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Abstract — Interdisciplinary studies and the so cal-
led curricular university/society knowledge exchange are
nowadays on top of academic discussions about under-
graduate curricular structure design in Brazil due to both
modern concepts on curricular design and the recent ap-
proved Educational National Plan, which establishes as a
goal a minimum of 10% of curricular activities developed
within the university social responsibility framework –
often translated as social knowledge exchange projects
between universities and their surrounding social context.
Engineering undergraduate programs are bound to strict
legislation with respect to curriculum design, making
it harder to implement initiatives in that direction.
This paper presents a successful experience of inserting
both themes within a Computer Engineering course,
through a partnership with the main brazilian research
governmental agency responsible for livestock production
improvement. The experience has shown that knowledge
production and integration with different areas is hard
but the results concerning student professional qualifica-
tion have been proven excellent.
Index terms — Education, Computer Engineering, expe-
riential learning, social responsibility, regional develop-
ment.

1. Introdução

Interdisciplinaridade é um termo que tem aparecido
com cada vez mais frequência em textos sobre cur-
rículo e formação acadêmica. Entretando, o termo é
raramente conceituado – ou mesmo referenciado – de
forma a que seu significado, no contexto em que é
usado, esteja claro. O problema passa a existir de forma
acentuada quando documentos oficiais, estabelecendo
diretrizes para concepções de estruturas curriculares
em diferentes níveis de ensino, não trazem esclareci-
mentos sobre o seu significado.

O Ministério da Educação (MEC) brasileiro pu-
blicou em 1997, 1998 e 2000, respectivamente, os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1a a 4a

séries [1], de 5a a 8a séries [2] do Ensino Fundamental
e do Ensino Médio [3] , destinados a estabelecer as
diretrizes para a definição dos currículos escolares
brasileiros. Silva (2011) apresenta um levantamento
sobre as aparições do termo interdisciplinaridade e de
seus cognatos nesses documentos, procurando elucidar
quais concepções são enfatizadas [4]. O termo aparece
68 vezes nos PCN do Ensino Fundamental e 123 no
do Ensino Médio. A abordagem, ainda segundo esse
trabalho, é preferencialmente dada de duas formas:
(i) como uma relação entre diferentes campos do
conhecimento, tomando a forma de integração entre
os conteúdos ou (ii) a respeito da contextualização
dos conhecimentos desenvolvidos em sala de aula.
O delineamento de novos campos teóricos aparece
como concepção possível em algumas áreas específi-
cas, mas sem um aprofundamento sobre seu desenvol-
vimento/aplicação nesses níveis de ensino. Carvalho
(2001) [5] discute aspectos do discurso presentes nos
PCN, argumentando que jargões e expressões prove-
nientes da área pedagógica com frequência ignoram
os desafios concretos da tarefa educativa de atingir
(no caso) os ideais de desenvolvimento da capacidade
crítica e da interdisciplinaridade como proposta de or-
ganização curricular. Os termos referidos abrem espaço
para interpretações diversas, podendo inclusive haver
conflito entre interpretações.

A situação não é diferente no ensino superior. Em-
bora o termo interdisciplinaridade não esteja na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei
no 9.394/1996) e nem nos documentos orientadores
da elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN) para os cursos de graduação (Pareceres no

776/1997 e no 583/2001), o termo vem aparecendo
com cada vez mais frequência no Plano de Desenvol-
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vimento Institucional (PDI) das instituição de ensino
superior, documento exigido pelo Sistema Nacional
de avaliação da Educação Superior (SINAES) (Lei no

10.861/2004). Com o obrigatório alinhamento entre os
projetos pedagógicos dos cursos (PPC) e o PDI das
suas respectivas instituições, é posta a necessidade da
interdisciplinaridade como parte da concepção curricu-
lar. Contudo, da mesma forma que nos documentos do
Ensino Básico, este termo também não é expresso de
forma a produzir um entendimento consensual do seu
significado. A interpretação do significado do termo
acaba sendo deixada a cargo do coletivo de docentes,
nos cursos de Engenharia quase sempre distante de
discussões epistemológicas sobre educação, filosofia da
educação ou filosofia da ciência. Trabalhos que usam
o termo “interdisciplinar” quando referem a alguma
concepção curricular, frequentemente o interpretam no
sentido interno à sua própria área de conhecimento:
projetos ou trabalhos que integrem conhecimentos de
diferentes disciplinas do curso, da mesma área de
conhecimento ou de áreas básicas que suportam a
formação profissional provida; também encontra-se a
interpretação do termo “interdisciplinar” como a inte-
gração teoria-prática ou como o uso da metodologia de
aprendizado baseado em projetos. São exemplos dessas
concepções [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14],
[15].

Qualquer discussão ou investigação acadêmica deve
começar estabelecendo o significado dos termos que
serão usados ao longo do processo. Platão foi o
primeiro filósofo a trazer essa necessidade ao dis-
curso da ciência e, anos mais tarde, Epitectus já
recomendava que initium doctrinae sit consideratio
nominis. Concorda-se com Passmore [16] de que não
há necessidade de estabelecer consenso sobre todo e
qualquer termo, mas conceitos-chave sobre os quais
as discussões e deliberações serão centradas precisam
ter uma definição mais específica. Apresentaremos as
definições utilizadas neste trabalho na Seção 3.

Não obstante o relevante e complexo desafio da con-
cepção de currículos interdisciplinares, cada vez mais
as IES são induzidas a discutir e implementar práticas
que contribuam para o desenvolvimento sustentável e
a melhoria da sociedade como um todo [17]. Este
movimento é observado por Botelho et al. [18], em seu
estudo sobre a evolução histórica das universidades.
Conforme estes autores, os primeiros ensaios sobre as
funções da universidade na sociedade baseiam-se na
Universidade de Berlim do Século XVIII, centrados na
autonomia e independência diante do Estado. Em um
primeiro momento a universidade era vista como um
espaço voltado para o ensino, fundada na transmissão
do conhecimento. Posteriormente, a universidade pas-

sou a incorporar a pesquisa, trabalhando com a tríade
ensino, pesquisa e extensão e adotando o modelo que
enfatiza o papel da universidade com os seus serviços
prestados. Em uma terceira fase, surgiu o modelo
de Universidade politécnica de pesquisa, incluindo as
relações com a indústria, a produção de conhecimento
aplicada e o repasse de informações. Por fim, destaca
o modelo mais atual, chamado de “universidade em-
preendedora”, caracterizando uma “nova universidade”
que incorpora o desenvolvimento econômico e social
como uma função adicional, ou seja, reconhece a
responsabilidade social como uma das missões deste
modelo contemporâneo de Universidade.

A discussão sobre como a Universidade deve cum-
prir sua função social é extensa e vem tomando corpo
com a retomada, pelo Plano Nacional de Educação
(PNE)1 (Lei no 13.005/201), de que um mínimo de
10% da carga horária dos currículos de graduação
sejam integralizados em atividades de Extensão uni-
versitária.

O Fórum Nacional de Pró- Reitores de Extensão
das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX)
produziu um documento com vistas à convergência do
entendimento do que seria Extensão Universitária, pro-
duzindo a concepção de referência no meio acadêmico.
Termos pouco definidos, à semelhança das questões
levantadas por [5] com relação à interdisciplinaridade,
também aparece no texto:

[...] A Extensão é uma via de mão-dupla,
com trânsito assegurado à comunidade aca-
dêmica, que encontrará, na sociedade, a
oportunidade de elaboração da praxis de
um conhecimento acadêmico. No retorno à
Universidade, docentes e discentes trarão
um aprendizado que, submetido à reflexão
teórica, será acrescido àquele conhecimento.
Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes
sistematizados, acadêmico e popular, terá
como consequências a produção do conhe-
cimento resultante do confronto com a reali-
dade brasileira e regional, a democratização
do conhecimento acadêmico e a participação
efetiva da comunidade na atuação da Uni-
versidade. [...] – FORPROEX, 1987 (apud
[19])

A concepção de extensão produzida pelo FORPRO-
EXT menciona “uma via de mão dupla”, ainda que
muitas instituições a entendam como um processo de

1. O PNE é o documento, aprovado pelo Congresso Nacional
Brasileiro, que estabelece as metas para a Educação brasileira para
um período de 10 anos e os indicadores para acompanhar a evolução
dos dados referentes às metas traçadas.



transferência do conhecimento acadêmico para a soci-
edade, por meio de cursos ou projetos de consultoria.
As páginas das pró-reitorias de extensão das Universi-
dades, ou órgão responsável por esses processos, costu-
mam atestar essa visão. Conforme Calderon et al. [20],
inicialmente houve certa confusão teórica entre o que
seria a responsabilidade social da Educação Superior
e a chamada Extensão universitária, paulatinamente
superada pela vinculação do compromisso social às
discussões sobre a função social das IES, enquanto que
a extensão universitária foi identificada como uma das
três atividades, juntamente com o ensino e a pesquisa,
que possibilitam que as IES cumpram sua responsa-
bilidade social. No Brasil, esta visão é reforçada pela
separação da Extensão e da Responsabilidade Social
em dimensões diferentes de avaliação, das IES, no
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES).

A dificuldade de separar a função social da Uni-
versidade das suas atividades fim constitucionalmente
atribuídas é tema de estudo. Botomé (2001) apud [21]
aponta a extensão universitária como uma forma de
compensação por um ensino e uma pesquisa desconec-
tados da realidade social. A extensão apareceria, nesse
contexto, como “redentora” do compromisso social da
universidade. Na expressão do autor, a extensão acaba
“camuflando mais do que comprometendo o trabalho
da universidade com a sociedade”. Demo (1996) chega
a citá-la como a “má consciência” da Universidade
[22], no sentido de que o elitismo faz com que
sejam construídos programas sociais compensatórios
enquanto não é enfrentado o desafio de trazer a cons-
trução da cidadania para dentro dos currículos, sendo
então uma forma de compensação assistencialista pela
falta de compromisso do ensino e da pesquisa com as
questões da realidade social. Em um trabalho posterior
[23] advoga que a extensão precisa ocorrer como
parte intrínseca do processo educativo, de forma a
aprimorar a formação discente e contribuir no manejo
do conhecimento por parte da sociedade, encontrando o
seu lugar. Vários autores advogam que o próprio nome
“extensão” dá a ideia de um apêndice ou um adendo do
fazer universitário, quando a própria legislação brasi-
leira a coloca como parte indissociável dos processos
de ensino e pesquisa. Em [21] pode ser encontrado
um levantamento mais completo da evolução do Marco
Legal e das concepções de Extensão universitária, no
Brasil, ao longo do Século XX.

A concepção de extensão universitária, da mesma
forma que a interdisciplinaridade, não é consenso e
não possui conceituação definitiva. A falta de defi-
nição, aliada à necessidade imposta de incluí-las nas
concepções curriculares, apresenta desafios para que

sejam colocadas em prática. O currículo não pode ser
construído com termos sem tradução em procedimen-
tos operacionais pedagógicos, sob pena de passar a ser
apenas texto e não ação. Associa-se a esta dificuldade
a formação altamente técnica dos docentes do ensino
superior nas áreas de Engenharia e Computação: a
formação pedagógica e filosófica destes professores
usualmente é uma iniciativa pessoal e não parte de
um programa de formação de professores nas Univer-
sidades. Como decorrência da limitada base conceitual
sobre fundamentos da Educação, estratégias metodo-
lógicas e avaliação, os curriculos de Engenharia e de
Computação costumam ser bastante rígidos e similares
entre si, com algumas poucas tentativas de construção
de exceções.

As DCN dos cursos de Engenharia (Resolução CNE
no 11/2002) estipulam um mínimo de 3600 horas de
atividades efetivas, com conteúdos mínimos extensos.
Normativas governamentais estabelecem a obrigatorie-
dade da abordagem das temáticas educação ambiental
(Lei no 9.795/1999), história e cultura afro-brasileira
(Lei no 11.645/2008) e direitos humanos (Resolução
no 01/2012), além da obrigatoriedade da oferta optativa
de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) (Decreto no

5.626/2005). A legislação faz com que os cursos de
Engenharia sejam parecidos em seus componente e
com pouca flexibilidade curricular (diferentes percur-
sos formativos possíveis). Esse “engessamento” dos
currículos, comprometidos com conteúdos técnicos
nem sempre relacionados com a formação desejada ou
necessária para a região de inserção do curso, reflete
em índices de retenção (decorrente da reprovação) e
de evasão (pela perda de interesse no curso) [24]. No
Brasil, país com carência de profissionais em áreas tec-
nológicas, onde somente 6% das matrículas do ensino
superior são em cursos de Engenharia, essa situação é
indesejável. O desafio imposto pela legislação e pelas
necessidades de formação do Século XXI [25], com
vistas ao desenvolvimento econômico, social e humano
dos países, deve ser enfrentado pelas Universidades.

Este texto está organizado como se segue: a Seção 1
apresentou as questões relevantes a respeito da inser-
ção da formação interdisciplinar e da curricularização
da extensão e as restrições impostas pela legislação
educacional brasileira; a Seção 2 apresenta a con-
textualização de criação da Universidade Federal do
Pampa (UNIPAMPA) e de sua região de abrangência,
bem como as características regionais que precisam ser
levadas em consideração na formação de seus alunos;
a Seção 3 apresenta o relato da experiência da inserção
da extensão e da interdisciplinaridade no curso de
bacharelado em Engenharia de Computação da UNI-
PAMPA, que levou em conta o contexto apresentado



na seção anterior; a Seção 4 apresenta uma discussão
sobre os resultados percebidos até o momento em
função dessa iniciativa.

2. Contextualização

A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
é uma das instituições federais de ensino superior
construídas por meio do programa de expansão do
ensino superior, implantado a partir da metade da
primeira década do Século XXI no Brasil e com foco
na ampliação das vagas públicas e gratuitas do sistema
federal de ensino superior. Criada pela Lei no 11.640,
de 11 de Janeiro de 2008, tem por objetivo promover
o desenvolvimento social, econômico e tecnológico
das regiões do sul e fronteira oeste do estado do Rio
Grande do Sul – região que concentra uma população
de 2,6 milhões de pessoas, distribuída por 103 muni-
cípios – por meio da formação de pessoas. A região
de inserção da UNIPAMPA é caracterizada por uma
economia de base agropecuária e está localizada na
área de divisa com o Uruguai e a Argentina.

O curso de Engenharia de Computação é ofertado no
Campus Bagé, cidade com cerca de 120.000 habitantes
e com economia voltada ao setor primário (agricultura
e pecuária) e de serviços2. A cidade dista 380km
da capital do estado (Porto Alegre) e a atividade de
produção industrial no seu entorno é quase inexistente.
Se as características regionais motivaram a implanta-
ção de 5 (cinco) cursos de Engenharia no Campus
Bagé (Alimentos, Computação, Energia, Produção e
Química), com vistas ao desenvolvimento industrial
regional, por outro lado os discentes encontram di-
ficuldades na realização de estágios relacionados às
suas futuras áreas de atuação. Ainda que a realidade
esteja mudando, visto os 10 (dez) anos de presença da
Universidade na região, a maior parte dos estudantes
efetiva a realização de seu estágio obrigatório fora da
cidade.

A formação dada pelo estágio obrigatório é parte
intrínseca da formação profissional de um Engenheiro
de Computação. As experiências acumuladas em um
ambiente de trabalho real não possuem similaridades
e não podem ser reproduzidas com fidedignidade no
ambiente acadêmico. O estágio é também uma das
oportunidades de flexibilização curricular, no sentido
de que cada experiência de estágio provê uma forma-
ção diferente de outra experiência de estágio, ainda
que ambas ocorram dentro de uma mesma entidade
concedente. Por outro lado, a experiência de estágio

2. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
http://www.ibge.gov.br/

fora da cidade não contribui para a consecução dos
objetivos institucionais. Cada região possui trabalhos
relacionados ao seu fazer próprio, com vistas à geração
de riquezas para o próprio lugar. Idealmente, a fixação
dos discentes na região (e consequente desenvolvi-
mento regional) seria promovida se os alunos desenvol-
vessem atividades vocacionadas às necessidades locais.
Como inexiste indústria local de hardware, o mercado
de desenvolvimento de software para clientes da região
é pequeno e as distâncias impedem que o contato
com os possíveis clientes de outras regiões seja feito
com facilidade, as saídas profissionais usuais para os
Engenheiros de Computação são bastante limitadas.

O mercado de trabalho para um Engenheiro de
Computação, contudo, vai muito além do desenvol-
vimento de hardware de computadores ou software
comercial. Particularmente, na região de influência
da UNIPAMPA existe uma carência significativa de
sistemas de hardware e software para dar suporte à
produção agropecuária da região. Segundo dados da
Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de
Carnes (ABIEC – http://www.abiec.com.br/), o Brasil
exportou em 2016 cerca de 1,4 milhão de toneladas de
carne bovina, com faturamento de aproximadamente
US$ 5,5 bilhões. Dados da Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA) informam que as exportações
de carne suína do Brasil cresceram 32% em 2016, com
um volume de 732,9 mil toneladas entre produtos in
natura e processados. A receita do ano foi de US$
1,483 bilhão, 16% a mais que em 2015. Quanto à
produção agrícola, a Companhia Nacional de Abasteci-
mento (CONAB) do Governo Federal (CONAB, 2017)
informa que as exportações brasileiras computaram
cerca de US$ 8,35 bilhões. O Estado do Rio Grande
do Sul (RS) é hoje o terceiro maior produtor agrícola
nacional. A safra de cereais, leguminosas e oleaginosas
do ano de 2016 foi de 32 mil toneladas, correspon-
dendo da uma área plantada de 8,5 milhões hectares
e representando 17,3% da produção nacional [26]; a
produção leiteira no terceiro trimestre de 2016 [26]
foi da ordem de 880 mil litros de leite, configurando
o estado como o segundo maior produtor brasileiro;
a produção de carne bovina nesse período atingiu
750 mil toneladas e a produção suína mais de 2
mil toneladas, fazendo o RS, respectivamente, 7o e
3o colocado na produção nacional. A balança comer-
cial brasileira aponta que as exportações de produtos
agropecuários trazem ao país uma grande quantidade
de recursos, além de serem vitais para o bem estar
alimentar da população. Dessa forma, a melhoria dos
processos produtivos relacionados à agropecuária é de
importância vital para o Estado e para o país.

Os dados e realidade de produção agropecuária



do RS, juntamente com a História da região onde a
UNIPAMPA está inserida, não podem ser ignorados no
trabalho de formação levada a cabo no ensino superior.
Com a regionalização do SiSU (Sistema de Seleção
Unificada do Ministério da Educação), provocada pelo
ingresso das demais IFES no sistema, mais e mais
estudantes ingressantes na UNIPAMPA serão da sua
região de influência. Para que a Universidade possa de
fato incluir-se na região, precisa prover educação que
seja relevante à sua comunidade discente. Os cursos
da área de Computação, por outro lado, devido à sua
característica de atividade-meio (provedor de soluções
para outras áreas e domínios do conhecimento) encon-
tra com frequência dificuldades na oferta de projetos
ou problemas similares aos da realidade. A formação
dos docentes, quase todos egressos de programas de
mestrado e doutorado em Computação, desenvolvem
pesquisas sob a ótica da atividade-fim (teorias e tecno-
logias para o desenvolvimento da própria Computação)
e não possuem a formação necessária para propor
problemas em outras áreas que sejam de fato relevantes
a outro domínio do conhecimento que não à própria
Computação. Nesse contexto, é possível vislumbrar
como a interdisciplinaridade e a extensão podem vir
ao encontro das necessidades de formação dos alunos
do curso.

A realidade e o desenvolvimento regionais, presentes
ubiquamente no Plano de Desenvolvimento Institucio-
nal da UNIPAMPA, fizeram com que houvesse uma
mobilização do corpo docente do curso de maneira a
que parte da produção do conhecimento proveniente
de seus projetos e ações educacionais fosse voltada
para as necessidades sociais e econômicas da região.
Dessa forma, iniciou-se um processo de colaboração,
posteriormente institucionalizado, com a EMBRAPA
Pecuária Sul.

A EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária) é um órgão do governo federal, ligado
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA), atuante em todo o país (17 unidades
centrais, localizadas em Brasília; 46 unidades descen-
tralizadas, em todas as regiões do Brasil; 4 laboratórios
virtuais nos EUA, Europa, China e Coréia do Sul; e es-
critórios internacionais na América Latina e na África)
com a missão de “viabilizar soluções de pesquisa,
desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da
agricultura, em benefício da sociedade brasileira”. A
cidade de Bagé sedia a EMBRAPA Pecuária Sul –
unidade de pesquisa ecorregional que desenvolve pes-
quisas em bovinocultura de corte e leite, ovinocultura e
forrageiras nos campos sulbrasileiros, compreendidos
pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paraná – que conta com 32 pesquisadores dedi-

cados ao desenvolvimento do conhecimento sobre o
sistema solo-planta-animal com vistas à melhoria dos
processos produtivos e qualificação dos produtos finais,
viabilização de soluções de pesquisa, desenvolvimento
e inovação para a sustentabilidade do agronegócio dos
campos sulbrasileiros.

A partir de encontros para viabilização de coope-
ração mútua foi possível identificar que, nas áreas
de atuação dos pesquisadores da EMBRAPA Pecuária
Sul (Agrometeorologia, Agronomia, Ciência dos Solos,
Ecologia, Zootecnia e Pecuária), existiam problemas,
de todos os tipos e graus de complexidade, que po-
deriam ser resolvidos com o apoio de técnicas de
Engenharia e de Computação. Em particular, proces-
sos de coleta, transformação, armazenamento e envio
automatizados de dados, para sua análise posterior
– com vistas à descoberta de conhecimento e mo-
delagem de sistemas inteligentes de apoio à decisão
– eram questões que apareciam de forma recorrente.
Dessa forma, teve início um processo de aproximação
dos pesquisadores de ambas instituições, visando o
planejamento de trabalhos que, por meio de técnicas
da Engenharia de Computação (redes de sensores,
mineração de dados, inferência probabilística, bioin-
formática, etc.) buscassem a solução de problemas
nas áreas relacionadas ao domínio de conhecimento
dos pesquisadores da EMBRAPA Pecuária Sul. O
trabalho, iniciado na graduação e relatado na Seção 3,
culminou com a aprovação, pela CAPES, do projeto
de Mestrado Acadêmico em Computação Aplicada,
envolvendo pesquisadores da UNIPAMPA e da EM-
BRAPA, que começou a funcionar em março de 2017,
no Campus Bagé.

3. Relato de experiência

Esta seção apresenta um relato de experiência da
inserção de interdisciplinaridade e extensão no currí-
culo do curso de Engenharia de Computação da UNI-
PAMPA, por meio de atividades de estágio obrigatório
e de execução de trabalho de conclusão de curso, em
colaboração com uma organização voltada à pesquisa
e à extensão nas áreas relacionadas à pecuária. Primei-
ramente, contudo, serão apresentadas as concepções
de interdisciplinaridade e extensão que dão substrato
teórico a este trabalho.

Choi & Pak (2006) [27] apresentam conceitos sobre
multi-, inter- e transdisciplinaridade como são comu-
mente entendidos nas diversas áreas do conhecimento:
a multidisciplinaridade busca o conhecimento de di-
ferentes disciplinas, mas cada uma delas permanece
dentro de seus próprios limites; a interdisciplinaridade
busca a análise, a síntese e harmoniza as ligações



entre as disciplinas, de forma coordenada e coerente;
a transdisciplinaridade integra as ciências naturais,
sociais e da saúde em um contexto de humanidades
e, dessa forma, transcende suas fronteiras tradicionais.

Inicialmente, uma discussão sobre o conceito de
“disciplina” usado neste trabalho é necessário, visto
a quantidade de interpretações diversas possíveis. A
apresentação de um trabalho pretensamente interdisci-
plinar exige que haja uma definição apropriada para
o que se entende sobre o termo. Apesar de os cur-
rículos de graduação brasileiros estarem usualmente
organizados por disciplinas (ainda que o regime de
matrícula possa ser seriado – semestral ou anual), não é
essa concepção usada neste texto, ainda que seja causa
de muita confusão semântica. Projetos que integram
disciplinas curriculares não saem dos limites da área do
curso de graduação, mesmo que possam ser extrema-
mente eficazes em conectar conhecimentos da própria
área de formação e em promover a integração teoria-
prática. O valor destes projetos está na mobilização
de conhecimentos já adquiridos por parte dos alunos,
com vistas à solução de um problema – o que é um
indiscutível valor em si.

O conceito de disciplina usado nesta experiência
é o trazido por Alvargonzález (2011) [28], no qual
uma disciplina é derivada de um ramo do conhe-
cimento científico que possui métodos, materiais e
operações próprios. Essas operações, quando aplicadas
aos materiais sobre os quais a disciplina opera, gera
outros materiais dentro dessa mesma área, fechando
o espaço de atuação e estabelecendo os seus limites.
Com frequência, não é a heterogeneidade ou o ramo
de conhecimento de duas disciplinas que impede sua
integração, mas as diferenças substanciais em seus
materiais e métodos. Sob esta perspectiva, a desunião é
um atributo inseparável das ciências e de suas discipli-
nas, visto que seus constituentes internos e seu desen-
volvimento são resultados de suas operações e não de
uma especialização proposital ou gratuita. Ainda sob
esta ótica, não se percebe uma “disciplina isolada” –
da maneira com que alguns textos usam o termo para
criticar determinadas concepções curriculares – como
uma desvantagem. A organização de um currículo
deve privilegiar as necessidades de formação e alguns
conhecimentos especializados (“isolados”) fazem parte
de qualquer formação técnica. Note-se que pesquisa
aplicada a determinada área não substitui a pesquisa
realizada dentro de cada disciplina: ao contrário, ela
dependende do corpo de conhecimento produzido em
cada ramo do conhecimento.

A interdisciplinaridade, conforme entendida neste
texto, emerge quando duas ou mais disciplinas conver-
gem em determinado campo. Essa convergência pode

dar vazão a novos métodos, materiais e operações,
levando a uma integração tanto teórica como prática
e, paradoxalmente, criando uma nova disciplina. São
exemplos dessa situação as (hoje) disciplinas de Bi-
oquímica, Bioinformática e Geofísica. É importante
notar que essa convergência não se dá apenas por
um processo formal que envolva somente linguagem
(natural ou matemática) mas requer a existência de
uma continuidade operacional e material entre os dois
campos de conhecimento, de forma que novos conhe-
cimentos possam emergir dessa área comum.

A concepção de Extensão usada neste trabalho não
visa a disseminação de conhecimento da Universidade
para a sociedade de um ponto de vista elitista. Extensão
é compreendida como o início e o fim das atividades
da Universidade, no sentido de que é integrada com
o Ensino e a Pesquisa como um ciclo – e não mais
como um tripé, que é formado por partes que sustentam
algo mas que não estão necessariamente interligadas.
Assim, a Extensão é tanto a atividade da academia
ir à sociedade entender suas questões e buscar os
problemas que devem ser resolvidos por meio da Pes-
quisa e da produção de conhecimento – estando nesse
processo o Ensino como parte indissociável, visto ser
feita com a participação de alunos – como no retorno à
sociedade, com elementos que resolvam ou amenizem
os problemas (reais) por ela vividos. A formação
cidadã dos discentes está inserida nesse contexto: a
conscientização dos problemas sociais em seu entorno
e o papel do conhecimento nas propostas de soluções,
que jamais poderá ser trabalhada de forma completa
dentro do espaço de uma sala de aula ou de um
laboratório. Elementos presentes nos perfis do egresso
de diversos cursos também são desenvolvidos nesse
contexto: competências relacionadas ao trabalho em
grupos heterogêneos, à comunicação com pessoas em
diferentes níveis hierárquicos, à relação (indissociável)
teoria-prática, à capacidade de observação e escuta, à
solução de problemas e à execução de projetos, com
estimativas de prazos, custos e riscos. A formação
dada pelo contato direto com a realidade (pessoas,
problemas, projetos) não pode – pelo menos não com
facilidade – ser desenvolvida unicamente dentro do
espaço acadêmico. Lembrando também aqui que o
compromisso primeiro da Universidade é a formação
de pessoas, não para o mercado de trabalho, mas para
a sociedade.

O curso de Engenharia de Computação da UNI-
PAMPA segue as DCN para os cursos de Engenharia,
atendendo a distribuição de conteúdos lá expressa e,
até 2016, não possuía nem mesmo atividades optativas
no currículo. Na reformulação curricular, que entrou
em vigor em 2017, optou-se por alterações importantes



mas sem uma reestruturação completa que gerasse
impactos significativos nos discentes já matriculados.
Hoje, o curso deve ser integralizado em 10 semes-
tres letivos com a carga horária distribuída em (i)
2640 horas de disciplinas obrigatórias, (ii) 240 horas
de disciplinas optativas, (iii) 120 horas de atividades
complementares, (iv) 300 horas de estágio obrigatório
e (v) 300 horas de trabalho de conclusão de curso.
Essas duas últimas atividades foram escolhidas para
concentrar os esforços de formação interdisciplinar
com vocação extensionista: a primeira com maior
enfoque em atividades de extensão e a segunda com
maior enfoque em pesquisa.

Uma forma de desenvolver saberes foi apresentada
originalmente na década de 1980 por Henry [29],
denominada experiential learning, termo que foi tra-
duzido por diversos autores como “aprendizagem ex-
periencial”. Conforme Antonello [30], enquanto alguns
autores utilizam este termo para caracterizar qualquer
atividade que envolve a educação, para outros está
restrito a uma prática específica ou um modelo de
currículo. Mais especificamente, segundo a Associação
para Educação Experiencial [31], a educação experi-
encial, na qual está inserida a aprendizagem experien-
cial, é uma filosofia que envolve muitas metodologias
nas quais os educadores propositalmente se engajam
com os aprendentes em experiências específicas e em
reflexões focadas com o objetivo de incrementar o
conhecimento, desenvolver habilidades e desenvolver
a capacidade das pessoas em contribuir para as suas
comunidades. Esta filosofia é fundamentada por diver-
sos princípios, sendo o primeiro destes definido como
segue: “o aprendizado experiencial ocorre quando ex-
periências escolhidas cuidadosamente são suportadas
por reflexão, análise crítica e síntese”. Um exemplo
com significativo potencial para o aprendizado experi-
encial são os estágios.

A partir dessas premissas, o curso de Engenharia
de Computação da UNIPAMPA assume o componente
curricular Estágio Obrigatório como locus privilegiado
de formação, caracterizado pela vivência do discente
em situações reais em Engenharia de Computação
em uma organização concedente: empresas, indústrias
e/ou instituições de ensino. Para que isso ocorra, o
chamado Plano de Atividades de Estágio é conce-
bido pelo discente, não apenas a partir da interação
preliminar com o supervisor indicado pela entidade
concedente, mas também sob a orientação de um do-
cente da UNIPAMPA atuante nas áreas específicas da
Engenharia de Computação. Posteriormente, buscando
garantir espaços de formação adequados, a Comissão
de Curso verifica a viabilidade de execução do mesmo,
autorizando ou não sua execução. Indo ao encontro

da filosofia da aprendizagem experiencial, compete ao
aluno realizar processos periódicos de reflexão, análise
crítica e síntese por meio de dois relatórios parciais e
um final, referente a todo o período de estágio. Em
cada relatório, cabe ao aluno não apenas apresentar
e discutir as atividades técnicas desenvolvidas a luz
do seu plano preliminar, mas também a realização
de uma autoanálise mais ampla sobre as experiências
vivenciadas sobre o período, tanto no que se refere
às dificuldades observadas como às competências e
conhecimentos adquiridos. Os alunos são forçados a
produzir textos ao longo processo pela razão de que o
processo de escrita (e de leitura e de releitura) sobre
nossas ações promove a reflexão sobre elas.

Compete aos coordenadores de estágio designados
pela Coordenação do Curso e aprovados pela Comissão
de Curso a avaliação dos relatórios parciais entregues,
discutindo os resultados da avaliação e realizando
recomendações ao discente sempre que pertinente à
sua formação. Como última etapa, o discente realiza
nova reflexão para a concepção de uma apresentação
oral sintética do seu relatório final para uma Banca
de Avaliação, composta por três membros, incluindo
o seu orientador e pelo menos um dos coordenadores
de estágio. Cabe a esta banca verificar a efetividade
formativa do estágio realizado, a partir da apresentação
oral realizada, dos documentos entregues (relatório
final e avaliação do supervisor) e das respostas às
arguições, à luz dos objetivos específicos almejados:
vivência envolvendo situações e problemas reais da
atuação profissional em Engenharia de Computação;
inserção em um ambiente de trabalho real, no qual
tenha sido desafiado a resolver questões relativas à
sua prática profissional; capacidade de busca de locais
de atividades profissionais que sejam do interesse do
discente e do foco do curso; competências necessárias
para elaboração de planos de trabalho compatíveis com
uma atividade de estágio profissional; capacidade de
elaboração e apresentação oral e escrita de trabalho
técnicos. Em suma, destaca-se a forma processual
indutora da filosofia da aprendizagem experiencial
em todas as etapas do componente curricular Estágio
Obrigatório do curso.

A partir de 2015 iniciou-se o trabalho de integra-
ção entre os docentes do curso de Engenharia de
Computação do Campus Bagé da UNIPAMPA e os
pesquisadores da EMBRAPA Pecuária Sul. Como já
era esperado, o maior desafio da construção de projetos
comuns (e correspondente emergência de uma atuação
discente interdisciplinar), foi encontrar uma linguagem
e um lugar de pesquisa comum entre os participantes
de diferentes áreas [32]. Tanto não é esperado que um
Engenheiro Agrônomo ou um Zootecnista seja capaz



de entender todos os detalhes teóricos ou tecnológicos
de uma técnica computacional como, da mesma forma,
não é razoável esperar que um Engenheiro de Com-
putação conheça em detalhes as relações existentes
dentro do sistema solo-planta-animal ou mesmo que
domine conceitos biológicos considerados básicos. O
processo de contrução de projetos em comum exigiu
de todos os participantes um esforço considerável para
que o linguajar fosse afinado e para que as divergências
epistemológicas e metodológicas fossem superadas, de
forma a que os objetivos e análise da pertinência das
técnicas fosse tornado possível. É importante salientar
que entre os objetivos desse trabalho interdisciplinar ja-
mais esteve que Zootecnistas se tornassem Engenheiros
de Computação ou que Engenheiros de Computação
se tornassem Agrônomos: as disciplinas originais são
preservadas e o que é construído é um campo comum
de trabalho, onde o conhecimento possa florescer. O
foco inicial é de que o conhecimento seja produzido
na área de atuação da EMBRAPA mas a experiência
mostrou que novas técnicas computacionais também
serão produto deste trabalho. Salienta-se ainda que a
motivação e a dedicação dos envolvidos foi fundamen-
tal para que esta integração pudesse ser levada a cabo.

Todos os alunos que se envolvem nesses projetos
passam pela experiência de encontrar um lugar de
fala com o pesquisador responsável pelo projeto na
EMBRAPA, com os produtores e trabalhadores rurais
das propriedades pertencentes aos grupos com os quais
a EMBRAPA trabalha e com outros alunos envol-
vidos nos projetos daquela instituição (muitas vezes
estudantes de Agronomia ou Medicina Veterinária).
Como trata-se de um estágio oficial, conectado a um
componente curricular obrigatório para a finalização do
curso, dentro de um ambiente profissional, os esforços
tendem a ser maiores do que na elaboração de um
trabalho dentro de um outro componente curricular,
por exemplo. Embora os discentes considerem essa
busca de linguajar comum difícil inicialmente, acabam
por discorrer com fluência sobre os conceitos biológi-
cos/agronômicos/zootécnicos dos quais fazem uso em
seus trabalhos. Uma das evidências do sucesso desta
integração é a conclusão de mestrado em Zootecnia de
um egresso do curso de Engenharia de Computação da
UNIPAMPA [33] que realizou seu estágio obrigatório
na EMBRAPA Pecuária Sul.

Outro aspecto importante da participação dos alunos
em atividades de estágio fora da prática usual de
estágios em Engenharia de Computação (prototipa-
ção de hardware, desenvolvimento de software co-
mercial/industrial, gerenciamento de redes de compu-
tadores, etc.) é a visualização da Computação como
atividade meio e promotora do desenvolvimento de

outras áreas do conhecimento e de outras atividades
econômicas. Nem sempre os alunos vislumbram as
oportunidades de trabalho (e de produção empreende-
dora de oportunidades de trabalho) da Engenharia de
Computação em outras searas da economia nacional.

Desde o início dos trabalhos em conjunto com a
EMBRAPA, os dados da graduação são os seguintes:
6 trabalhos de conclusão de curso concluídos, 8 traba-
lhos de conclusão de curso em andamento, 8 estágios
obrigatórios concluídos, 3 estágios obrigatórios em
andamento, 3 projetos registrados no sistema acadê-
mico da UNIPAMPA, 14 publicações relacionadas aos
trabalhos desenvolvidos, todas com a participação de
discentes.

Embora os números absolutos da integração UNI-
PAMPA/EMBRAPA não sejam impressionantes, a re-
lação concluintes/ingressantes no curso de Engenharia
de Computação é de cerca de 30% (para um ingresso
anual de 50 alunos, cerca de 15 discentes finalizam o
curso anualmente). No período acima descrito, foram
diplomados 45 alunos. Atualmente o curso possui 236
alunos matriculados sendo que, desses, 14 discentes
com 80% ou mais da carga horária integralizada (cri-
tério usado pelo MEC para inscrição de um discente na
prova do ENADE como concluinte), 21 matriculados
na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso e 09
matriculados em Estágio Obrigatório. Dessa forma, os
percentuais passam a ter um significado mais relevante,
visto que 33% dos estágios obrigatórios e 38% dos
trabalhos de conclusão em andamento são fruto desta
parceria.

4. Conclusões

Este texto apresentou a experiência do curso de
Engenharia de Computação da UNIPAMPA na concep-
ção do Estágio Obrigatório como elemento catalisador
do processo de inserção da interdisciplinaridade e
da extensão como práticas curiculares, por meio da
cooperação com uma organização governamental com
missão de realizar pesquisa e extensão para melhorar
os sistemas produtivos agropecuários da região. Como
fruto dessa experiência, a observação dos seus resul-
tados mostra que os seguintes objetivos estão sendo
atingidos: (i) atendimento ao perfil do egresso traçado
no Projeto Pedagógico do Curso, em que se estipula a
capacidade de identificação e resolução de problemas
técnicos de diferentes áreas de conhecimento; de es-
pecificação, projeto, desenvolvimento, validação, teste
e implantação de sistemas de software e hardware que
seja capaz de atender requisitos; comunicação oral e
escrita de trabalhos em diferentes níveis de abran-
gência e profundidade e para diferentes públicos; (ii)



apresentação ao discente, ainda no decorrer do curso,
dos problemas reais existentes na comunidade de Bagé
em relação aos sistemas de produção agropecuários –
formados, em mais de 90%, por sistemas de produção
familiar, em propriedades com menos de 100 hectares e
administrados por pessoas com baixo índice de escola-
ridade. Ainda que limitado a uma única área de atuação
(nesse caso), o desenvolvimento da sensibilidade sobre
os problemas sociais/econômicos/humanos existentes
e a visão da sua contribuição para a solução desses
problemas é parte da formação humana e cidadã com
a qual a Universidade deve estar comprometida; (iii)
a interlocução técnica com pessoas de outras áreas
talvez seja a parte mais rica da formação profissional
proporcionada aos discentes. Ainda que sua atuação
profissional futura não ocorra nas Ciências Agrárias, a
experiência de conversar e entender o que outra pessoa
necessita/deseja, em termos de produtos de hardware e
software, é uma experiência valiosa para especificação
de requisitos de sistemas. Note-se que a capacidade
de entender um problema do ponto de vista de seus
requisitos é uma competência importante na formação
de qualquer pessoa ligada à área de Computação; (iv)
ampliação da visão sobre as possíveis atuações profis-
sionais de um Engenheiro de Computação: problemas
reais, aparentemente fora do âmbito de atuação dos
Engenheiros, são trazidos para dentro da formação
universitária, mostrando como a Computação pode
contribuir em outras áreas do conhecimento; (v) por
último, mas não menos importante, o atendimento aos
objetivos institucionais expressos na Lei de Criação da
Universidade Federal do Pampa e no seu Plano de De-
senvolvimento Institucional. Como parte integrante do
corpo docente de uma Universidade pública brasileira,
o NDE do curso de Engenharia de Computação tem
compromisso com a função social da Universidade e
entende que essa missão somente pode ser cumprida
se a formação dos discentes incluir o contato e a
sensibilização em relação à realidade tanto quanto a
formação técnica de qualidade.

O trabalho de integração encontra-se ainda em es-
tágio inicial e, ainda assim, já apresenta resultados
significativos. A experiência deste trabalho deverá ser
intensificada nos próximos anos, com os trabalhos
desenvolvidos no âmbito do Mestrado em Computação
Aplicada, com área de concentração em Tecnologias
para a Produção Agropecuária. A experiência tem
mostrado que a integração com outras áreas de conhe-
cimento é trabalhosa, mas os resultados provam que
pesquisa de qualidade, inclusive na própria área de En-
genharia de Computação, pode ser produzida quando
volta-se o olhar para outras áreas de conhecimento.
Dessa forma, o preconceito muitas vezes existente com

“trabalhos técnicos” realizados na academia, em opo-
sição a trabalhos de pesquisa pura, é não só infutífero
como enganoso. A realidade sempre nos coloca proble-
mas interdiscipinares e o exercício da busca de solução
com profissionais de outras áreas é uma competência
que deve ser desenvolvida na Universidade – tanto de
alunos quanto de professores.
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