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O ensino da Engenharia exige a vinculação estreita entre a teoria apresentada em sala de aula e a 
aplicação efetuada diretamente nos locais de desenvolvimento das suas respectivas áreas. Porém, nem 
sempre estas atividades são possíveis na frequência desejada ou os alunos não podem atuar livremente por 
um tempo suficiente. Portanto, o desenvolvimento de cenários reais/didáticos para elaboração de estudos 
e projetos torna-se muito adequado nas disciplinas específicas dos cursos de Engenharia1. A metodologia 
de “Project-based learning” (PBL) busca fornecer aos alunos opções de capacitação atrativas e
inovadoras que podem ser replicadas em diversas disciplinas com ajuda de materiais didáticos e 
computacionais adaptados aos objetivos de cada caso. A iniciativa do PBL permite igualmente incorporar 
às atividades práticas um aspecto lúdico que contribua no aumento de interesse e dedicação dos alunos². 
O PBL é um recurso didático centrado no aluno, fazendo deste o principal agente responsável pelo seu 
aprendizado, em pequenos grupos e sob a orientação do professor. A aplicação desta metodologia em 
disciplinas dos cursos da UFSM-CS apresenta aos alunos, organizados em equipes, problemas de estudo 
de caso como uma ferramenta para alcançar o conhecimento e habilidades necessárias para sua 
resolução3,4. Sendo assim, constitui-se em uma iniciativa multidisciplinar inovadora de aprendizado 
baseada no construtivismo. 
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