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ESTUDANTES

Engenheiro de Materiais/ Pós Graduando em Ciências e Engenharia de Materiais

RESUMO  

A importância da compreensão de dados, plotagem de gráficos, interpretação de conceitos e 
fenômenos da escala tridimensional são grandes desafios de qualquer engenharia. Assim, é 
comum o uso de facilitadores que tendem a visualização de conteúdos abstratos
compreensão. Neste contexto, as ferramentas computacionais são cada vez mais 
frequentes no ensino deste campo do conhecimento, sendo utilizado em análises 
estatísticas, plotagem gráfica, simulação 3D, controle de dados experimentais, dentre 
outros. O objetivo deste trabalho é avaliar como as ferramentas computacionais podem 
auxiliar no aspecto pedagógico e no aprendizado de estudantes de Engenharia de Materiais. 
Para isso, esta pesquisa foi realizada com 100 acadêmicos de graduação em Engenhar
Materiais de todos os períodos, de 14 instituições de ensino superior, de quatro regiões do 
Brasil. Após selecionar todas as ferramentas utilizadas e citar qual a utilizada mais 
frequentemente, os acadêmicos responderam no questionário quanto à quali
praticidade, interatividade e possíveis melhorias das ferramentas. Após a coleta de dados, 
foi realizada uma análise estatística dos resultados. Grande parte dos estudantes reportou 
que novas aplicações a serem aprimoradas estão relacionadas
materiais, visualização de diagrama de fases, maior acessibilidade a softwares específicos 
para caracterização de materiais, além de tutoriais básicos de como usar recursos e as 
ferramentas. Outro aspecto abordado por alguns aca
incentivo das instituições e dos docentes para aumentar a acessibilidade de todos os 
alunos. A ferramenta mais citada foi o Pacote Office da Microsoft com 75% dos alunos, 
seguido pelo software OriginPro
aprovaram o uso de ferramentas computacionais e indicaram que há colaborações no 
desenvolvimento das atividades, na qualidade do ensino e no desempenho acadêmico. 88% 
dos usuários consideraram o uso das ferramentas com
interatividade das ferramentas, 89% dos acadêmicos votou na nota 7 ou acima (em uma 
escala de 0 a 10). Em praticidade e facilidade de uso, 87% dos alunos escolheu a nota 6 ou 
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A importância da compreensão de dados, plotagem de gráficos, interpretação de conceitos e 
fenômenos da escala tridimensional são grandes desafios de qualquer engenharia. Assim, é 
comum o uso de facilitadores que tendem a visualização de conteúdos abstratos
compreensão. Neste contexto, as ferramentas computacionais são cada vez mais 
frequentes no ensino deste campo do conhecimento, sendo utilizado em análises 
estatísticas, plotagem gráfica, simulação 3D, controle de dados experimentais, dentre 

utros. O objetivo deste trabalho é avaliar como as ferramentas computacionais podem 
auxiliar no aspecto pedagógico e no aprendizado de estudantes de Engenharia de Materiais. 
Para isso, esta pesquisa foi realizada com 100 acadêmicos de graduação em Engenhar
Materiais de todos os períodos, de 14 instituições de ensino superior, de quatro regiões do 
Brasil. Após selecionar todas as ferramentas utilizadas e citar qual a utilizada mais 
frequentemente, os acadêmicos responderam no questionário quanto à quali
praticidade, interatividade e possíveis melhorias das ferramentas. Após a coleta de dados, 
foi realizada uma análise estatística dos resultados. Grande parte dos estudantes reportou 
que novas aplicações a serem aprimoradas estão relacionadas a simulação de esforços em 
materiais, visualização de diagrama de fases, maior acessibilidade a softwares específicos 
para caracterização de materiais, além de tutoriais básicos de como usar recursos e as 
ferramentas. Outro aspecto abordado por alguns acadêmicos, foi a necessidade de maior 
incentivo das instituições e dos docentes para aumentar a acessibilidade de todos os 
alunos. A ferramenta mais citada foi o Pacote Office da Microsoft com 75% dos alunos, 

OriginPro da OriginLab com 10%. Os acadêmicos, de maneira geral, 
aprovaram o uso de ferramentas computacionais e indicaram que há colaborações no 
desenvolvimento das atividades, na qualidade do ensino e no desempenho acadêmico. 88% 
dos usuários consideraram o uso das ferramentas como satisfatório. Com relação à 
interatividade das ferramentas, 89% dos acadêmicos votou na nota 7 ou acima (em uma 
escala de 0 a 10). Em praticidade e facilidade de uso, 87% dos alunos escolheu a nota 6 ou 
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A importância da compreensão de dados, plotagem de gráficos, interpretação de conceitos e 
fenômenos da escala tridimensional são grandes desafios de qualquer engenharia. Assim, é 
comum o uso de facilitadores que tendem a visualização de conteúdos abstratos e de difícil 
compreensão. Neste contexto, as ferramentas computacionais são cada vez mais 
frequentes no ensino deste campo do conhecimento, sendo utilizado em análises 
estatísticas, plotagem gráfica, simulação 3D, controle de dados experimentais, dentre 

utros. O objetivo deste trabalho é avaliar como as ferramentas computacionais podem 
auxiliar no aspecto pedagógico e no aprendizado de estudantes de Engenharia de Materiais. 
Para isso, esta pesquisa foi realizada com 100 acadêmicos de graduação em Engenharia de 
Materiais de todos os períodos, de 14 instituições de ensino superior, de quatro regiões do 
Brasil. Após selecionar todas as ferramentas utilizadas e citar qual a utilizada mais 
frequentemente, os acadêmicos responderam no questionário quanto à qualidade didática, 
praticidade, interatividade e possíveis melhorias das ferramentas. Após a coleta de dados, 
foi realizada uma análise estatística dos resultados. Grande parte dos estudantes reportou 

a simulação de esforços em 
materiais, visualização de diagrama de fases, maior acessibilidade a softwares específicos 
para caracterização de materiais, além de tutoriais básicos de como usar recursos e as 

dêmicos, foi a necessidade de maior 
incentivo das instituições e dos docentes para aumentar a acessibilidade de todos os 
alunos. A ferramenta mais citada foi o Pacote Office da Microsoft com 75% dos alunos, 

10%. Os acadêmicos, de maneira geral, 
aprovaram o uso de ferramentas computacionais e indicaram que há colaborações no 
desenvolvimento das atividades, na qualidade do ensino e no desempenho acadêmico. 88% 

o satisfatório. Com relação à 
interatividade das ferramentas, 89% dos acadêmicos votou na nota 7 ou acima (em uma 
escala de 0 a 10). Em praticidade e facilidade de uso, 87% dos alunos escolheu a nota 6 ou 
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acima (em uma escala de 0 a 10). Em geral, conclui
aplicadas à Engenharia de Materiais acompanham a necessidade de aprofundar o 
conhecimento da estrutura, processamento e propriedades dos materiais. Didaticamente, as 
instituições devem incentivar os docentes a acompanha
tecnológicos e estimular o compartilhamento de conhecimento de forma dinâmica com os 
alunos. As palestras ou mini cursos relacionados aos softwares podem ser um modelo 
didático-pedagógico produtivo para apresentar as fer
disso, estes recursos surgem em caráter colaborativo e complementar, que irão contribuir de 
forma extracurricular com os acadêmicos e desenvolver as habilidades interdisciplinares 
destes futuros profissionais. 
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acima (em uma escala de 0 a 10). Em geral, conclui-se que as ferramentas computacionais 
aplicadas à Engenharia de Materiais acompanham a necessidade de aprofundar o 
conhecimento da estrutura, processamento e propriedades dos materiais. Didaticamente, as 
instituições devem incentivar os docentes a acompanhar o processo evolutivo dos recursos 
tecnológicos e estimular o compartilhamento de conhecimento de forma dinâmica com os 
alunos. As palestras ou mini cursos relacionados aos softwares podem ser um modelo 

pedagógico produtivo para apresentar as ferramentas e estimular a utilização. Além 
disso, estes recursos surgem em caráter colaborativo e complementar, que irão contribuir de 
forma extracurricular com os acadêmicos e desenvolver as habilidades interdisciplinares 
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se que as ferramentas computacionais 
aplicadas à Engenharia de Materiais acompanham a necessidade de aprofundar o 
conhecimento da estrutura, processamento e propriedades dos materiais. Didaticamente, as 

r o processo evolutivo dos recursos 
tecnológicos e estimular o compartilhamento de conhecimento de forma dinâmica com os 
alunos. As palestras ou mini cursos relacionados aos softwares podem ser um modelo 

ramentas e estimular a utilização. Além 
disso, estes recursos surgem em caráter colaborativo e complementar, que irão contribuir de 
forma extracurricular com os acadêmicos e desenvolver as habilidades interdisciplinares 

Ferramentas Computacionais; Metodologia de Ensino; Simulação 3D 


