro", frisam.

          
          Veja algumas ideias levantadas:

•  Pensamento projetual e computacional;
•  Empreendedorismo;
•  Comunicação;
•  Solução de problemas;
•  Inteligência emocional;
•  Autoconhecimento;
•  Empatia;

•  Inteligência criativa;
•  Liderança;
•  Adaptabilidade;
•  Uso ético de novas tecnologias;
•  Generosidade;
•  Solidariedade.



CONCLUSÃO
Muita coisa mudou e ainda vai mudar quando o assunto é a 
engenharia do futuro.

Uma coisa é certa: a tecnologia veio para modernizar os 
processos. Portanto, as universidades precisam estar atentas 
e implementar, em suas grades curriculares, soluções que 
sejam inteligentes e interessantes.

Além das habilidades tecnológicas, os alunos precisam 
desenvolver novas competências para saberem lidar com as 
diversidades e os desafios próprios da carreira.

Da mesma maneira, as universidades precisam renovar, cada 
vez mais, os seus cursos para formar profissionais compe-
tentes que sejam capazes de inovar e resolver as principais 
demandas mercadológicas.

Gostou deste white paper? Então compartilhe-o com seus 
colegas da área e acompanhe as páginas da Concrete Show 
para ficar por dentro de outras informações úteis sobre o 
setor de constrção civil e temas relacionados.
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