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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo abordar sobre a importância do ensino empreendedor nos 

cursos de engenharia, identificando as lacunas existentes na promoção do mesmo. Diante do 

exposto, evidencia-se a necessidade dos discentes desenvolverem habilidades exigidas no 

mercado de trabalho, o qual é altamente competitivo. Portanto, observa-se a importância do 

papel das atividades extracurriculares como ferramenta de ampliação do ensino 

empreendedor, as quais buscam proporcionar ao aluno experiências em práticas 

empreendedoras. Por fim, foi feito uma análise do ensino empreendedor nos cursos de 

engenharia da Universidade Federal do Pará, a fim de ressaltar a influências das atividades 

extracurriculares na formação profissional do engenheiro.   

 

Palavras-chave: atividades extracurriculares; ensino Empreendedor, engenharia; 

desenvolvimento de habilidades; formação profissional.  

 

Abstract 

This article aims to approach the importance of entrepreneurial education engineering 

courses, identifying the gaps in the promotion of the same. In view of the above, it is evident 

the need for students to develop skills demanded in the labor market, which is highly 

competitive. Therefore, it is observed the importance of the role of extracurricular activities as 

an extension tool for entrepreneurial education, which seeks to provide students with 

experiences in entrepreneurial practices. Finally, an analysis of the entrepreneurial education 

was made in the engineering courses of the Federal University of Pará, in order to emphasize 

the influences of extracurricular activities in the professional qualification of the engineer.   

 

Keywords: extracurricular activities; entrepreneurial education; engineering; skills 

development; professional qualification. 
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INTRODUÇÃO 

A universidade, por ser uma instituição de ensino superior, exerce um papel 

fundamental na produção e disseminação do conhecimento, com o intuito que os jovens, que 

por sua vez serão futuros profissionais, possam adquirir habilidades e competências 

necessárias para adentrar no mercado de trabalho. No que diz respeito à cultura 

empreendedora, de acordo com Aiub (2002), uma das estratégias para a sua disseminação nas 

universidades está fundamentada na formação de docentes para que estes possam introduzir a 

temática do empreendedorismo no conteúdo das diversas áreas do conhecimento. 

A formação de estudantes deve também focar a compreensão e a prática das 

habilidades do empreendedor, permitindo a criatividade e a inovação, incentivando o processo 

empreendedor startup e corporativo, objetivando sua importância para o desenvolvimento 

econômico e social. (Melo, 2014). Nesse contexto, a autora sugere que os jovens 

universitários tenham condições e formação que lhes possibilite a inserção no processo 

produtivo, seja nas organizações, na criação de um negócio próprio, quer seja no campo de 

serviços. 

No que tange aos cursos de engenharia, segundo Abrantes (2003), é necessário 

incluírem disciplinas em sua grade curricular que enfoquem o Empreendedorismo, de forma a 

que os futuros engenheiros possam também exercer suas atividades profissionais em Micro e 

Pequenas Empresas (MPE) ou até abrir a sua própria empresa, com o mínimo de riscos. 

Entretanto, é possível identificar que muitos cursos não oferecem tais disciplinas que abordam 

temas fundamentais para a ampliação da educação empreendedora.   

Dessa forma, as atividades extracurriculares desenvolvidas nas universidades são 

ferramentas para a ampliação da educação empreendedora. Tal temática ganha cada vez mais 

espaço no ambiente acadêmico, a partir da criação de espaços que valorizam o 

desenvolvimento de práticas empreendedoras, por meio das quais são de extrema importância 

para a formação dos futuros engenheiros.  

 

OBJETIVOS 

Identificar as abordagens do empreendedorismo nos cursos superiores de engenharia 

da Universidade Federal do Pará. Além de verificar sua importância no desenvolvimento de 

habilidades essenciais para os futuros engenheiros em suas vidas profissionais. 



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

 

METODOLOGIA 

Inicialmente foi definido o conceito de empreendedorismo, em seguida, mencionou-se 

o papel da universidade na promoção do ensino empreendedor e sua relação com os cursos de 

engenharia, com base em pesquisa bibliográfica de material já publicado. Dessa forma, a 

coleta de dados foi realizada a partir de uma análise sobre o cenário da educação 

empreendedora mediante a elaboração de um questionário para alunos dos cursos de 

engenharia da Universidade Federal do Pará, o qual foi aplicado por meio da plataforma 

Formulários Google. Sendo assim, a metodologia desenvolvida no presente trabalho é com 

base em pesquisa acadêmica e exploratória, com abordagem quali-quantitativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conceituando empreendedorismo e o papel do empreendedor  

Segundo Dornelas (2008), empreendedorismo caracteriza-se como o “envolvimento de 

pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades”. 

Na visão de Audy (2006), o papel do empreendedor está relacionado com soluções de 

problemas numa perspectiva mais ágil e inovadora, proporcionando oportunidade de 

crescimento por meio de “geração de novas empresas, geração de emprego e renda, 

desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, busca constante de maior produtividade e 

competitividade, melhor qualidade de vida, mais cultura e conhecimento”. 

 

A relação empreendedorismo e a universidade  

Dolabela (2008) sugere que, a universidade é um caminho para a formação de 

empreendedores, visto que a mesma é capaz de fazer do empreendedorismo um conteúdo do 

conhecimento. Nesse contexto, o autor destaca que para que o ensino do empreendedorismo 

seja amplo, é necessário fazer uso da infraestrutura existente, além de que os seus docentes 

têm o papel de transformar a sala de aula em um ambiente em que os alunos sejam 

estimulados a gerar novos conhecimentos.  

A Universidade, neste cenário, deve ser empreendedora, desenvolvendo mecanismos 

que incorporem estas características da sociedade do conhecimento e da aprendizagem no seu 

Plano Pedagógico Institucional e no seu Modelo de Gestão. (AUDY, 2006). Para Portal e 

Duhá (2005 apud MELO, 2014, p.53), uma universidade para ser entendida dentro do 
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conceito de Universidade Empreendedora, deve proporcionar os subsídios, entendidos aqui 

como espaços e situações, que permitam ao aluno construir conhecimento e competências que 

possibilitem crescimento e desenvolvimento. 

A partir dessas considerações, potencializa-se o estímulo dos jovens universitários na 

criação e identificação de oportunidades de novos negócios, estimulando a inovação e a 

criatividade. Nesse contexto, a Universidade assume um papel fundamental para implantação 

de atividades de extensão empreendedora, as quais surgem como ferramenta para 

complementação da formação acadêmica, com o objetivo de proporcionar ao aluno 

experiências de desenvolvimento de competências e habilidades em relação à temática 

empreendedora.  

 

A relação empreendedorismo e a engenharia 

Segundo Nose e Rebelatto (2001), várias pesquisas colocam que o engenheiro, além 

do seu lado técnico, precisa ter noção e conhecimentos em diversas áreas como finanças, 

economia, marketing, psicologia do trabalho e muitas outras, que antes não eram tão 

consideradas. Além disso, é de extrema importância o desenvolvimento de competências e 

habilidades para trabalhar em grupo, liderar pessoas, trabalhar com diversos tipos de conflitos 

e pressões, com o objetivo que o profissional esteja preparado para enfrentar o mercado de 

trabalho. 

Ao analisar os cursos de engenharia, é possível identificar que as grades curriculares 

oferecem um número mínimo de disciplinas voltadas ao ensino empreendedor. Dessa forma, o 

estudante de engenharia inserido no contexto apresentado, possui dificuldade em desenvolver 

os pré-requisitos necessários para adentrar ao mercado de trabalho, o qual é altamente 

competitivo. Paralelamente, às atividades extracurriculares desenvolvidas na universidade, 

acabam preenchendo o gap existente no que tange ao ensino empreendedor, proporcionando 

para os alunos experiências de conhecimento e de desenvolvimento pessoal e profissional. 

Ademais, evidencia-se a importância de ressaltar a intercomunicação do 

empreendedorismo no âmbito da engenharia com a tecnologia, visto que se tem de um lado 

uma formação técnica em engenharia e sua necessidade de ensino tecnológico; do outro, uma 

área como o empreendedorismo que enfatiza a necessidade da inovação como ferramenta 

elementar do desenvolvimento tecnológico (RODRIGUES et al., 2006). Portanto, o 
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engenheiro empreendedor deve estar sempre em contato com a tecnologia, por ser um fator 

diferencial para o sucesso de um novo negócio. 

 

Análise dos resultados dos questionários aplicados aos estudantes de engenharia 

Foram aplicados 48 questionários para os discentes dos cursos de engenharia, onde 

52,1% são do sexo feminino e 47,9% do sexo masculino. Nesse cenário, o formulário 

conseguiu abranger alunos de diversos cursos de engenharia, com uma maior predominância 

dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Sanitária e Ambiental, com 29,2% e 27,1%, 

respectivamente, como apresentado no Gráfico 1 abaixo:  

 

Gráfico 1 - Cursos de engenharia da Universidade Federal do Pará 

 

  

                    Fonte: Autores, 2019. 

 

Ao serem questionados sobre a quantidade de disciplinas na grade curricular voltadas 

ao empreendedorismo, 54,2% alegaram possuir disciplinas e 45,8% alegaram não possuir. Em 

contrapartida, a parte que afirmou possuir, apresenta somente de uma a duas matérias, tendo 

“Administração para Engenheiros’’ como a mais citada. 

Ao analisar a percepção dos alunos quanto ao preparo para o mercado de trabalho, 

como apresentado no Gráfico 2, apenas 18,8% afirmou estar preparado. A partir de tal base 

obtida, nota-se uma insegurança dos mesmos, fato que pode ser relacionado com diversos 

fatores, um deles seria o contato ínfimo dos estudantes com a cultura do empreendedorismo. 
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Gráfico 2 - Percepção dos alunos quanto ao preparo para o mercado de trabalho  

 

 

                         Fonte: Autores, 2019. 

 

 Dessa forma, como apresentado no Gráfico 3, nota-se que somente 35,4% dos alunos 

possuem uma vontade clara de abrir seu negócio voltado para a engenharia futuramente, 

enquanto 45,8% demonstram dúvidas, o que demonstra a lacuna deixada pela baixa presença 

do ensino empreendedor nas faculdades. Logo, sem as habilidades repassadas pelo 

empreendedorismo, como identificação de oportunidades, aumento da criatividade para 

resolução de problemas, liderança e autoconfiança, os estudantes se tornam mais receosos a 

criarem algo independente. 

 

Gráfico 3 - Percepção dos alunos quanto à perspectiva de abrir seu próprio empreendimento voltado 

para engenharia 

 

                               Fonte: Autores, 2019. 
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Diante dessa circunstância, as atividades extracurriculares desenvolvidas na 

universidade, tornam-se ferramentas na ampliação da educação empreendedora, preenchendo 

o gap existente no que diz respeito ao ensino do empreendedorismo no cenário da sala de 

aula. Dessa forma, tais atividades promovem a interação dos estudantes com a cultura do 

empreendedorismo na prática, com a finalidade de fomentar o desenvolvimento de 

habilidades pessoais e profissionais, as quais são exigidas no mercado de trabalho. 

Nesse contexto, destaca-se que os discentes mais preparados no âmbito de noções 

sobre práticas empreendedoras, estão ligados às atividades extracurriculares, como o Time o 

Enactus UFPA, que utiliza a ferramenta do empreendedorismo social para transformar vidas a 

partir da criação e execução de projetos, e às Empresas Juniores, que impulsiona o 

vivenciamento empresarial dentro do ambiente acadêmico, representando 22,9% e 18,8%  dos 

alunos de engenharia, respectivamente. Entretanto, é válido ressaltar a importância da 

ampliação da promoção do ensino empreendedor a partir das disciplinas teóricas, uma vez que  

o sistema universitário fundamenta-se na tríade ensino – pesquisa – extensão que são o eixo 

central na sua estruturação.   

Ao longo dos resultados, pode-se observar uma série de soft skills desenvolvidas ou 

adquiridas pelos estudantes que participaram de atividades extracurriculares, entre elas, as 

mais citadas são: trabalho sob pressão, trabalho em equipe, comunicação, planejamento, 

liderança, gestão de tempo e clareza na tomada de decisões. Tais habilidades são essenciais 

para o perfil de um engenheiro, dessa forma, quanto mais cedo forem desenvolvidas, mais 

vantagens o aluno irá possuir, e sua transição para o mercado de trabalho poderá ser mais 

fluida.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inserção da temática da educação empreendedora ainda encontra-se em processo de 

desenvolvimento no ambiente da Universidade. Verifica-se, portanto, que muitos estudantes 

dos cursos de engenharia não possuem disciplinas voltadas ao empreendedorismo em sua 

grade curricular, as quais são de extrema importância para a formação profissional. 

Tendo em vista os aspectos observados, evidencia-se a importância de formar 

engenheiros preparados para adentrar no mercado de trabalho, que exige habilidades como: 

trabalho em equipe, espírito de liderança, trabalho sob pressão e entre outras, as quais são 

desenvolvidas em atividades extracurriculares voltadas ao ensino empreendedor. Ademais, é 
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necessário capacitar os mesmos com ferramentas necessárias para solucionar problemáticas 

da sua realidade, trazendo inovações e avanços para a sociedade.  

Por fim, a partir da necessidade de formar engenheiros empreendedores, destaca-se a 

importância de um maior investimento em atividades de extensão universitária, a fim de 

promover um conhecimento mais amplo e de maneira mais prática, ao proporcionar 

experiências que estimulem a inovação tecnológica e a criatividade, para que o mesmo possa 

ter um diferencial na sua formação profissional e ser um empreendedor por excelência. 
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