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A Relação Professor e 

Aluno 
31 DE MARÇO DE 2018, ÀS 13:00. 

No V Congresso Nacional dos Grupos PET de 

Engenharia Civil, o grupo de discussão que abordou o 

tema “A relação professor e aluno” aconteceu no dia 

31 de março de 2018 e se deu início às 13:00. A questão 

inicial de debate concerniu na seguinte pergunta: “O 

respectivo grupo PET de vocês desenvolve algum tipo 

de projeto relacionado com essa temática: A relação 

Professor e Aluno”, estipulada pelo moderador André. 

Em seguida, o moderador deu o exemplo que o PET 

Civil UFOP realiza na sua universidade: O Projeto 

ECOAR, cujo objetivo é promover discussões acerca de 

temas que não são debatidos dentro do ambiente 

acadêmico e são fundamentais para a vida dos 

estudantes universitários. Como última edição, o 

ECOAR tratou exatamente desse tema que norteou 

todo esse grupo de discussão que contou com a 

participação do professor Luiz Fernando Rispoli, da 

pedagoga Elô Lebourg e estudantes de diversos cursos 

da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Como primeira resposta, Luiz do PET Civil 

CEFET Campus de Curvelo - relatou que foi promovido 

treinamento com os professores da universidade sobre 

aprendizagem ativa com auxílio de profissionais 

especializados. Na ocasião, foi obtido uma baixa 

adesão por parte dos docentes, apenas 10% da classe 

compareceram, e, dentre aqueles que compareceram, 

os alunos não conseguiram apontar uma mudança 

efetiva nas aulas lecionadas por eles. Apesar disso, os 

professores elogiaram bastante o projeto. 

A palavra foi dada para Théo do PET Civil 

UFSCar, a qual comentou sobre o projeto que consistiu 

na aplicação do formulário em todas as disciplinas do 

ciclo avançado. Essa pesquisa foi aplicada nos 

primeiros 10 minutos de cada aula, durante uma 

semana, para avaliarem o andamento das aulas. O 

Grupo PET incentivou que os alunos fizessem críticas 

construtivas a fim de contribuírem para a melhoria 

contínua da aprendizagem. O grupo PET Civil UFSCar 

ficará responsável por realizar filtragem das respostas 

dos alunos e repassar os resultados para todos os 

professores, etapa essa que será realizada no futuro.  

André apontou que na Universidade Federal de 

Ouro Preto já existe um formulário que visa a avaliação 

dos docentes por parte dos alunos, no final do período, 

mas que pouco é efetiva a fim de solucionar essa 

problemática. Muito professores recebem sua 

avaliação e não analisa os resultados que são os 

feedbacks dados pelos graduandos. 

Em seguida, Milvio do PET Civil UNESP Ilha 

Solteira, disse que existe também o formulário 

eletrônico aplicado no final de cada período, mas que 

também vem sendo pouco efetivo. Nesse sentido, 

criaram um projeto, junto com os demais PETs da 

universidade, cujo objetivo é analisar e avaliar como 

deveriam ser conduzidos os diferentes tipos de aulas 

de acordo com as diretrizes oferecidas pela UNESP, 

além de discutir assuntos sobre as políticas de 

aprendizagem dentro do contexto atual. Os resultados 

dessas discussões eram compilados e enviados 

diretamente aos professores. Apesar disso, 

perceberam um certo conservadorismo por partes dos 

professores em realizarem mudanças. 

Eduardo, do PET Civil UFJF, concordou que o 

formulário disponibilizado pela universidade, com o 

objetivo de avaliar os professores não vem dando bons 

resultados na UFJF. Em função disso, os professores 

aplicam seus próprios formulários com o objetivo de 

avaliar as suas respectivas aulas. Essa prática foi 

aderida apenas por alguns docentes do departamento 

do curso de Engenharia Civil. Os professores que 

aderiram a essa prática são aqueles que mais buscam a 

melhoria contínua de sua didática nas aulas. Eduardo, 

Carlos e Felipe, do PET Civil UFC, apontaram que 

existem professores que lecionam de maneira 

completamente diferente a mesma disciplina, 

enquanto que uns estão no conservadorismo 

excessivo, ensinando processos complexos no quadro, 

enquanto outros já utilizam softwares que serão 

realidades dos alunos  que no futuro próximo estarão 

inseridos dentro do mercado de trabalho. 



 
GRUPO DE DISCUSSÃO 03: A Relação Professor e Aluno 
 
 

V Congresso Nacional dos Grupos PET de Engenharia Civil 
PET Engenharia Civil UFOP 

Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto | Morro do Cruzeiro 
Ouro Preto - MG | CEP 35400-000 

vconpetcivil@gmail.com | (31) 3559-1516 

Carlos e Felipe, da Universidade Federal de 

Fortaleza, afirmaram também que os formulários 

online de avaliação dos professores não são efetivos 

dentro da sua respectiva universidade e apontaram 

que alguns docentes não levam em consideração os 

resultados dos formulários porque acreditam que os 

alunos não têm credibilidade para realizar esse tipo de 

avaliação. 

Em seguida, o moderador André afirmou que 

os professores são de extrema importância para o 

ensino técnico que será utilizado durante a prática de 

Engenharia no futuro. Porém, eles também exercem 

um papel fundamental de ensino da cidadania, do 

respeito e dos direitos humanos acerca da formação 

dos engenheiros brasileiros. Nesse sentido, foi 

perguntado se existem nas universidades, professores 

que estão preocupados com essa abordagem que, às 

vezes é deixada de lado. Aproveitou a oportunidade 

para citar exemplos de professores que utilizaram do 

“seu poder” em sala para ameaçar alunos e outros que 

já até abusaram de mulheres. Mostrou ainda que, 

embora todos estes estejam sendo citados em vários 

processos administrativos dentro da universidade, 

ainda não existem ferramentas efetivas que assegurem 

que comportamentos similares a esses não aconteçam 

novamente. 

O petiano Luiz – PET Civil CEFET Campus de 

Curvelo – afirmou que existem duas professoras que 

incentivam os alunos a desenvolver projetos no 

decorrer do curso. Ao longo das suas respectivas 

disciplinas, os estudantes devem desenvolver projetos 

e ao final do período, apresentá-los. Os alunos 

responsáveis pelos projetos de destaque, são 

convidados para iniciar projetos de iniciação científica 

dentro da universidade. 

Logo em seguida, Milvio – PET Civil UNESP Ilha 

Solteira – disse que na sua universidade também tem 

casos assédio de professores que tratam os alunos de 

maneira diferenciada em função o sexo. Ele aproveita 

a oportunidade para mostrar como os alunos se 

sentem incomodados com essa realidade dentro das 

salas de aula. 

Carlos – PET Civil UFC – citou um caso de 

machismo praticado por um professor do 

Departamento de Física da Universidade Federal de 

Fortaleza que assediou uma aluna durante uma aula de 

Física I. Esse caso despertou uma comoção dentro de 

toda a universidade além de ter sido noticiado em 

vários jornais. O professor foi imediatamente afastado 

da prática da docência. Carlos aproveitou o momento 

para lamentar que são necessárias situações extremas 

como essas, para se tomar atitudes mais rígidas por 

parte dos órgãos internos das universidades 

brasileiras.  

Eduardo, aluno da Universidade Federal de Juiz 

de Fora, citou um projeto que foi realizado chamado 

“Mulheres na Engenharia”. O projeto consistiu em 

promover uma discussão sobre o papel da mulher em 

todos os setores de Engenharia. Tiveram a participação 

de 80 a 90 pessoas, contanto com a presença de vários 

professores. Na oportunidade, as mulheres contaram 

sobre os problemas que sofreram ao longo da vida 

profissional e como conseguiram superar todos esses 

desafios. 

Em seguida, Camila – PET Civil UTFPR Campo 

Mourão – informou que, em sua universidade, os 

alunos têm uma relação muita boa com os professores. 

Afirmou que a grande maioria dos professores, 

preocupam com avaliação institucional respondida 

pelos alunos. Aproveitou o momento para citar o 

problema que os alunos tiveram com um professor de 

mecânica dos solos que tinha um alto índice de 

reprovação nas disciplinas que lecionava e que, para 

reverterem essa situação, a turma de reuniu e escreveu 

um documento que foi entregue ao coordenador do 

curso, descrevendo minuciosamente o problema. Após 

essa medida, a incoerência nas avaliações desse 

professor desapareceu. 

O petiano Milvio, UNESP Ilha Solteira, apontou 

que existem muitos professores que estão mais 

focados na pesquisa do que com a docência na 

graduação. Nesse sentido, ele aproveitou a 

oportunidade para levantar um questionamento. 

Como o PET, entidade responsável por desenvolver 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, pode agir 
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com o intuito de resolver ou amenizar essa 

problemática que é vivenciada em quase todas as 

instituições de ensino superior público do país. 

Nesse sentido, o petiano André, da 

Universidade Federal de Ouro Preto, citou o “Projeto 

Civil Nota 5” que vem buscando melhorar a avaliação 

externa do curso quanto ao MEC, promover a melhoria 

interna do ensino além de desenvolver projetos e/ou 

metodologias inovadoras e aplicáveis que acrescentem 

à melhor formação dos alunos. O projeto conta com 

reuniões semanais realizadas nas sextas-feiras entre os 

integrantes do grupo, compostos por alunos de todos 

as organizações estudantis do curso de Engenharia Civil 

da UFOP – CAEC, Civil Jr, PET Civil e CPO. Inicialmente, 

a equipe foi dividida em duas comissões, sendo uma 

responsável pela conscientização dos estudantes de 

Engenharia Civil que iriam realizar o ENADE e avaliar a 

instituição quanto aos critérios do MEC e a segunda 

comissão, aquela responsável por tratar dos assuntos 

referentes às melhorias internas do curso. Na linha de 

preparação para a edição do ENADE 2017, a fim de 

mostrar aos alunos como é cobrado o conhecimento 

em Engenharia Civil, foi utilizada a metodologia de 

vídeo-aulas, na qual em cada vídeo um membro do 

projeto resolvia uma questão de edições anteriores do 

ENADE. Sendo assim, foram gravados vídeos contendo 

assuntos que abordavam sobre as cinco grandes áreas 

do curso e as aulas disponibilizadas na página do 

projeto no Facebook e no Youtube. Além das aulas, 

uma palestra abordando as importâncias do ENADE e a 

forma como é cobrado o conhecimento do aluno 

durante a prova foi ministrada por uma professora com 

conhecimentos na área. Com respeito às metodologias 

desenvolvidas a fim de promover a melhoria interna do 

curso, foi enviado aos alunos, professores, ex-alunos, 

intercambistas e profissionais do mercado de trabalho 

questionários, cujo objetivo era levantar dados 

importantes para auxiliar em uma futura 

reestruturação da grade curricular do curso. Além 

disso, representantes do projeto participavam das 

reuniões do departamento do curso a fim de explicar 

sobre o projeto aos professores e demonstrar o real 

interesse dos alunos por mudanças, contando com o 

auxílio dos docentes para compartilhar experiências, 

discutir sobre o futuro do projeto e promover críticas e 

sugestões.  

Em seguida,  Ana Luisa Zottis e Antônio Carlos, 

ambos do PET Civil UFRGS, informaram que foi aplicado 

um  questionário e realizada uma pesquisa sobre os 

cursos de Engenharia Civil do país dentro do projeto, 

que serviu de inspiração para o “Projeto Civil Nota 5” 

da UFOP, e perceberam que as empresas não tinham 

interesse pelos alunos da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul como estagiários, porque eles tinham 

uma carga horária muito fragmentada, dificultando a 

contratação de estagiários dessa instituição. Em função 

desse resultado, o PET Civil da UFRGS conseguiu várias 

mudanças na grade curricular do curso a fim de corrigir 

ou amenizar essa problemática. Ana Luísa apontou 

também que todas as melhorias alcançadas com esse 

projeto só foram possíveis porque tinham uma ótima 

relação com os professores do departamento. 

Ressaltaram ainda que foram necessários quase quinze 

anos de muita pesquisa para conseguir implementar as 

principais mudanças junto com Centro Acadêmico que 

lidavam com assuntos relacionados às questões 

burocráticas do curso de graduação. 

O petiano Eduardo da Universidade Federal de 

Juiz de Fora compartilhou que o curso também passou 

por uma formulação da grade curricular recentemente. 

Conseguiram substituir uma disciplina que era 

lecionada por um professor do departamento de 

Direito, por outra disciplina similar lecionada por um 

professor do próprio departamento de Engenharia 

Civil. Outra mudança que eles conseguiram foi trazer a 

prática de engenharia para os períodos iniciais do 

curso, através de inserção de uma nova disciplina no 

ciclo básico. Ele apontou que a falta de prática nos 

períodos iniciais do curso de engenharia pode justificar 

o elevado índice de evasão que assolam os cursos do 

país. 

O moderador André aproveitou o momento 

para tratar de assunto extremamente importante: A 

Didática de Professores. Apontou que o curso de 

Engenharia Civil da UFOP passava um problema grave 

relacionado com a didática do professor que leciona a 

disciplina de Introdução à Engenharia Civil. Para 



 
GRUPO DE DISCUSSÃO 03: A Relação Professor e Aluno 
 
 

V Congresso Nacional dos Grupos PET de Engenharia Civil 
PET Engenharia Civil UFOP 

Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto | Morro do Cruzeiro 
Ouro Preto - MG | CEP 35400-000 

vconpetcivil@gmail.com | (31) 3559-1516 

resolver esse problema, o “Projeto Civil Nota 5” 

resolveu desenvolver um outro projeto chamado “5 

Pilares”. Esse projeto será aplicado em parceira com a 

disciplina Introdução à Engenharia Civil e tem como 

objetivo apresentar as áreas de conhecimento do curso 

aos alunos ingressantes. Tudo isso, por meio de 

atividades em que os alunos ingressantes tenham que 

propor um projeto, sob orientação de um aluno 

veterano que irá atuar como monitor responsável, de 

aplicação em determinada área da Engenharia Civil. 

Esse projeto está sendo implementado pela primeira 

vez no vigente período letivo (2018.1). 

Em seguida, o petiano Jefferson – UFC – 

afirmou que os alunos da Universidade Federal de 

Fortaleza conseguem perceber claramente a diferença 

entre a didática dos professores dos departamentos do 

ciclo básico e os professores engenheiros. Os docentes 

engenheiros trazem mais aplicabilidade e 

consequentemente conseguem pretender com mais 

facilidade, a atenção dos alunos. Citou o exemplo do 

professor de Estatística que mostrava dentro da 

disciplina, como a estatística dialoga com o Estudo de 

Tráfegos na Área de Transportes. Na disciplina de 

Introdução à Engenharia, os professores da disciplina 

convidam professores das fases finais do curso para 

apontar qual a importância das disciplinas iniciais para 

a aprendizagem das disciplinas do ciclo 

profissionalizante. Além disso, aproveitou a 

oportunidade para mostrar como as visitas técnicas são 

importantes como ferramenta para despertar o 

interesse dos alunos no ciclo básico de Engenharia Civil. 

A petiana Ana Luisa da UEM citou um problema 

vivenciado em sua universidade. No início do período 

letivo acontece uma maratona para conseguir trocar 

de professores em algumas disciplinas que apresentam 

mais de uma sugestão de professor. Os alunos optam 

por realizar a matéria com professores que possuem 

uma ótima didática. Além disso, ela citou o exemplo de 

uma professora que recorreu ao PET para buscar 

melhorias na disciplina que lecionava. Nesse sentido, 

Ana Luísa analisou que a busca por melhoria contínua 

parte da consciência e percepção individual de cada 

docente.  

O petiano Théo da UFSCar disse que o 

conservadorismo dos professores afeta diretamente 

na atualização de suas didáticas. Geralmente aqueles 

professores que estão a mais tempo dentro da 

universidade são os mais resistentes em procurar 

melhorar ou atualizar suas aulas. Ele alertou também 

para a necessidade de mudança no Manual do PET no 

que diz respeito ao limite máximo de duas 

reprovações. Ele acredita que essa restrição vai contra 

os princípios fundamentais do programa. 

O moderador André aproveitou a fala do 

petiano Théo para perguntar: “Qual a parcela de culpa 

do aluno, na dificuldade de se estabelecer uma boa 

relação com o professor? ” 

Em seguida, a fala é passada para o petiano 

Carlos da UFC que lembrou de outro professor que está 

presente na realidade dos cursos de graduação pelo 

país: Professores com péssimas didáticas, mas que 

aprovam todos os alunos. Esses professores também 

contribuem para uma precarização do ensino a medida 

em que formam profissionais sem o devido 

conhecimento técnico exigido. Estes, muitas vezes, são 

passados despercebidos. 

Foi apresentado ao grupo a importância de os 

alunos motivarem os professores a lecionar. Isso é 

percebido nas atividades de ensino que o PET participa. 

Lecionar para uma turma de alunos que não são 

comprometidos dificulta categoricamente a prática da 

docência. É desmotivante perceber alunos mexendo 

no celular ou realizando outra atividade quando está 

tentando passar conhecimento para essas pessoas. 

Eduardo do PET Civil UFJF apontou outro 

problema que é realidade na maioria das instituições 

de ensino superior do país: A propaganda 

desvalorizadora proferida pelos alunos veteranos em 

relação a determinados professores. Essa propaganda, 

de certa forma, desperta nos alunos, logo nos 

primeiros dias de aula, um certo preconceito com 

alguns docentes que não possuem uma boa didática 

durante sua prática de docência. Os professores alvos 

dessas taxações já sentem dificuldade de se 

relacionarem com os alunos de uma maneira saudável. 
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Às vezes, as opiniões de alguns veteranos não eram 

confirmadas quando chegava o momento de se realizar 

determinadas disciplinas. Alguns alunos, por sua vez, 

têm dificuldade em obter essas percepções e acabam 

assumindo os comentários maldosos como verdade 

absoluta, tornando um ciclo vicioso. 

Em seguida, Gabriel da UFC, defendeu também 

que não devemos nos deixar levar pela opinião dos 

veteranos em relação a alguns professores. É 

necessário que cada aluno tira suas próprias 

conclusões. Ele aproveitou o momento para 

apresentar a todos os presentes o projeto que o PET 

Civil UFC desenvolve, que consiste em gravar vídeos 

com os professores trazendo a metodologia das 

disciplinas e mostrando quais conteúdos serão 

abordados pela matéria ao longo do semestre letivo. 

Luiz, do CEFET de Curvelo, apresentou ao grupo 

o projeto de Apadrinhamento dos Calouros realizado 

por cada petiano cujo objetivo é incentivar os calouros 

a estudar, apresentar a universidade para eles além de 

desmistificar algumas afirmações que são ouvidas no 

momento em que se passa no vestibular. Dessa forma 

é possível tornar a caminhada dos alunos rumo a 

formatura um pouco menos difícil. 

Em seguida, Milvio – UNESP Ilha Solteira – 

também apresentou o projeto Apadrinhamento dos 

calouros que é desenvolvido pelo seu grupo. Como já é 

um projeto desenvolvido a oito anos, eles estão 

encontrando dificuldades para conseguir adesão dos 

veteranos para auxiliar no projeto. Nesse sentido, 

estão buscando novas alternativas para despertar o 

interesse dos veteranos em abraçar o projeto. O 

apadrinhamento dos calouros pode ser utilizado para 

debitar as horas complementares para a conclusão do 

curso de graduação. 

O petiano Gabriel – UFC – contou um pouco 

sobre o Programa de Tutorias, desenvolvido pelo seu 

PET. O projeto consiste em cada petiano liderar um 

grupo de 5 calouros com o objetivo de apresentar a 

cidade, a universidade e o campus aos alunos que 

estão ingressando na faculdade. É o momento em que 

os alunos têm o primeiro contato com o PET e assim, 

possam conhecer um pouco desse novo universo que 

estão mergulhando. 

Antônio Carlos e Ana Luísa da UFRGS 

apontaram outro problema que é realidade dentro da 

instituição de ensino em que estão inseridos: O sistema 

de ordenamento para o processo de matrícula. O 

ordenamento consiste em classificar o aluno em 

função de seu coeficiente de rendimento e essa 

classificação dita a preferência no momento de efetuar 

a matrícula nas disciplinas. Esse processo cria um ciclo 

vicioso uma vez que os alunos que são mal avaliados no 

início do curso têm dificuldade para se matricularem 

em turmas de melhores professores e acabam 

carregando esse ônus até o fim da graduação. O 

ordenamento também contribui para não efetivar uma 

boa relação entre professor e aluno, uma vez que 

tantos os alunos como os professores sofrem taxações.  

Sem aproximando do fim, mas não menos 

importante, o Grupo de Discussão 3: A Relação 

Professor e Aluno, discutiu sobre a importância de uma 

disciplina que integre todos os projetos que são 

aprendidos ao longo da graduação. Em algumas 

universidades foi percebido que existe essa disciplina 

integradora. 

Ao fim, o moderador André, do PET Civil UFOP, 

fez um fechamento de toda a discussão fazendo um 

resumo de tudo que foi falado durante esse momento. 

A discussão se deu ao fim às 15:00. 

OPINIÃO DO ESCRIVÃO: 

Durante toda a discussão que circundou o 

tema “A Relação Professor e Aluno”, foi possível 

perceber que existem falhas tanto por partes dos 

alunos como por partes dos professores. Nós, como 

petianos, temos a responsabilidade de atuar para 

tentar corrigir ou pelo menos amenizar os vários 

problemas que afetam substancialmente a relação 

entre professor e aluno. Isso porque, o Programa de 

Educação Tutorial possui um respeito e admiração 

muito grande dentro de todos os órgãos 

organizacionais das universidades e nossas opiniões 



 
GRUPO DE DISCUSSÃO 03: A Relação Professor e Aluno 
 
 

V Congresso Nacional dos Grupos PET de Engenharia Civil 
PET Engenharia Civil UFOP 

Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto | Morro do Cruzeiro 
Ouro Preto - MG | CEP 35400-000 

vconpetcivil@gmail.com | (31) 3559-1516 

certamente são ouvidas e muito bem consideradas 

quando nos pronunciamos.  

Foi claramente percebido que o preconceito 

que geralmente é ditado pelos veteranos em relação a 

alguns professores, dificulta uma melhoria contínua 

dessa relação que é fundamental para construção de 

um sistema de ensino-aprendizagem de qualidade. 

Dessa forma, portanto, deve-se zelar pela imagem do 

docente e sempre ajuda-lo a buscar alternativas que 

facilitam e promovam uma didática ainda mais atrativa 

para os estudantes. Precisa-se principalmente 

contribuir para a motivação da prática de lecionar que 

já é pouco valorizada em nosso país, sempre apoiada e 

amparada por um bom diálogo. 

Por fim, é importante ressaltar as palavras que 

mais se destacaram na   discussão desse tema. Elas são: 

motivação; docência; relação professor e aluno; 

respeito; responsabilidade mútua; cooperação; 

parceria, melhoria contínua, diálogo.
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UFOP 
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4. Théo Brunette Fernandes – PET Civil UFSCar 
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6. Ana Luísa Silva Alves – PET Civil UEM 
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