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Introdução 

 Com algumas exceções, o currículo de escolas e universidades organiza-se de 

acordo com áreas disciplinares distintas, Beane (2003). Para buscar a 

interdisciplinaridade, seria preciso deixar de lado a educação baseada na formação de 

modelos, memorizações, e fragmentação do conhecimento. 

É consenso no ensino superior que deve haver maior sinergia em direção à 

verdadeira interdisciplinaridade, mediada por processos de análise e síntese que levem 

da absorção teórica à aplicação prática motivada e motivante. 

Baseado nessa concepção, iniciou-se em 2007 um processo de reformulação 

curricular importante associado ao Curso de Engenharia de Computação da FURG. 

Compartilhando estruturas e conceitos, também foram recentemente criados mais dois 

cursos na área de Computação: Engenharia de Automação e Bacharelado em Sistemas 

de Informação com ênfase em Tecnologia da Informação (TI).  

Nesta reformulação foram incluídas as unidades didáticas de Atividades de 

Integração Curricular I a IV, que visam abrir espaço para a realização de projetos na 

área de Computação desde o primeiro ano dos cursos da área, num ambiente de 

comunicação e cooperação entre as disciplinas de cada série. 

Para planejar as etapas de implantação, preparar materiais adequados, divulgar a 

nova filosofia entre os participantes, treiná-los para as novas práticas, acompanhar a sua 

execução ao longo do seu primeiro ano de implantação, enfim, criar e acompanhar a 

execução de um ambiente que demonstre a viabilidade e validade da proposta é que foi 

proposto e aprovado o projeto de Atividades de Integração Curricular como 

componente didático de cursos na área tecnológica financiado pelo Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. 



A demanda para o trabalho realizado no projeto citado se fundamenta na 

implantação dos novos currículos, no que tange à incorporação e acompanhamento da 

nova metodologia envolvendo as atividades de integração curricular. 

 

Metodologia 

Para apoiar a implantação das novas unidades didáticas criadas com o processo 

de reformulação curricular foram elaboradas fichas, como a Tabela 1, para estabelecer 

as possíveis relações disciplinares existentes em cada série dos cursos do Centro de 

Ciências Computacionais. 

 

Resultados e Discussão 

Cada professor recebe uma ficha com os conteúdos pertencentes à sua ementa 

listados na primeira coluna, e os conteúdos das outras disciplinas da mesma série e 

curso listados nas colunas ao lado. 

Na ficha o professor deve marcar os conteúdos das demais disciplinas do curso e 

da série em questão com os quais é possível estabelecer relações com os conteúdos de 

sua própria disciplina. Na Tabela 1, encontra-se um exemplo hipotético de 

preenchimento realizado pelo professor da disciplina de Álgebra Linear e Geometria 

Analítica do primeiro ano do curso de engenharia de computação: 

Tabela 1: Ficha preenchida pelo professor da disciplina 
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Repare que o professor relacionou o item “Retas” de sua disciplina com os itens 

“Funções Reais de uma variável real” e “Continuidade” da disciplina de Cálculo 

Diferencial e Integral I e com os itens “Trabalho e Energia” e “Cinemática e Dinâmica 

da partícula” da disciplina de Física Geral C-I. Outra relação estabelecida foi a do item 



“Álgebra Vetorial” de sua disciplina com o item “Cinemática e Dinâmica da partícula” 

da disciplina de Física Geral C-I. 

 

Conclusão 

 Com o levantamento proposto é possível estabelecer relações entre conteúdos de 

diferentes disciplinas lecionadas em uma mesma série, esses dados possibilitam uma 

abordagem curricular integradora, planificada colaborativamente pelos professores.  
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