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Água: descaso e impunidade imperam
2020 trouxe para a população fluminense um 
cenário que vai muito além do que se poderia 
entender como transtorno urbano. Um dos 
principais serviços públicos fornecidos às 
cidades, fonte de saúde e vida, entrou em crise. 
desde os primeiros dias de janeiro, as denúncias 
de que a água distribuída pela Companhia 
estadual de Águas e esgotos do rio de 
janeiro (Cedae) estava com sabor, odor e cor 
alterados se multiplicaram. em meio à guerra 
de informações, o processo de privatização 
da empresa surgia como pano de fundo e 
escancarava, mais uma vez, problema da maior 
gravidade: o descaso histórico com o saneamento 
básico. nesta edição, o Clube de engenharia, 
em debate com especialistas, defende a empresa 
pública, mas apresenta propostas e denuncia os 
crimes que se cometem contra a população.

páginas 6 e 7No sucateamento da companhia e na perspectiva de privatização estão as ações com possibilidade de explicar, mas não justificar, a absoluta falta de
informações para a população.
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Cidade do rio de janeiro 
é eleita a primeira Capital 
Mundial da arquitetura.
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PUC-rj e Clube de 
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Desafios para o 
desenvolvimento 
nacional

a auditoria externa contratada pelo 
BndeS não encontrou irregularidades, 
mas os ataques continuam e o desmonte 
da instituição está em marcha.

dIreTrIZeS

Ameaças ao 
futuro da 
Engenharia

MeC oferece carga horária de 
ensino a distância (ead), mas cursos 
de engenharia em ead não são 
regulamentados pelo Crea.
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Com a intensificação do uso de dados pessoais na 
Internet, tem ficado clara a necessidade de buscar 
entendimento para disciplinar essa utilização. o 
objetivo básico é proteger direitos de privacidade dos 
cidadãos e empresas no trato dessas informações pes-
soais. o próprio fórum econômico Mundial (Wef) 
reconhece que os dados pessoais “são a moeda do 
mundo digital”, e que, portanto, devem ser tratados 
de forma regulada. 

neste sentido, a União europeia (eU) emitiu o re-
gulamento Geral sobre a Proteção de dados (rGPd) 
2016/679, que após um período de transição de dois 
anos, entrou em vigor em 25 de maio de 2018. Inspira-
dos por esta iniciativa, vários países passaram a aprovar 
leis de proteção de dados pessoais, tais como estados 
Unidos, japão, México, argentina e Chile.

no Brasil, após um período de grandes discussões, a 
lei Geral de Proteção de dados (lGPd) foi sancio-
nada em 14 de agosto de 2018, e a autoridade nacio-
nal de Proteção de dados (anPd) foi criada pela lei 
13.853 de 09/07/2019 — podendo vir a ser uma nova 
agência para cuidar das normas e fiscalizações necessá-
rias. no entanto, a lGPd só entrará em vigor em 14 
de agosto de 2020, após um período de transição para 
adaptação, principalmente das empresas.

Portanto, avizinha-se a data em que a lei passará a 
valer. e algumas perguntas já se apresentam. natu-
ralmente são dúvidas que pairam em qualquer ramo 
de atividade que se inicia, mas que devem ter atenção 
redobrada para que não se tornem desvios de condu-
ção nas atividades de um novo segmento, de forma que 
a sociedade não seja prejudicada.

entre os inúmeros questionamentos quanto à aplica-
ção da lGPd podemos citar: Como as empresas se 
preparam para essa nova realidade? Como a sociedade 
poderá lançar mão de seus direitos? Como a anPd 
mediará os conflitos? Como será a composição dos 
Conselhos da anPd? Qual o ferramental de normas 
necessário para que cada área possa executar as devidas 
fiscalizações? Qual a formação adequada para um pro-
fissional dessa área? Quais novos cursos deverão surgir 
para dar suporte à nova atividade?

o Clube de engenharia, que participou dos esforços 
para a aprovação do Marco Civil da Internet, em 2014, 
e que vem acompanhando os trâmites da lGPd, reali-
zará ainda no mês de março um podcast sobre o assun-
to, além de apresentar, juntamente com especialistas 
da TI rIo, uma palestra informativa sobre a nova lei 
abordando alguns dos temas ainda em aberto.
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Congresso Mundial de Arquitetos: 
a perspectiva de cidades democráticas

InTernaCIonal

Em janeiro de 2019, a cidade do Rio de Janeiro foi 
eleita a primeira Capital Mundial da Arquitetura. O 
título foi criado no ano anterior pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(Unesco), em parceria com a União Internacional dos 
Arquitetos (UIA). E foi assim que a capital fluminen-
se foi selecionada para sediar a 27ª edição do Congres-
so Mundial de Arquitetos (UIA2020RIO), entre os 
dias 09 e 23 de julho próximo. A dimensão do evento 
foi apresentada pelo presidente de seu Comitê Exe-
cutivo, o arquiteto Sérgio Ferraz Magalhães. Ele foi 
homenageado pelo Clube de Engenharia no tradicio-
nal Almoço de Confraternização. Em janeiro já eram 
cerca de 4.500 os inscritos, com expectativa de chegar 
a 10.000 participantes. 

Do MAM ao Cais do Porto
na homenagem, Magalhães falou do papel do 
Congresso em fomentar na cidade o desfrute da 
arquitetura em seus espaços mais democráticos - os 
públicos – e levantar soluções para obstáculos que 
persistem, como saneamento e mobilidade urbana. 
está em destaque também a proposta de presente-
ar os congressistas com a vivência da cidade em sua 
totalidade, em diversos equipamentos culturais de 
uso público, tais como aterro do flamengo, Praça 
Xv e Museu Histórico nacional. nessa perspec-
tiva, as atividades vão se espalhar pelo rio: alguns 
edifícios marcantes da arquitetura carioca serão 
subsedes do Congresso, como o Palácio Gustavo 
Capanema, marco da arquitetura moderna dos 
anos 1940 e “uma obra-prima do mundo”, segundo 
Magalhães, e o Museu de arte Moderna (MaM), 
assinado por affonso eduardo reidy e herança 
dos anos 1950. 

Serão ocupados seis pavilhões do cais do Porto. 
Trata-se de utilizar a arquitetura urbana em sua 
melhor função: “a arquitetura hoje é a construção 
do espaço onde vivemos, o espaço de convívio, que é 
o espaço público, onde se dá a interação social sem 
prévia determinação. É o lugar do encontro onde as 
diferenças podem se desenvolver plenamente, onde 
o confronto resulta no desenvolvimento social, polí-
tico e econômico do país”, defendeu Magalhães. 

Por um modelo mais inclusivo 
de cidade
o arquiteto e urbanista Sérgio Magalhães, o 
primeiro Secretário de Habitação do Município 
do rio, entre 1993 e 2000, deseja ver o grandioso 
encontro de seus colegas de profissão causando 
mudanças na cidade, colaborando para resolver 
problemas que ainda são grandes obstáculos para o 
pleno desenvolvimento de sua população. “nós não 
queremos que o Congresso seja um cabedal de co-
nhecimento que se esgota ao se concluir e ir para o 
registro dos anais. nós queremos que seja proposi-
tivo, que diga coisas para 2025, que diga coisas para 
2030 para a cidade, para a região metropolitana 
do estado do rio de janeiro e para outras cidades 
brasileiras que passam pelas mesmas dificuldades”. 

a importância da arquitetura na promoção de 
cidades mais democráticas também foi o foco do 
presidente do Clube de engenharia, Pedro Celesti-
no. no resgate que fez da trajetória profissional de 
Sérgio Magalhães, entre outros registros lembrou 
que o arquiteto e urbanista foi o responsável pela 
concepção do programa favela Bairro, que foi, 
para Celestino, o primeiro programa voltado à 
integração da população marginalizada e ao fim da 
segregação que se estabelece nas cidades. na visão 
do presidente, o Congresso Mundial de arquitetos 
vem em um excelente momento para o rio, que 
passa por crises de diversas ordens, e tem o poten-
cial de levantar discussões sobre um modelo mais 
inclusivo de cidade. “Que este evento seja um mar-
co deste trabalho de construção de uma sociedade 
mais digna, mais humana, mais igualitária, que é 
o grande papel da arquitetura e do urbanismo no 
mundo”, finalizou Pedro Celestino.

além de Pedro Celestino e Sérgio Magalhães, com-
puseram a mesa de homenagem os ex-presidentes 
raymundo de oliveira e Helói Moreira; o presi-
dente do Instituto de arquitetos do Brasil do rio 
de janeiro (IaB-rj), Igor de vetyemy; a vice-presi-
dente do Conselho de arquitetura e Urbanismo do 
rio de janeiro (CaU/rj), Isabel Tostes; e a diretora 
executiva do Comitê organizador rio 2020, valéria 
Hazan. leia mais: http://bit.ly/congresso-arquitetos

Sérgio Magalhães: “Queremos que o Congresso fomente na cidade 
o desfrute da arquitetura em seus espaços mais democráticos - os 
públicos – e levante soluções para obstáculos que persistem, como 
saneamento e mobilidade urbana.”

Fernando Alvim

Todos os Mundos, 
Um Só Mundo
o evento internacional é realizado pela União 
Internacional de arquitetos (UIa) e pelo 
Instituto de arquitetos do Brasil (IaB), e terá 
como tema central “Todos os Mundos, Um 
Só Mundo, arquitetura 21”. existem, ainda, 
quatro eixos temáticos nos quais se dividem os 
debates e as palestras: diversidade e Mistura; 
Mudanças e emergência; fragilidades e de-
sigualdades; e Transitoriedades e fluxos. os 
envolvidos em sua organização não compõem 
apenas o Comitê executivo, como também 
um comitê científico de seis arquitetos e um 
Comitê de Honra com personalidades enga-
jadas nos temas em discussão, tais como Paulo 
Mendes da rocha (presidente do Comitê de 
Honra), o músico Gilberto Gil, a editora Ma-
risa Moreira Salles e representantes de outros 
países, como Álvaro Siza (Portugal), Solano 
Benítez (Paraguai) e diébédo francis Kéré 
(Burkina faso, África). 
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Mesmo após auditoria 
milionária não encontrar 
quaisquer irregularidades, 
sobrevivência da 
instituição financeira 
continua em jogo.

BNDES: desafios para o banco que 
impulsiona o desenvolvimento nacional

eConoMIa

Um dos mais importantes mecanis-
mos de estado na condução de polí-
ticas econômicas, o Banco nacional 
de desenvolvimento econômico e 
Social (BndeS), criado em 1952, 
enfrenta o período mais delicado de 
sua história. em 2018, após notícias 
na imprensa sobre a existência de 
uma suposta “caixa preta” nos fi-
nanciamentos do banco, o Governo 
federal encomendou uma auditoria 
externa — que, ao todo, custou 48 
milhões de reais. os resultados, di-
vulgados, em dezembro de 2019, não 
apontaram quaisquer irregularidades 
nos mais de 340 mil documentos 
analisados. o que poderia significar o 
fortalecimento do BndeS, entre-
tanto, não cessou as tentativas de 
minimizar a importância do banco 
para a real retomada do desenvolvi-
mento nacional.

Auditoria milionária
diretor técnico do Clube de enge-
nharia e ex-assessor da presidência 
do BndeS na gestão de luciano 
Coutinho, o engenheiro Químico 
josé eduardo Pessoa de andrade 
afirma que a suposta “caixa-preta” foi 
uma notícia falsa que ganhou espa-
ço pelo desconhecimento da forma 
como o banco atua. 

levy & Salomão, e a conclusão do 
documento divulgado diz que as de-
cisões do BndeS foram realizadas 
considerando “os riscos e potenciais 
benefícios para o banco” e que os 
documentos e entrevistas analisados 
“não indicaram que as operações 
tenham sido motivadas por influên-
cia indevida sobre o banco, nem por 
corrupção ou pressão”.

Chamou atenção da sociedade o 
alto valor da auditoria — principal-
mente levando-se em consideração 
o cenário de crise econômica e de 
ajustes fiscais no Governo federal. 
Prevista inicialmente para custar 28 
milhões de reais, o contrato recebeu 
aditivos ao longo dos quase dois anos 
de investigação até chegar ao valor 
final, de 48 milhões de reais. no 
final de janeiro deste ano o Tribunal 
de Contas da União (TCU) pediu 
explicações sobre o valor gasto. “a 
magnitude do gasto está associada ao 
volume do trabalho de investigação 

Entre 2007 e 2015, último 
ano com dados disponíveis de 
forma organizada, o BNDES 
movimentou uma rede de 4.044 
fornecedores: 2.785 eram micro, 
pequenas e médias empresas 
(MPMEs). O número total de 
empregados desses fornecedores 
aumentou de 402 mil, em 2007, 
para 788 mil em 2014. Foram 
empregadas, em média, 590 mil 
pessoas por ano.

“a expressão ‘caixa-preta’ foi esco-
lhida em função do forte impacto de 
propaganda negativa”, explicou ele, 
que também é engenheiro aposen-
tado do BndeS. “Mas é preciso 
conhecer primeiro como são proces-
sados internamente os financiamen-
tos para apresentar críticas pertinen-
tes que contribuam para aperfeiçoar 
esses processos. Se não, passaremos 
a viver apenas no território das ‘fake 
news’, onde se quer destruir irrespon-
savelmente o que foi construído na 
história do desenvolvimento de nosso 
país e de suas empresas, privadas e 
públicas”, criticou.

a auditoria contratada se concentrou 
em apurar suspeitas de violação de 
leis anticorrupção em oito operações 
do banco, realizadas entre 2005 e 
2008 com as empresas jBS, Bertin e 
eldorado Brasil Celulose. a inves-
tigação foi realizada pelo escritório 
estrangeiro Cleary Gottlieb Steen 
& Hamilton llP, além do brasileiro 

dos documentos que registram as 
operações realizadas pelo BndeS. 
Só podemos avaliar a justificativa 
desse valor se tivermos conhecimento 
da proposta e dos trabalhos que fo-
ram incluídos no âmbito da proposta 
e de seu reajuste”, disse andrade.
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Obras de engenharia
apesar de a auditoria se concentrar 
em operações específicas, por vezes 
a narrativa da “caixa-preta” envolveu, 
também, contratos com empre-
sas nacionais de engenharia. Para 
andrade, é preciso entender o apoio 
do BndeS à exportação de bens e 
serviços de engenharia e construção 
destinados a obras no exterior. ele 
cita uma série de critérios técnicos 
para justificar essas operações con-
tidos no “livro verde: nossa história 
tal como ela é / BndeS – Parte 2”, 
publicado em 2017 pelo banco. na 
publicação explica-se que, no caso 
de obras de engenharia, “o ambiente 
de competição externo é agressivo e 
a realização de vendas externas sem 
a correspondente oferta de financia-
mento para o importador é inviável, 
principalmente em setores de maior 
conteúdo tecnológico e/ou que preci-
sam de grandes volumes de recursos 
e maior prazo de pagamento”. 

andrade explica que as críticas aos 
financiamentos de engenharia foram 
alimentadas pela suposta existência 
de um componente “ideológico” nas 
escolhas do BndeS na última déca-

Catalisador do 
desenvolvimento em risco
Segundo josé eduardo Pessoa de 
andrade, entre 2007 e 2015, último 
ano com dados disponíveis de forma 
organizada, o BndeS movimentou 
uma rede de 4.044 fornecedores. 
“desses, 2.785 eram micro, pequenas 
e médias empresas (MPMes). o 
número total de empregados desses 
fornecedores aumentou de 402 mil 
em 2007 para 788 mil em 2014. fo-
ram empregadas, em média, 590 mil 
pessoas por ano”, explica ele.

essa articulação, no entanto, tem 
sido colocada em jogo. além da 
fragilização simbólica trazida com a 
narrativa sobre a “caixa-preta”, des-
de pelo menos 2017 o BndeS tem 
sido alvo de políticas que fragilizam 
sua atuação enquanto catalisador 
do desenvolvimento nacional. Uma 
delas foi, naquele ano, a alteração 
na Taxa de juros de longo Prazo 
(TjlP), que aproximou os juros 
do banco do praticado no mercado 
privado.

“a relação entre a mudança da TjlP 
e outras alterações que vêm sendo 
feitas nas políticas do banco tem 
por base uma compreensão e uma 
proposta completamente diferente 
para o papel do BndeS no desen-
volvimento brasileiro com o início 
do governo Temer”, critica andrade, 
que continua: “o BndeS passou a 
ser considerado uma instituição do 
governo e não do estado brasileiro. 
Tínhamos até então o predomínio 
de uma visão desenvolvimentis-
ta mesmo com a incorporação 
de algumas mudanças durante os 
governos do fHC. [...] a partir do 
início do período Temer foi com-
pletamente diferente. o grupo que 
passou a controlar o BndeS tinha 
visão oposta ao seu papel histórico. 
foi de fato o comando de uma visão 
liberal em oposição a visão desen-
volvimentista”. 

da. “Mas as linhas de financiamento à 
exportação do BndeS foram aper-
feiçoadas desde sua criação há mais de 
25 anos e devem ser destacadas pelo 
aprendizado realizado internamente 
por seus empregados e pela articulação 
com as instituições públicas envolvi-
das, incluindo a legislação que foi ela-
borada ao longo desse tempo”, explica 
ele. “os principais países exportadores 
de bens e serviços de engenharia 
foram, em 2015, China, espanha e 
eUa. o Brasil ocupou nesse ano a 
décima posição. entre as 250 maiores 
construtoras internacionais apenas 
quatro são brasileiras, exatamente 
as que receberam financiamento do 
BndeS”, detalhou.

o “livro verde” ainda explica que o 
mercado de engenharia é estratégico 
por “movimentar uma longa cadeia 
de fornecedores de bens e serviços, 
ser empregador de mão de obra de 
alta especialização e importante 
gerador de renda”. assim, “grandes 
projetos de engenharia envolvem ele-
vada complexidade [...] que se reflete 
na importância do conhecimento e 
da experiência acumulada nas campa-
nhas bem-sucedidas por contratos no 
mercado internacional”.

Com a ascensão da visão liberal, o 
papel do estado e do setor público 
como um todo passou a ser diminu-
ído ao máximo possível. “Com essa 
visão tentaram fazer modificações 
substantivas no BndeS, a começar 
pela substituição da TjlP. no perí-
odo do BndeS sob o comando do 
Paulo rabello de Castro, e a seguir do 
dyogo oliveira, foi tentada uma ate-
nuação dessa visão extrema do papel 
do mercado que não correspondia à 
realidade do que seria possível fazer 
sem a atuação adequada do papel do 
estado e do BndeS. na presidência 
de Bolsonaro retornou com força a 
visão liberal extrema que está de fato 
diminuindo ao máximo possível a 
presença do estado e do BndeS na 
economia. acresce a isso uma visão de 
subordinação das políticas do país às 
orientações dos interesses da principal 
potência mundial, o que significa abrir 
mão de nossa soberania e de enfra-
quecer a consolidação de nossa ainda 
frágil democracia”, completa andrade.

“não há dúvida de que a constatação 
da não existência de irregularidades 
no BndeS, segundo o relatório da 
empresa contratada, é uma ducha de 
água fria nos promotores das ‘fake 
news’ da ‘caixa-preta’ e um alento 
para os que defendem a importância 
da contribuição do BndeS para 
o desenvolvimento de nosso país”, 
avalia o diretor técnico do Clube de 
engenharia. 

“Porém, se essa batalha foi ganha, 
ainda existem muitas outras em 
nossa caminhada. [...] Precisamos de 
uma compreensão política e econô-
mica adequadas para que tenhamos 
sucesso nessa empreitada. a relação 
mercado e estado tem que ser enten-
dida com inteligência, articulando-a 
a favor do desenvolvimento inclusivo 
em nosso país. o tempo e iniciativas 
corretas poderão favorecer o escla-
recimento da verdade e o fortaleci-
mento de um projeto adequado para 
nossa sociedade”, finalizou andrade.
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O Rio de Janeiro é a cidade do Brasil 
mais conhecida no mundo. É um 
dos principais destinos turísticos e a 
segunda em número de habitantes em 
território nacional. Não obstante, o 
Rio vive no início de 2020 situação 
impensável: a população não tem 
confiança em consumir a água distri-
buída, graças à presença de geosmina, 
substância gerada por algas. 

esses organismos são alimentados 
por 10 milhões de litros de esgoto in 
natura lançados diariamente no rio 
Guandu, segundo o Comitê da Ba-
cia do Guandu, com informações de 
2/3 das cidades da região. em entre-
vista coletiva concedida na manhã 
do dia 05 de fevereiro, técnicos da 
Cedae explicaram que o tratamento 
da água segue com 11 toneladas de 
carvão ativado por dia, coagulantes 
para tornar a sujeira mais grossa e, 
por fim, são usados filtros de areia 
antes de receber 16 toneladas de 
cloro. ainda assim, a água segue 
imprópria para o consumo.

Um trabalho que poderia ser evitado 
com o tratamento do esgoto despe-
jado diretamente no Guandu pelas 
cidades da Baixada fluminense. os 
caminhos para isso, embora existam, 
não vêm sendo seguidos. nos dez 
municípios da bacia do rio, 56% das 
estações de tratamento de esgoto 
estão desligadas ou com problemas, 
somando um total de 44 estações 
que precisam de reparos. o proble-
ma é antigo, amplamente conhecido 
entre técnicos do setor, mas seguiu 
negligenciado até o inevitável im-
pacto no fornecimento.  

A face exposta da gestão de uma empresa 
impedida de tomar decisões técnicas

A marca do desperdício
nos últimos 30 anos, segundo o 
presidente do Clube de engenha-
ria, Pedro Celestino, não faltaram 
maciços investimentos na área, com 
resultados nada animadores. “em 
três décadas houve investimento de 
um bilhão e 600 milhões de dólares 
em recursos externos, federais, esta-
duais e municipais consubstancia-
dos no favela Bairro, Programa de 
despoluição da Baía de Guanabara 
(PdBG), Programa de Saneamen-
to para População de Baixa renda 
(Prosanear), nova Baixada e Bai-
xada viva. Cada governo estadual 
ou municipal tem algum programa 
de saneamento para apresentar à 
população. É um desperdício de 
recursos públicos inacreditável. 
Investiu-se em dezenas de estações 
de tratamento de esgoto comunitá-
rias, condominiais e elevatórias em 
diferentes favelas do rio de janeiro 
e em núcleos comunitários da Bai-
xada fluminense. a maioria delas 
não funciona porque a Cedae não as 
recebe. a empresa se dedica à água 
e não liga para o esgoto”, aponta o 
presidente.

a situação calamitosa do rio Guan-
du não é novidade para especialistas 
e Poder Público. desde 2009 existe 
um projeto para desviar o esgoto 
que vem da Baixada fluminense, e 
que atualmente entra na Bacia do 
rio Guandu e abastece a estação de 
Tratamento de mesmo nome. Se a 
obra fosse realizada, o material or-
gânico que leva à multiplicação das 
algas não seria captado pela estação 
de tratamento. 

Só no ano passado, o lucro da Cedae 
chegou a 800 milhões de reais, valor 
suficiente para custear as obras que 
melhorariam a qualidade da água 
fornecida para a população. 

outra fonte de recursos em discus-
são é o fundo estadual de Conser-
vação ambiental e desenvolvimento 
Urbano (fecam), que recebe 5% dos 
royalties do petróleo para financiar, 
entre outros, projetos de esgota-
mento sanitário. no ano passado, os 
recursos do fecam chegaram a 552 
milhões de reais, mas reportagem do 
jornal o Globo mostrou que apenas 
15% desse valor foi de fato aplicado.

Há, ainda, o fundo estadual de 
recursos Hídricos (fUndrHI), 
abastecido por taxas pagas por em-
presas que captam água em rios, e 
que chegou a 69 milhões de reais em 
2019, dos quais - informa o Por-
tal da Transparência - 56 milhões 
foram gastos.

Divulgação/MPRJ

O Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro (MPRJ), Fiocruz, 

Inea, UERJ e Vigilância Sanitária 
realizaram vistoria no Guandu.

Forte pressão política
a Cedae foi considerada por déca-
das uma empresa competente, com 
um serviço de qualidade prestado à 
população. É consenso, no entanto, 
que a crise vivida hoje é resultado de 
problemas de gestão que atravessa-
ram diversas administrações, graças a 
uma constante pressão política sobre 
a área técnica da empresa. 

Segundo Stelberto Soares, enge-
nheiro sanitarista e conselheiro do 
Clube de engenharia, a Cedae foi, 
diversas vezes, usada como moeda 
de troca política e isso impediu que 
os problemas fossem de fato resolvi-
dos. “Soluções técnicas existem, mas 
quem decide o que será realizado não 
são os técnicos. a questão é política. 
Por que, mesmo sabendo que a crise 
se aproximava, gastou-se dinheiro 
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Cedae

colocando esgoto na Barra da Tijuca 
e não na bacia que abastece 9 a 
10,5 milhões de pessoas? nenhum 
presidente da Cedae tinha poder 
pra decidir isso. a questão é muito 
maior”, aponta Stelberto. 

“não há solução que não passe pelo 
debate político. Teremos uma eleição 
para prefeito. discute-se qual cidade 
queremos. Queremos uma cidade 
democrática, transparente, que possa 
decidir as suas prioridades”, conclui o 
conselheiro. 

Solução emergencial 

o problema que se arrasta há 30 anos 
e que, apesar das muitas tentativas, 
não foi solucionado, agora precisa de 
uma resolução imediata, emergencial. 
a proposta do Clube de engenharia 
para a questão é do sanitarista flávio 
Coutinho, engenheiro aposentado 
da Cedae. não é uma proposta nova, 
uma vez que foi apresentada meia 
década atrás à direção da Cedae, sem 
que nada fosse feito a respeito.

a ideia é desviar todo o esgoto que 
chega diariamente à estação de 
tratamento, de forma que ele seja 
despejado no rio Guandu, mas após 
a captação da água para consumo. 
“o esgoto será jogado na Baía de 
Sepetiba, sem dúvida nenhuma. Mas 
essa é uma solução pontual que pode 
devolver à água às suas características 
ideais: inodora, incolor e insípida”, 
defende o presidente do Clube.

o projeto de flávio Coutinho tem 
como ponto central a transposição 
da água que chega à lagoa menor, 
ao lado do local onde há a captação 
pela Cedae. É essa lagoa que recebe 
toda a carga de esgoto de rios que 
nela desaguam, poluindo a água do 
Guandu exatamente onde ela de-
veria ser limpa. Para isso, Coutinho 
defende o fechamento do canal que 
liga a lagoa ao rio e a construção de 
um sifão – um cano de grandes pro-
porções acima do nível da água – que 

jogaria a água poluída para depois da 
captação. o material orgânico seria 
levado pela correnteza rio abaixo e 
diluído no processo.

“a solução oficial estudada também 
pretende fazer a transposição da 
água da lagoa, mas por uma tubula-
ção enterrada. É mais caro e muito 
mais complexo. a lâmina d’água 
tem sete metros e meio. a tubu-
lação ficaria três metros abaixo do 
solo. ou seja, seria uma obra com 
10 metros de profundidade que 
exigiria a construção de um dique 
seco. Isso sem contar com problemas 
como entupimentos e limpeza do 
gradeamento”, defende Coutinho. 
o engenheiro vai além e destaca 
que mesmo após o recolhimento do 
esgoto que cai na lagoa, os sifões 
ainda serão úteis. “Quando o esgoto 
for colocado nos municípios que 
poluem o rio, o sifão não deixará 
de funcionar. Se uma estação de 
tratamento apresentar problemas e 
for desligada, ele assegurará que não 
viveremos outra crise. Mais que isso, 
sabemos que estações tratam apenas 
90% do esgoto. Teríamos com essa 
solução uma saída inteligente para 
os 10% restantes”, finaliza.

Privatização em debate
o governo do estado segue afirman-
do que apenas vendendo a Cedae 
será possível levantar os recursos 
necessários para a solução da crise 
hídrica no estado. o governador 
Wilson Witzel afirmou, em 18 de 
fevereiro, que a ideia é ir além do lei-
lão das áreas de distribuição de água 
e de coleta e tratamento de esgoto. 
o governo pretende vender a parte 
da companhia que não será leiloada 
- responsável pelas etapas de capta-
ção e tratamento de água - em uma 
operação de vendas de ações na Bolsa 
de valores em 2021.   

a posição do Clube de engenharia é 
pela defesa da empresa pública e, no 
caso da Cedae, contra a privatização, 

destaca Pedro Celestino: “a concessão 
de serviços de utilidade pública à ini-
ciativa privada não é necessariamente 
ruim, desde que a tarifa seja fixada 
pelo custo e que se possa estabelecer 
subsídios cruzados para que a popula-
ção, independentemente do seu nível 
de renda, tenha acesso a esse benefício. 
a concessão deve ser feita apenas a 
empresas brasileiras de capital nacio-
nal. São serviços que só geram receitas 
em reais e se forem adquiridos por 
empresas estrangeiras causarão déficit 
estrutural no balanço de pagamentos. 
no caso da Cedae, somos contra a 
privatização. essa é a posição do Clu-
be”, defende Celestino. 

o presidente destaca, ainda, que o 
apoio à Cedae empresa pública não 
significa que não há críticas a serem 
feitas. “Somos contra a privatização, 
mas denunciamos os erros de gestão 
que fizeram com que a corporação 
da Cedae se apropriasse, por falta de 
controle político, de boa parte dos 
resultados. os salários são escanda-
losos. Há salários de mais de r$ 60 
mil e isso precisa ser denunciado”, 
destaca Celestino.

Para Stelberto Soares, o caso da foz 
Águas é exemplo de que mesmo que a 
venda seja feita para empresas brasi-
leiras, a privatização não tem como 
garantir que o capital fique no Brasil 
após a venda. “a foz Águas era nacio-
nal quando venceu a concessão. Com 

Stock Photo

O Clube de Engenharia defende a 
empresa pública. No caso da Cedae é 
contra a privatização, mas com críticas 
a graves erros de gestão.

a crise foi vendida para a Brookfield, 
que agora envia para o Canadá os 
lucros gerados em 22 bairros da zona 
oeste do rio de janeiro, de deodoro a 
Santa Cruz”, critica Stelberto. “em-
presa privada não vai investir onde 
não há lucro. São 1 milhão e 500 mil 
pessoas em favelas no rio de janeiro. 
São 800 mil pessoas em loteamentos 
clandestinos irregulares. essa é a nossa 
realidade”, conclui. 

fica claro que a questão não é 
consenso entre os especialistas. em 
defesa da privatização, flávio Couti-
nho cita exemplos como o do Chile. 
“Mesmo com todos os seus proble-
mas, em 20 anos o Chile colocou 
água e esgoto para a maior parte da 
população, com uma tarifa menor 
que a nossa! vamos copiar as boas 
ideias e uma delas é essa”, afirma.

Segundo Pedro Celestino, a deci-
são pela privatização é puramente 
política. “a questão da privatização 
da Cedae deve ser encaminhada de 
forma objetiva, não da forma apres-
sada como está sendo proposta, para 
resolver problema de caixa do go-
verno ou para satisfazer a interesses 
internacionais que têm como objetivo 
pegar o filé e deixar o osso nas mãos 
do estado”, destaca o presidente do 
Clube de engenharia.

a crise hídrica no rio de janeiro 
foi assunto do primeiro programa 
do Construção nacional, o Podcast 
do Clube de engenharia. Para 
escutar o debate que contou com 
Pedro Celestino, Stelberto Soares e 
flávio Coutinho, acesse http://bit.ly/
construcaonacional.
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A crise hídrica no Estado, 
desde o início de janeiro, tem 
ramificações profundas na 
história do planejamento urbano 
das cidades. A fim de discutir 
as implicações na relação entre 
crise hídrica, sua relação com 
o saneamento básico e políticas 
públicas, o Clube de Engenharia 
organizou, no dia 11 de fevereiro, 
o evento “Planejamento Urbano e 
Segurança Hídrica”. Participaram 
do debate Pedro Celestino, 
presidente do Clube de Engenharia; 
Alexandre Pessoa, engenheiro 
civil e sanitarista da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz); José 
Alexandre Maximino Mota, 
promotor de Justiça e assessor do 
Grupo de Atuação Especializada 
em Ambiente (GAEMA) do 
Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro (MPRJ); Vladimir 
Loureiro, Coordenador da Câmara 
Técnica do Comitê de Bacia do 
Guandu; e Jorge Rios, conselheiro 
do Clube de Engenharia. A 
moderação do evento coube à 
conselheira Uiara Martins de 
Carvalho.

“nós estamos em meio a uma crise 
que se arrasta há mais de 40 dias 
envolvendo uma das principais 
empresas de saneamento do país. 
e eu digo sem medo de errar que é 
uma empresa pioneira no tratamento 
de água de grandes aglomerações”, 
disse Pedro Celestino, na abertura do 

Desafios e alternativas para a 
crise hídrica no Estado do Rio
evento. ele lembrou que a Cedae 
surgiu, na década de 1960, na esteira 
das primeiras propostas de se tratar 
do saneamento básico enquanto sis-
têmico e essencial ao desenvolvimen-
to das grandes cidades brasileiras. e 
cresceu como uma empresa pública 
técnica e de qualidade, que conseguiu 
solucionar um histórico problema do 
rio de janeiro: a falta d’água para 
a população.  a pergunta é: como 
essa empresa, que era uma empresa 
modelo, chega à situação de hoje em 
que não é capaz de fornecer a água 
cristalina, sem cheiro e sem gosto? “É 
fundamental termos planejamento, 
instituições e empresas de estado 
que sejam capazes de gerir serviços 
que são essenciais à vida, como são 
as empresas de saneamento”, afirmou 
Celestino. o presidente do Clube de 
engenharia também lembrou que a 
crise atual não pode ser desconec-
tada do processo de privatização da 

Cedae, que começou em 2017 e 
deve ser finalizado ainda este ano. 
“degrada-se a qualidade da gestão 
propositalmente para vender a ideia 
de que privatizar algo essencial à vida 
é a melhor solução”, apontou ele. 

o tema, de importância vital, pre-
cisa ser tratado no campo da saúde 
pública. É o que defende alexandre 
Pessoa, da fiocruz. em 2019, a insti-
tuição criou o grupo Água e Sane-
amento, pela compreensão de que 
o país passa por uma crise hídrica, 
que se expressa de várias formas em 
todo o país.  Trata-se de  uma crise 
ambiental associada à vulnerabilidade 
das políticas públicas. “não dá para 
pensar a crise hídrica somente olhan-
do para o espelho d’água. Temos que 
entender a bacia hidrográfica. o rio 
de janeiro não sofre só a crise hídrica 
do Guandu: essa crise se expressa 
também nas águas turbulentas, que 
são as águas de chuva”, disse.  “a 

Cedae é, para nós, patrimônio dos 
cariocas. e está sendo vulnerabiliza-
da”, criticou Pessoa, que deu ênfase 
à necessidade da sociedade brasileira 
e, em especial, os gestores públicos 
se conscientizarem da urgência de o 
país ter o saneamento básico como 
pauta central das políticas públicas.

o conselheiro jorge rios, e chefe da 
divisão Técnica de recursos Hí-
dricos e Saneamento do Clube de 
engenharia, explicou que decisões 
equivocadas ao longo da história de 
cidades como o rio de janeiro, Belo 
Horizonte e São Paulo refletem-se, 
hoje, nos problemas relacionados à 
gestão hídrica. o aterramento ou ca-
nalização de rios e a impermeabiliza-
ção do solo com o uso de asfalto, por 
exemplo, contribuem para que chuvas 
causem grandes estragos e prejuízos. 
“o planejamento urbano na cidade 
de São Paulo falhou e está falhando 
no Guandu”, lamentou, lembrando 
que o Plano diretor de Águas, dos 
anos 1980, já previa uma série de 
medidas que não foram tomadas e 
que voltam a ser propostas diante da 
crise no rio de janeiro.

o evento foi promovido pela Pre-
sidência do Clube de engenharia, 
pela diretoria de atividades Técnicas 
(daT) e pela divisão Técnica de 
Urbanismo e Planejamento regio-
nal (dUr), com apoio das divisões 
Técnicas de exercício Profissional 
(deP), engenharia do ambiente 
(dea), recursos Hídricos e Sane-
amento (drHS), e da associação 
Profissional de Geógrafos no estado 
do rio de janeiro (aprogeo - rj). 
leia mais no link: http://bit.ly/
desafios-crise-hidrica

Luiz Winter, Cosme Aquino

É urgente que o Brasil tenha o saneamento básico como uma das pautas centrais das políticas públicas.

dTes
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o Clube de engenharia lançou, em fevereiro, ainda 
como um projeto piloto, seu podcast Construção 
nacional. o objetivo é agilizar, ampliar e aprofundar 
o debate de temas em pauta que exigem informações 
qualificadas e atualizadas para a sociedade brasileira. 
Participarão dos programas autoridades e especialis-
tas capazes de traçar diagnósticos e apontar soluções 
para questões locais e nacionais que atingem dire-
tamente a população e o país. na primeira edição 
(19/02) o tema foi “a Crise Hídrica no estado do 
rio de janeiro”. Participaram Pedro Celestino, pre-
sidente do Clube de engenharia, josé Stelberto Soa-
res, engenheiro sanitarista e conselheiro do Clube, e 
flávio Coutinho, engenheiro mecânico aposentado 
da Cedae. a segunda edição (05/03) tem como tema 
“a Petrobras e o Brasil”, com a participação do ge-
ólogo Guilherme estrella, ex-diretor de exploração 
e Produção da Petrobras e coordenador da equipe 
que descobriu as reservas do Pré-Sal, felipe Couti-
nho, presidente da associação dos engenheiros da 
Petrobras (aepet), e lorena Basílio, estudante de 
engenharia de Petróleo da Ufrj. a mediação é de 
lucas Getirana, conselheiro do Clube. 
Podcast é o nome que se dá a programas de áudio, 
semelhantes aos feitos para rádio, que ficam dispo-
níveis para acesso aberto em diferentes plataformas 
na Internet. Inúmeras instituições, veículos de mídia 
e pessoas físicas têm podcasts como forma de comu-
nicar, por voz, determinados assuntos, podendo ser 
entrevistas, monólogos, debates, etc. a depender  da 

associados e clientes já podem pagar quaisquer 
valores para o Clube de engenharia com cartão 
de débito ou crédito, podendo parcelar o valor. É o 
novo sistema de pagamento online (Plataforma fi-
nanceira via internet) “Plano Checkout”, da Cielo, 
contratada pelo Clube de engenharia.
Hoje, além do pagamento das anuidades por bole-
to bancário, pessoalmente em dinheiro ou pessoal-
mente em cartão de crédito na máquina Cielo, já é 
possível pagar pela Internet em cartão de crédito. 
nos dois últimos casos podendo dividir em até 

em 2020 o Clube de engenharia passa a ter uma 
nova alternativa de voto para seus associados, que 
poderão escolher seus representantes no Conselho 
diretor, diretoria e Comissões executivas das 
divisões Técnicas especializadas remotamente, de 
seus computadores em casa ou pelo celular.
o processo envolveu discussões no Conselho 
diretor e estudos técnicos por parte da diretoria. 
a formalização da nova opção de voto teve início 
ainda em setembro de 2019, quando o Conselho 
diretor aprovou resolução incluindo a internet 
como um dos canais de votação na entidade. o úl-
timo rito necessário para a instauração do voto pela 
rede aconteceu em 17 de fevereiro, em assembleia 
ordinária aberta a todos os associados do Clube de 
engenharia. a assembleia aprovou a alteração es-
tatutária necessária para a implementação do voto 
via internet: a alteração do artigo 31 do estatuto 
do Clube, que passou a incluir a modalidade entre 
as possibilidades já existentes no pleito eleitoral do 
Clube: os votos presenciais - manual e eletrônico - 
e os recebidos pelos correios.
a proposta, que teve o presidente Pedro Celestino 
como relator, abrange todo o estatuto, que deverá 
ser revisado em blocos nas próximas reuniões do 
Conselho diretor. a votação da parte do texto 
relativa às eleições, no entanto, foi adiantada com 
o objetivo de ser implementada já nas eleições de 
2020, quando será renovado um terço do Conse-
lho diretor.

ModernIZaÇÃo

Clube de Engenharia estreia 
no mundo dos podcasts

O sistema de pagamento online já é uma realidade

Um novo tempo 
para as eleições

plataforma ou aplicativo utilizado, o podcast pode 
ser baixado para o celular e poderá ser ouvido 
mesmo sem conexão com a internet. assumem 
a responsabilidade pela produção dos programas, 
o secretário executivo da Secretaria de apoio ao 
estudante de engenharia (Sae), luiz fernando 
Taranto, e o conselheiro lucas Getirana.
os arquivos estão disponíveis em aplicativos 
agregadores de podcast e serviços de streaming de 
música, tais como Spotify e deezer. 
Para acompanhar as novidades do podcast Cons-
trução nacional, acesse a página no facebook: 
www.facebook.com/construcaonacional

6x sem juros. Para pagar pela internet com cartão de 
crédito o associado deve:
1. entrar no link de pagamentos e escolher o pacote 

específico para a quitação.
2. antes deve saber quantos semestres está inadimplente.
3. na plataforma financeira existem 4 pacotes: 

•	 r$ 200,00 = 1° sem/2020 
•	 r$ 400,00 = 2° sem/2019 + 1° sem/2020 
•	 r$ 600,00 = 2019 + 1° sem/2020
•	 r$ 800,00 = 2° sem/2018 + 2019 + 1° sem/2020  

outras opções são possíveis. 

Importante: caso o pagamento não seja feito 
com o cartão de crédito do próprio associado é 
necessário em seguida, para a atualização no sis-
tema, informar ao setor de atendimento (atendi-
mento@ clubedeengenharia.org.br / ou pelo tel. 
2178-9253).

Saiba mais no Portal do Clube de Engenharia: 
http://bit.ly/pagamento-web. 
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Novas Diretrizes Curriculares e o futuro 
da Engenharia Brasileira

dIreTrIZeS

Cláudia Morgado
Diretora da Escola Politécnica da UFRJ Presidente do Fórum Nacional de Dirigentes de Instituições de Ensino de Engenharia (Fordirenge).

As infraestruturas logística 
e tecnológica do Brasil foram 
construídas, desde os tempos 
do Império, pela prestigiada 
Engenharia Brasileira, cantada 
em verso e prosa pelo mundo 
afora, e pela história dos grandes 
desafios tecnológicos de um 
país continental. As nossas 
soluções de engenharia sempre 
foram projetadas e executadas 
por empresas brasileiras, 
conduzidas, na gestão e na 
técnica, por engenheiros brasileiros 
formados nas suas próprias 
escolas de engenharia. Essa 
é uma particularidade e um 
privilégio que poucos países em 
desenvolvimento puderam gozar 
desde sua independência.

essa performance de sucesso em 
muito se deve à garantia de um pa-
drão de qualidade, mínimo e obriga-
tório, na formação de engenharia no 
país, através das diretrizes Curricu-
lares nacionais, do registro compul-
sório dos currículos, da fiscalização 
do exercício da profissão (prevista por 
lei), e pela governança dos conselhos 
regionais de engenharia – Siste-
ma Crea/Confea. esse é um 
modelo único no mundo, que, por 
mais que seja criticado, nos trouxe até 
aqui com todas as vantagens de uma 

engenharia nacional e nos poupou 
da dependência estrangeira — que se 
percebe em outros países da américa 
latina, África, alguns países europeus 
e em outros cantos do mundo que 
não possuem um sistema de enge-
nharia própria, independente. não 
há dúvida que o modelo brasileiro 
necessita de aperfeiçoamento, mas, 
se comparado com outros países em 
desenvolvimento, ele nos levou a 
alcançar a posição de oitava econo-
mia no mundo mesmo com os graves 
problemas sociais que possuímos. 
Portanto, há que desenvolver, inovar, 
avaliar e redirecionar para novos 
caminhos a formação em engenha-
ria, sem perder de vista que as bases 
da boa engenharia brasileira estão 
consolidadas e não cabem reformas 
radicais e desconstruções curricu-
lares precipitadas sem fundamento 
científico num mundo cada vez mais 
intensivo em conhecimento.

as novas diretrizes Curriculares 
nacionais dos Cursos de Graduação 
em engenharia (dCn-engenharia) 
foram homologadas pelo Minis-
tério da educação (MeC) através 

da resolução CeS/Cne nº 2 de 
24/04/20191, com fundamento no 
Parecer CeS/Cne nº 1/2019 de 
23/01/2019, após uma controversa 
discussão sobre os conteúdos míni-
mos que deveriam constar nelas. os 
dirigentes de instituições de ensino, 
sindicatos e associações de profis-
sionais, os Conselhos regionais de 
engenharia e arquitetura (Creas), 
a associação nacional de engenha-
ria (ane) e a presidência do Clube 
de engenharia constataram com 
surpresa que o texto de referência2, 
colocado em Consulta Pública3 em 
24/08/2018, não propunha qualquer 
conteúdo básico mínimo curricular, 
como matemática, física, química, 
computação e outros. Conteúdos 
assim sempre são definidos, de forma 
explícita, em qualquer diretriz 
Curricular nacional ou internacional, 
de forma que essa situação esdrúxula 
de supressão dos conteúdos curricu-
lares ocorreu somente na proposta 
das dCn-engenharia, o Cne não 
propôs condições semelhante às di-
retrizes curriculares de outros cursos. 
as entidades de engenharia resol-
veram se unir e buscar sensibilizar 

o Conselho nacional de educação 
(Cne) da importância de se manter 
os conteúdos mínimos para garantir 
o padrão de qualidade de formação 
de engenheiros no país.

a única audiência Pública sobre 
o tema ocorreu no Clube de en-
genharia em 21 de novembro de 
2018, atraindo, surpreendentemente, 
mais de 200 participantes de todo o 
país, com destaque para a afluência 
de muitos dirigentes de escolas de 
engenharia, de instituições públicas 
e privadas. foi quando se instituiu 
o fórum nacional de dirigentes de 
Instituições de ensino em engenha-
ria (fordirenge), por estarem todos 
com a mesma preocupação: garantir 
um currículo mínimo para os cursos 
de engenharia. após algumas ações, 
antes e depois da audiência Públi-
ca, a fordirenge interagiu com uma 
Comissão assessora do relator, o 
que resultou no consenso prescrito 
no art. 9º, § 1º da resolução Cne 
02/2019. o parágrafo diz que os con-
teúdos básicos mínimos que todas as 
habilitações do curso de engenharia 
devem contemplar:  administração e 
economia, algoritmos e Programa-
ção, Ciência dos Materiais, Ciências 
do ambiente, eletricidade, estatís-
tica, expressão Gráfica, fenômenos 
de Transporte, física, Informática, 
Matemática, Mecânica dos Sólidos, 
Metodologia Científica e Tecnológi-
ca, e Química.

a resolução CeS/Cne nº 7/2018, 
que estabelece as diretrizes de 

“Há que desenvolver, inovar, avaliar e redirecionar para novos 
caminhos a formação em engenharia, sem perder de vista que as 
bases da boa Engenharia brasileira estão consolidadas e não cabem 
reformas radicais e desconstruções curriculares precipitadas sem 
fundamento científico”.
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extensão para a educação Superior 
Brasileira4, também foi aprovada em 
18 de dezembro de 2018 e instituiu 
“a previsão institucional e o cumpri-
mento de, no mínimo, 10% (dez por 
cento) do total da carga horária curri-
cular estudantil dos cursos de graduação 
para as atividades de extensão”. este é 
um novo componente curricular na 
configuração do Projeto Pedagógico 
que se associa às novas dCn-en-
genharia. Pode ser um fator positivo 
na construção das competências do 
perfil do engenheiro ou um ponto de 
fragilidade curricular, se não se com-
preender o conceito de extensão e sua 
indissociabilidade entre o ensino e 
a Pesquisa, como previsto no dis-
positivo Constitucional do art. 207 
— principalmente se as instituições 
de ensino superior (IeS) pretendem 
realizar as atividades de extensão sem 
um programa de pesquisa e um corpo 
docente contratado com dedicação 
compatível com tal atividade.

recentemente, o MeC, através da 
Portaria nº 2117, de 06 de dezembro 
de 20195, dispôs sobre a oferta de 
carga horária na modalidade de en-
sino a distância (ead), em cursos de 
graduação presenciais, elevando de 
20% para até 40% da carga horária 
total do curso. Isso causou muita pre-
ocupação à comunidade acadêmica e 
profissional, uma vez que cursos de 
engenharia totalmente em ead não 
são regulamentados pelo Crea. 

o conceito de curso presencial, 
pode-se ponderar, tornou-se muito 
mais flexível considerando as obri-
gações mínimas de carga horária da 
resolução Cne/ CeS nº 2/2019 
(dCn-engenharia), da resolução 
Cne/CeS nº 07/2018 (diretrizes 
de extensão) e da Portaria nº 2117, 
de 06/12/2019 (40% ead em cursos 
presenciais). ou seja, teremos um 
currículo mínimo de 3.600 horas 
em que 160 horas, no mínimo, são 
de estágio obrigatório, 10% são 

atividades de extensão (equivalente 
a, no mínimo, 360 horas-aula), até 
40% em ead (até 1.440 horas-au-
la). essas atividades totalizam 1.960 
horas-aula, restando 1.640 horas-aula 
(45,6% do curso) em aulas/atividades 
do curso presenciais (isso se forem 
limitadas ao máximo de 10% as 
atividades de extensão). Considera-
se, por outro lado, que a Portaria do 
MeC pode ser uma oportunidade 
de elevar as atividades presenciais a 
uma hierarquia de maior interação 
docente-discente, e automatizar o 
que é rotina na atividade de ensino. 
no entanto, para que esse empreen-
dimento seja realizado com qualida-
de, é preciso investimento em ensino 
de graduação, em ferramentas de 
computação, em tutoria. a qualidade 
do ensino poderia ser muito melhor, 
mas a percepção geral é que o real 
objetivo é reduzir custos com docen-
tes. assim, a qualidade deixa de ser 
comparável aos melhores centros de 
ensino de engenharia do mundo.

a existência de uma estrutura cur-
ricular mínima norteia o desenho 
curricular mínimo aceitável, poden-
do-se replicá-lo institucionalmente e 
guardando algumas linhas de seme-
lhança. foi assim que se construiu ao 
longo das décadas, similarmente, os 
currículos internacionais de sucesso 
das escolas de engenharia de excelên-
cia nos grandes centros de inovação 

no mundo, como as melhores escolas 
do ranking norte-americano (Best 
Engineering Schools6). essa parame-
trização preserva um alto padrão de 
qualidade na formação e proporcio-
na entre os cursos de engenharia a 
facilidade de revalidação de créditos 
no intercâmbio de estudantes, além 
de transferências de curso com o 
reaproveitamento de créditos. 

Por outro lado, percebe-se um mo-
vimento no país, e que vem conta-
giando  algumas escolas, de copiar 
experiências prematuras, como a do 
Franklin W. Olin College of Engine-
ering, que apontam para a descons-
trução de currículos. a alegação é de 
que se trata de uma proposta ino-
vadora a simplificação curricular e a 
busca de melhor desempenho, menor 
evasão e retenção, subtraindo conte-
údos mais hard do aprendizado de 
engenharia. na verdade, trata-se de 
uma extremada simplificação curri-
cular, caminhando na contramão do 
desenvolvimento tecnológico e dos 
negócios de inovação — uma fragi-
lidade que é permitida numa leitura 
limite das alterações da regulamenta-
ção recente do Cne e MeC.

os avanços das dCn-engenharia 
2019 ficaram, portanto, nas propostas 
inovadoras do Projeto Pedagógico, 
onde destacam-se: o estímulo ao uso 
de metodologias para aprendizagem 
ativa como forma de promover uma 

1 resolução Cne/CeS no. 2/2019: 
http://www.in.gov.br/web/dou/-/
resolu%C3%87%C3%83o-n%C2%Ba-
2-de-24-de-abril-de-2019-85344528
2 Texto de referência da Proposta das 
dCns Consulta Pública: http://portal.
mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=93861-
texto-referencia-dcn-de-
engenharia&category_slug=agosto-
2018-pdf&Itemid=30192
3 Chamada da Consulta 
Pública: http://portal.mec.gov.
br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=93871-
convite-consulta-publica-dcn-
engenharia-1&category_slug=agosto-
2018-pdf&Itemid=30192
4 resolução Cne/CeS nº. 7/2018 – 
diretrizes de extensão: http://portal.
mec.gov.br/index.php?option=com_do
cman&view=download&alias=104251-
rces007-18&category_slug=dezembro-
2018-pdf&Itemid=30192
5 Portaria nº 2117, de 06/12/2019: 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/
portaria-n-2.117-de-6-de-dezembro-
de-2019-232670913
6 Top engineering schools: https://www.
usnews.com/best-graduate-schools/top-
engineering-schools/eng-rankings

educação mais centrada no aluno, a 
articulação do ensino com a pesquisa 
e a extensão, a previsão de sistemas 
de acolhimento e nivelamento, e o 
desenvolvimento de mecanismos de 
integração da universidade com as 
empresas.

o desenvolvimento econômico 
sustentável e socialmente justo de um 
país depende do desenvolvimento 
da engenharia nacional, fundamen-
tada na formação de engenheiros 
inovadores, empreendedores de alta 
tecnologia, líderes dos grandes proje-
tos de desenvolvimento, maestros das 
diversas expertises necessárias para 
atender às necessidades humanas e 
sociais prioritárias do povo de seu 
país. este é o futuro que se alme-
ja forjar nas escolas de engenharia 
brasileiras.

“O desenvolvimento econômico sustentável e socialmente justo de 
um país depende do desenvolvimento da Engenharia Nacional, 
fundamentada na formação de engenheiros inovadores, 
empreendedores de alta tecnologia, líderes dos grandes projetos 
de desenvolvimento, maestros das diversas expertises necessárias 
para atender às necessidades humanas e sociais prioritárias do 
povo de seu país. Este é o futuro que se almeja forjar nas escolas de 
engenharia brasileiras”.
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O Clube de Engenharia e a Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-RJ) 
comemoram a reunião de esforços para 
o desenvolvimento de atividades de 
ensino, pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico nas áreas de ciências 
básicas de Engenharia. O Acordo 
de Cooperação foi assinado, em 6 de 
fevereiro, pelo Reitor da PUC, Pe. 
Josafá Carlos Siqueira, pelo presidente 
do Clube de Engenharia, Pedro 
Celestino, e pelo Diretor Técnico, 
Fernando Tourinho.

Clube de Engenharia e PUC-Rio investem
na formação do Engenheiro do Século XXI

Com as crescentes articulações do 
Centro Técnico e Científico da 
PUC-rio (CTC) e da agência PUC
-rIo de Inovação foram construídas 
as bases de um trabalho que hoje 
se reflete no grande potencial desta 
parceria: a possibilidade de um amplo 
fórum sobre o desafio da formação 
do engenheiro do Século XXI dado 
o avanço tecnológico das últimas dé-
cadas. É neste contexto, de uma visão 
mais moderna dos empreendimentos 
de engenharia nos dias atuais, que 
estudos estão sendo desenvolvidos 
para que universidade e sociedade ci-
vil possam oferecer novos horizontes 
para jovens profissionais em direção 
ao mercado de trabalho.
“no Brasil de hoje, cabeça branca 
continua trabalhando e os jovens 
estão sem oportunidades”. foram 

forMaÇÃo

as palavras de Pedro Celestino ao 
registrar a importância da formaliza-
ção de ações que buscam aproximar 
a academia das necessidades da 
engenharia, na qual a PUC vem a ser 
importante aliada.  Com o mesmo 
interesse o Pe. josafá destacou a sa-
tisfação em assinar os termos de um 
convênio que “vem de longe, cuja for-
malização vai permitir uma interação 
mais marcante e efetiva”, afirmou o 
reitor da PUC-rio.
Com base na experiência das duas 
instituições o trabalho avança. a 
PUC desenvolve atividades de ensino 
e pesquisa nas áreas de ciências 
básicas de engenharia, diretamente 
nas áreas de interesse do Clube de 
engenharia, que historicamente atua 
na produção de conhecimento e no 
apoio e promoção de todas as ativi-
dades relacionadas às engenharias. a 
confluência é total, na perspectiva de 
contribuir para a formação profissio-
nal e fortalecimento da engenharia 
no Brasil, com foco especial no 
desenvolvimento tecnológico.
estudos foram desenvolvidos para 
a criação do espaço Interativo de 
engenharia, na sede social do Clube 
de engenharia, no centro do rio, 
de forma a construir os alicerces do 
trabalho conjunto. ainda em fase de 
estudos, a previsão é que o projeto 
se estenda para a sede campestre do 
Clube de engenharia.

Além do Reitor da PUC, Pe. Josafá Carlos Siqueira, do presidente do Clube de 
Engenharia, Pedro Celestino e do Diretor Técnico do Clube, Fernando Tourinho 
(Foto 1), participaram da cerimônia na sala da Reitoria, representando a PUC 
o Vice-Reitor de Desenvolvimento, Sergio Bruni, o Decano do Centro Técnico 
Científico, Luiz Alencar Reis da Silva Mello, o Vice-Decano de Desenvolvimento, 
Sidnei Paciornik, o Coordenador Setorial de Graduação do CTC L uiz Fernando 
Campos, o professor da Engenharia Industrial e membro da Agência PUC-Rio de 
Inovação Ricardo Yogui, o Coordenador Setorial de Graduação do CTC, Ramos 
Martha e a Engenheira do Decanato do CTC , Dayana Ximenes (Foto2).


