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Resumo—O processo desencadeado com a declaração de 

Bolonha tem vindo a produzir efeitos significativos e de diversos 

tipos no ensino superior da União Europeia. Depois de passar em 

revista vários aspetos já consolidados deste processo é feita 

referência a uma nova orientação que emergiu recentemente e 

que está direcionada para a introdução de formação pedagógica 

certificada e obrigatória para os docentes de todas as áreas do 

ensino superior da UE até 2020. São a este propósito descritas as 

iniciativas que no campo do Ensino de Engenharia já estão no 

terreno há várias décadas visando precisamente a formação 

pedagógica de docentes. 

Palavras-chave—Ensino de Engenharia, formação pedagógica; 

IGIP 

I.  INTRODUÇÃO 

O Ensino Superior na União Europeia (UE) tem sido 
objeto de iniciativas de acreditação/qualificação que se têm 
desenvolvido em vagas sucessivas desde o início do chamado 
Processo de Bolonha. 

Algumas dessas iniciativas assumem caráter geral, 
enquanto outras estão especificamente orientadas para o 
Ensino de Engenharia. 

A primeira vaga trouxe o impacto inicial do Processo de 
Bolonha, a introdução dos ECTS e a implementação de 
procedimentos de acreditação de cursos a nível nacional. 

A segunda vaga envolveu a acreditação de cursos a nível 
europeu. Na area de Engenharia este processo coube à 
ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering 
Education) e conduziu à atribuição do selo de qualidade EUR-
ACE. 

Está agora a surgir na UE uma terceira vaga cujo rumo 
aponta para a qualificação/acreditação didática/pedagógica dos 
docentes do Ensino Superior. 

Este artigo faz o ponto da situação destes 
desenvolvimentos europeus recentes e dos seus antecedentes a 
nível global, dando especial ênfase às questões relacionadas 
com as iniciativas de qualificação pedagógica, em particular 
na área do Ensino de Engenharia. 

II. A PRIMEIRA VAGA 

O Processo de Bolonha, desencadeado com a assinatura 
em Junho de 1999 da Declaração de Bolonha [1], levou ao 
estabelecimento de um Espaço Europeu de Ensino Superior e 
a uma coordenação das ações desenvolvidas nesta área pelos 
países signatários visando o aumento da competitividade 
internacional do sistema europeu de ensino superior. 

Os três objetivos principais do Processo de Bolonha 
consistiram na introdução do sistema de três ciclos 
(licenciatura/mestrado/doutoramento), de procedimentos de 
garantia de qualidade e de reconhecimento de qualificações 
visando o fomento da mobilidade dos estudantes e da 
flexibilidade dos percursos formativos. 

Os processos de acreditação de cursos de Engenharia em 
Portugal deram os primeiros passos em 1994 com o 
envolvimento da Ordem dos Engenheiros. Na sequência do 
processo de Bolonha, que estabelecia a obrigatoriedade da 
acreditação de todos os cursos por uma agência de 
acreditação, foi criada em 2007 a Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Os cursos de 
licenciatura, mestrado e doutoramento ministrados na FEUP 
receberam uma acreditação preliminar em 2011, estando 
prestes a ser finalizados com sucesso vários desses processos 
de acreditação. 

A título de curiosidade refira-se que nos Estados Unidos as 
primeiras avaliações de cursos de engenharia foram realizadas 
em 1936 pelo ECPD (Engineers' Council for Professional 
Development), uma instituição dedicada à educação, 
acreditação, regulação e desenvolvimento profissional dos 
profissionais e estudantes de engenharia, que em 1980 passou 
a designar-se como ABET (Accreditation Board for 
Engineering and Technology) [2]. 

III. A SEGUNDA VAGA 

Em Portugal a acreditação no contexto europeu de cursos 
de Engenharia tem sido levada a cabo com o envolvimento 
ativo da Ordem dos Engenheiros, aplicando os EUR-ACE 
Framework Standards definidos pela ENAEE, a rede europeia 
que controla a atribuição do selo de qualidade EUR-ACE [3]. 
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A FEUP é neste momento a instituição nacional de ensino 
superior com o maior número de cursos com a acreditação 
EUR-ACE. No final de Junho de 2013 três novos cursos de 2º 
ciclo receberam o selo EUR-ACE, elevando o total da FEUP 
para dez: os Mestrados Integrados em Engenharia Mecânica, 
Engenharia Civil, Engenharia Quimica, Engenharia 
Informática e Computação, Engenharia Electrotécnica e de 
Computadores, Engenharia Industrial e Gestão, Engenharia do 
Ambiente, Engenharia Metalúrgica e de Materiais, 
Bioengenharia e o Mestrado em Engenharia de Minas e Geo-
Ambiente. Em todos os casos a acreditação foi atribuída por 
um período de seis anos [4]. 

O selo de qualidade EUR-ACE é reconhecido 
internacionalmente, fator que facilita a mobilidade académica 
e professional e que aumenta o valor, a reputação e a 
competitividade dos diplomados FEUP no mercado de 
trabalho global. 

IV. A TERCEIRA VAGA 

Depois da acreditação de cursos, primeiro a nível nacional 
e subsequentemente no contexto mais amplo da UE, uma nova 
iniciativa está a ser posta em movimento na arena europeia 
cujas repercussões se virão certamente a fazer sentir nas 
Instituições de Ensino Superior de Engenharia em todo o 
continente. 

Num Comunicado de Imprensa emitido em 18 de Junho de 
2013 [5] a Comissão Europeia anuncia a publicação do 
primeiro relatório do Grupo de Alto Nível da UE sobre a 
Modernização do Ensino Superior intitulado “Improving the 
quality of teaching and learning in Europe's higher education 
institutions” [6]. 

Este Grupo de Alto Nível foi formado pela Comissária 
Europeia responsável pela Educação, Cultura, Multilinguismo, 
Juventude e Desporto, Androulla Vassiliou, no contexto da 
Agenda Europeia para a Modernização do Ensino Superior [7-
10] lançada em 2011, na senda da estratégia Europa 2020 cuja 
meta principal é conseguir que pelo menos 40% das pessoas 
de 30-34 anos na UE tenham uma qualificação de nível 
superior no ano 2020. Num preâmbulo do Relatório a 
Comissária Vassiliou afirma que “[…] quality higher 
education teaching is absolutely crucial in enabling our higher 
education institutions to produce the critically-thinking, 
creative, adaptable graduates who will shape our future. And 
yet, while it should be the centre of gravity of higher 
education, the quality of teaching in our universities and 
colleges is often overlooked and undervalued.” 

O Grupo de Alto Nível é presidido pela Professora Mary 
McAleese, antiga Presidente da Irlanda, integrando oito 
membros seniores com grande prestígio e experiência 
académica e empresarial. 

O Relatório apresenta uma lista de 16 recomendações, 
entre as quais se encontra um apelo à formação obrigatória 
certificada dos professores e outro pessoal docente do ensino 
superior, uma maior focalização na ajuda dada aos estudantes 
para desenvolverem competências de empreendedorismo e 
inovação e a criação de uma Academia Europeia do Ensino e 
da Aprendizagem. 

Transcrevem-se em seguida quatro recomendações em 
particular, dada a sua relação direta com a qualidade do ensino 
e a formação pedagógica dos docentes. 

Recomendação 2 - “Cada instituição deve desenvolver e 
implementar uma estratégia para apoiar e melhorar de forma 
contínua a qualidade do ensino e da aprendizagem, dedicando 
o nível necessário de recursos humanos e financeiros a essa 
função, e integrando esta prioridade na sua missão geral, 
dando ao ensino a mesma importância que à investigação.” 

Recomendação 4 - “Todo o pessoal docente do ensino 
superior em 2020 deve ter recebido formação pedagógica 
certificada. A formação profissional contínua dos professores 
deve passar a ser um requisito para os professores no setor do 
ensino superior.” 

Recomendação 5 - “A admissão de pessoal académico, 
bem como a sua progressão e promoção, devem basear-se 
numa avaliação da competência pedagógica, a par de outros 
fatores.” 

Recomendação 14 - “A União Europeia deverá apoiar a 
criação de uma Academia Europeia do Ensino e 
Aprendizagem conduzida pelas partes interessadas e inspirada 
pelas boas práticas refletidas no presente relatório.” 

V. QUALIFICAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES DE 

ENGENHARIA 

Neste momento em que a UE define a formação 
pedagógica certificada dos docentes de todo o ensino superior 
como um objetivo a concretizar até 2020, importa fazer o 
ponto da situação na área específica do Ensino de Engenharia 
e da formação pedagógica dos seus docentes, apresentando de 
forma concisa uma panorâmica histórica de iniciativas que nos 
últimos 40 anos têm sido levadas a cabo no contexto europeu. 

Começamos por dar o devido destaque ao importante papel 
pioneiro desempenhado pelo Professor Adolf Melezinek [11] 
da Universidade de Klagenfurt na Áustria no estabelecimento 
da ligação entre a pedagogia e o ensino de engenharia. Os seus 
estudos e publicações sobre este tema criaram a dinâmica que 
o conduziu em 1972 à fundação da International Society for 
Engineering Education – IGIP-(Internationale Gesellschaft für 
Ingenieurpädagogik), a que presidiu durante longos anos e da 
qual é Honorary Life President. O seu livro “Engineering 
Pedagogy”[12], publicado em 1977 e traduzido em diversas 
línguas, sintetiza as linhas mestras do seu pensamento. 

O estabelecimento de uma pedagogia de engenharia foi um 
significativo passo em frente dado numa época em que 
engenharia e pedagogia não tinham ainda sido objeto de uma 
ligação em termos científicos. Desde a sua fundação que o 
IGIP tem vindo continuamente a desenvolver um vasto 
conjunto de ações e iniciativas focadas no aperfeiçoamento de 
métodos de ensino e aprendizagem de assuntos técnicos. 

Entre eles conta-se o International Engineering Educator 
Diploma - Ing Paed IGIP, que é atribuido após a realização, 
num centro de formação acreditado pelo IGIP, de um conjunto 
de ações de formação cujo currículo cobre de modo muito 
abrangente as componentes mais relevantes da pedagogia de 
engenharia. 



O Diploma Ing Paed IGIP, para além de confirmar um 
elevado grau de preparação para o ensino de engenharia, 
também faculta o reconhecimento internacional de 
competências, o que o torna num valioso elemento de apoio à 
mobilidade docente no mercado global de trabalho. 

No presente o número de detentores do Diploma Ing Paed 
IGIP ultrapassa já 1200 em cerca de 30 países, na Europa, 
América, África e Ásia. 

Tirando partido da experiência acumulada desde 1998 na 
promoção de ações de formação destinadas ao 
desenvolvimento pedagógico, pessoal e profissional dos seus 
docentes, a FEUP desenhou um currículo que levou a que em 
2010 viesse a receber do IGIP a acreditação como “Training 
Centre”. A FEUP é a primeira escola de engenharia da 
Península Ibérica a receber este estatuto. 

O ponto seguinte descreve a estrutura e os objetivos desta 
formação que a FEUP está habilitada a oferecer a docentes de 
ensino superior de engenharia. 

VI. FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES DE 

ENGENHARIA 

O plano de estudos é composto por 14 módulos (num total 
de 30 ECTS) (Quadro I): 3 módulos basilares, 4 módulos 
teóricos, 6 módulos práticos e um trabalho final. 

QUADRO I PLANO DE ESTUDOS 

 Modules ECTS 
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s M1 Engineering Pedagogy in Theory 2 

M2 Engineering Pedagogy in Practice 3 

M3 Laboratory Didactics 2 

T
h
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M
o
d
u
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M4 Psychology 2 

M5 Sociology 1 

M6 Ethics 1 

M7 Thinking Skills & Creativity 2 

P
ra

ct
ic

e 
M

o
d

u
le

s 

M8 Oral Communication Skills 2 

M9 Scientific Writing 1 

M10 Project Based Learning 1 

M11 Multimedia & Comp. Aided Technologies 1 

M12 E-Learning 1 

M13 Infoliteracy 1 

Project M14 Final Project 10 

 

Os três módulos iniciais cobrem um conjunto vasto de 
competências pedagógicas e didáticas fundamentais e 
representam a base de todo o processo de formação, sobre a 
qual os módulos teóricos e práticos vêm a desenvolver aspetos 
específicos adicionais. 

Os três módulos basilares fornecem referências 
metodológicas que orientam na seleção das abordagens 
pedagógicas e didáticas mais adequadas, tendo em conta o tipo 
de tema a abordar, os objetivos da aprendizagem, a maturidade 

e a dimensão do grupo de estudantes e as caraterísticas 
individuais dos seus membros. 

Estes módulos também dão pistas relativamente a questões 
de estruturação e planeamento das disciplinas, bem como de 
estratégias de avaliação e classificação, com o objetivo de 
manter o envolvimento e a produtividade dos estudantes num 
nível elevado ao longo de todo o semestre. Os aspetos 
psicológicos e éticos da relação docente-discente são também 
objeto de reflexão, com vista a garantir uma permanente 
capacidade de comunicação nos dois sentidos. 

O papel dos quatro módulos teóricos consiste em fornecer 
uma panorâmica alargada sobre as contribuições importantes 
dadas por várias áreas acessórias do conhecimento para o 
estabelecimento de relações humanas de qualidade no 
processo educativo. 

Cada um dos quatro módulos contribui de um modo 
distinto mas complementar para este objetivo. O 
aprofundamento de temas psicológicos e sociológicos visa 
melhorar o autoconhecimento do docente, fator importante 
para melhor compreender, orientar e motivar os seus 
estudantes. A análise de dilemas éticos leva a uma perceção 
mais nítida do papel da hierarquia de valores na interação 
social em geral e no contexto educacional em particular. O 
desenvolvimento do pensamento crítico e da criatividade 
fomenta as capacidades cognitivas de nível mais elevado e 
propicia a aprendizagem profunda. 

Os seis módulos práticos trabalham competências 
adicionais de natureza mais marcadamente técnica ou 
tecnológica, preparando o docente para uma utilização eficaz 
de toda uma panóplia de ferramentas que está em constante 
evolução nos dias que correm. A capacidade de comunicação 
escrita e oral é algo que todos possuem em maior ou menor 
grau, mas que enquanto docentes se deve aperfeiçoar de forma 
consistente e profissional. A aprendizagem baseada em projeto 
é uma estratégia que tem a virtude de manter a motivação e o 
envolvimento dos estudantes em nível elevado de forma 
sustentada. E que dá forma ao paradigma de Bolonha do 
ensino centrado no estudante. Os módulos relacionados com 
multimédia, e-learning e infoliteracia têm como objetivo 
desenvolver o domínio e o conhecimento das potencialidades 
das novas tecnologias e plataformas de apoio ao ensino, bem 
como enfatizar a importância da busca, seleção e filtragem do 
imenso manancial de informação que se tem atualmente ao 
dispor enquanto educadores. 

O projeto final visa promover a síntese e a consolidação de 
todos os temas abordados num documento que pode ter uma 
segunda utilidade como peça curricular nos concursos para 
progressão na carreira docente. 

A modularidade deste plano curricular facilita a sua 
disponibilização na modalidade de ensino à distância. 

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na área do Ensino de Engenharia a formação pedagógica 
de docentes tem na Europa uma experiência acumulada já de 
várias décadas e dispõe de estruturas organizativas que 
controlam os processos de acreditação de entidades 



formadoras e a atribuição de diplomas aos docentes que 
investem nestes aspetos específicos da sua formação. 

As preocupações da UE, expressas no Relatório do Grupo 
de Alto Nível, em garantir que até 2020 todos os docentes do 
ensino superior adquirem uma formação pedagógica 
certificada são extremamente louváveis, constituindo mais um 
passo positivo no processo posto em marcha em 1999 com a 
Declaração de Bolonha. 

O referido Relatório, que terá continuidade em 
documentos subsequentes, resultou de trabalho desenvolvido 
entre Setembro de 2012 e Junho de 2013 pelos 8 membros do 
Grupo de Alto Nível, que realizaram 4 reuniões de trabalho 
para as quais foram convidados um total de 15 peritos de 
diversas universidades, ministérios e agências europeias. É 
ainda demasiado cedo para se dispor de dados concretos sobre 
a reação das instituições de ensino superior da UE (e até de 
outros continentes) a este Relatório. 

Depois desta primeira abordagem geral e abrangente do 
ensino superior em toda sua latitude, é natural e desejável que 
se venha a realizar um levantamento da situação da formação 
pedagógica de docentes em cada área científica específica do 
Ensino Superior. 

Enquanto docentes de Engenharia devemos pois estar 
atentos ao diálogo e à desejável interação que se espera venha 
a existir entre o Grupo de Alto Nível da UE para a 
Modernização do Ensino Superior e instituições como a 
International Society for Engineering Education – IGIP, cuja 
experiência acumulada ao longo de 40 anos de presença em 
mais de 30 países poderá ser de grande utilidade para as 
próximas fases deste importante processo, de cujo arranque a 
nível da UE aqui quisemos dar conta. 
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