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A Engenharia, Agronomia e Geociências são áreas 
que por si só suscitam conhecimento. Ser um enge-
nheiro, um agrônomo ou um geocientista remete a 
um profissional capacitado, com um grande conhe-
cimento técnico, concentrado, dedicado, organiza-
do e versátil. O mercado também enxerga este pro-
fissional como uma pessoa diferenciada e com alto 
potencial de desenvolvimento.

As corporações e a engenharia coexistem. Uma é de-
pendente da outra. A engenharia está presente na lo-
gística, em projetos diversos, na medicina, na indús-
tria química, farmacêutica, mineração, agronegócio 
e tantas outras, fazendo com que o engenheiro seja 
um profissional de grande aceitação no mundo cor-
porativo. Além do conhecimento técnico, outras ca-
racterísticas os destacam, como versatilidade, visão 
de planejamento, adaptabilidade e resiliência. A atua-
ção do profissional está muito além da sua formação 
técnica específica, ele atua de forma eficaz em dis-
ciplinas correlatas além de destacar-se em áreas de 
gestão, financeiro, suprimentos e tecnologia.

Mas estas características estariam relacionadas à 
formação? As instituições de ensino suscitam este 
perfil na sua grade curricular? Seria este o perfil es-
perado pelos orgãos reguladores de profissionais 
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(ex. Crea-MG)? E, acima de tudo, o que mais o mer-
cado e empresas esperam?

Segundo Silveira (2005)(1), existem alguns perfis de 
formação de engenheiros a partir das escolas clás-
sicas mundiais, sendo eles:

Modelo Francês: a engenharia na França se-
gue dois caminhos de formação, um denominado 
“engenheiro generalista de base científica”, também 
denominado engenheiro gerencial que ocupa direta-
mente cargos de direção ou de projeto em empresas 
privadas ou estatais.  A outra formação é o denomi-
nado “engenheiro tecnicista de formação longa”, 
também conhecido como engenheiro operacional. 
Este profissional tem uma característica de ser mui-
to especializado e atua essencialmente nas funções 
de engenheiro de obra ou de chão-de-fábrica.

Modelo Alemão: contrapondo ao modelo fran-
cês, o engenheiro no modelo alemão recebe uma 
formação essencialmente técnica, entremeada de 
estágios e com pouca base científica e, em três 
anos, já tem a formação denominada “engenheiro 
tecnicista de formação curta”. Porém, esta formação 
não proporciona muitas oportunidades a exercer 
cargos de direção. A outra formação existente é de 
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“engenheiro especializado de base científica”, cuja 
duração é de cinco anos e confere maior prestígio 
social. Grandes especialista, pesquisadores, pro-
jetistas, consultores e professores se forma nesta 
modalidade.

Modelo Anglo-Saxão: a formação de en-
genheiros nos países anglo-saxônicos é aparen-
temente mais simples, pois oferece uma liberdade 
curricular às diferentes instituições. As escolas 
classificadas como universidades de pesquisa exi-
gem, além de uma boa formação científica, uma for-
mação humanística e técnica especializada. São de-
nominados “engenheiros de formação humanística 
e base científica”. Uma característica marcante nes-
te grupo é a orientação de continuidade dos estu-
dos após o término da graduação. Também existem 
as escolas de engenharia não classificadas como 
universidades de pesquisa que oferecem uma for-
mação técnica de três anos denominada “engenhei-
ro tecnológico de formação curta”. Este engenheiro 
atua diretamente na área técnica da indústria sem 
muita projeção gerencial. 

Modelo Brasileiro: no caso brasileiro, a enge-
nharia evoluiu do denominado “engenheiro bacha-
rel”, onde o incipiente parque industrial brasileiro 
não exigia uma sólida formação técnica, sendo im-
portante o diploma, o domínio da linguagem técni-
ca e uma alta capacidade de adaptação à empresa.  
Com a evolução das escolas técnicas e os apoios 
por meio de convênios industriais, evoluímos para 
o que podemos denominar “engenheiro generalis-
ta com formação técnica de interesse regional” e, 
por ser regional, modelavam as competências às 
exigências locais. Com a criação do conceito de en-
genharia científica e o aumento da demanda promo-

vida pela ampliação industrial no Brasil, foi definido a 
formação “engenheiro especialista de base científi-
ca”, situado entre o engenheiro de formação longa 
alemão e o engenheiro generalista de base cientí-
fica francês. Uma formação de especialistas com 
grande base científica e alta capacidade técnica.

A sólida base técnico/científica dos cursos de en-
genharia, agronomia e geociências confere aos alu-
nos um conhecimento tradicionalmente estável, no 
entanto, ainda não suficiente quando analisamos o 
rápido avanço tecnológico. O dinamismo atual alia-
do às elevadas expectativas das empresas por pro-
fissionais cada dia mais capacitados tendem a reali-
nhar a direção das instituições perfazendo o foco do 
desenvolvimento não apenas para o conhecimento, 
mas ampliando para o desenvolvimento de outras 
competências.

A competência não se restringe apenas ao conhe-
cimento técnico, abrange também suas habilidades 
e atitudes. O conhecimento é o saber, a experiência, 
o desenvolver-se. A habilidade é o saber comunicar, 
saber agir, criar sinergia e mobilizar recursos. E a ati-
tude é assumir responsabilidades, assumir riscos, 
engajar-se e comprometer-se. Estas características 
aliadas possibilitam um aprendizado constante, per-
mitindo a ampliação da rede de conhecimento, con-
tribuindo para a evolução e formação do profissional.

Então, ampliar as competências no ambiente das 
instituições de ensino proporcionará uma visão ho-
lística para o profissional de Engenharia, Agronomia 
e Geociências agregando um valor social essencial 
tanto para o sucesso nas organizações quanto para 
o desenvolvimento pessoal.

(1) Conceitos baseados no livro A Formação do Engenheiro Inovador – Uma visão 
Internacional de Marcos Azevedo da Silveira. PUC Rio, 2005
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