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Resumo: Este projeto procurou compreender e estabelecer o 

conceito de Engenharia Humanitária, realizando um 

levantamento bibliográfico sobre como o tema é tratado, quais 

as instituições que oferecem alguma formação ou experiência 

similar com uma análise da grade curricular dos cursos de 

Engenharia de uma Instituição de Ensino Superior, visando 

estabelecer uma relação entre a formação dos alunos e sua 

responsabilidade no desenvolvimento social, lhes 

proporcionando um maior desenvolvimento. 

 

1. Introdução 
O assunto abordado pelo projeto – engenharia humanitária - 

envolve o desenvolvimento da sociedade e a participação de 

engenheiros de maneira voluntária em instituições sem fins 

lucrativos, comunidades ou uma situação que envolva um bem 

comum [1]. Este projeto teve como objetivo fazer um 

levantamento crítico do conceito de engenharia humanitária, 

assim como sua aderência para a grade curricular de um curso 

de engenharia de uma instituição brasileira, verificando métodos 

para a sua implementação. 

A engenharia é uma das áreas essenciais para o 

desenvolvimento da sociedade, em suas várias formas, e quando 

se trata de desenvolvimento, inovação e sustentabilidade 

considera-se que a engenharia tem muito a contribuir. [2] Neste 

sentido, apresenta-se de grande importância desenvolver o 

conceito de Engenharia Humanitária (HE) pois, segundo 

Burnham, o mundo está adquirindo um perfil onde os 

Engenheiros são desafiados todos os dias para que ocorra o 

desenvolvimento e a sobrevivência da humanidade, na busca de 

soluções aos problemas de superpopulação, mudanças 

climáticas e escassez de recursos que não são renováveis.  

 

2. Metodologia 
A natureza da pesquisa foi qualitativa, do tipo exploratória, 

tendo como principal instrumento de coleta de dados a revisão 

bibliográfica e análise documental. A exploração do tema deu-

se principalmente nas plataformas EBSCO, Periódicos Capes e 

IEEE Xplore Digital Library, e nos sítios de universidades 

brasileiras e estrangeiras. As duas principais categorias de 

análise foram a definição e a forma de desenvolvimento das 

ações da HE. 

Outro aspecto da metodologia foi o levantamento de 

informações sobre instituições que oferecem alguma formação 

ou experiência similar à proposta da HE a fim de se 

compreender quais os caminhos adotados nesta área.  

E, por último, foi feita uma avaliação da grade curricular 

dos cursos de Engenharia de uma Instituição de Ensino 

Superior, visando estabelecer uma relação entre a formação dos 

alunos e sua responsabilidade no desenvolvimento social para, 

posteriormente, organizar uma proposta de disciplina ou linha 

de projetos focada em HE. 

 Ainda em caráter exploratório, realizou-se uma visita ao 

InovaFEI, que é a exposição de trabalhos de formatura de vários 

cursos de engenharia, para observar a iniciativa dos alunos em 

focar seus trabalhos na área social. 

3. Resultados 
Após a realização de toda a pesquisa, observou-se que HE 

ainda é um tema recente e pouco trabalhado e, no Brasil, há 

poucos cursos sendo oferecidos, estando focados em soluções 

de desastres naturais; entretanto a HE é mais ampla, envolvendo 

o desenvolvimento de soluções a problemas e necessidades 

consideradas básicas em uma sociedade.   

Outro resultado ofertado é o esboço de um projeto ou 

disciplina complementar que pode ser oferecido aos cursos de 

Engenharia, com o objetivo de aproximar os alunos aos desafios 

sociais que demandam respostas da engenharia. A metodologia 

proposta prioriza o aprendizado através de ações concretas no 

desenvolvimento das comunidades, oferecendo aos alunos a 

base necessária para que o mesmo seja realizado da maneira 

mais adequada. 

4. Conclusões 
O levantamento bibliográfico expôs que o termo ainda é 

muito recente havendo poucos trabalhos publicados, 

principalmente no Brasil.  

Foi observado que entre as intuições brasileiras há poucas 

iniciativas no envolvimento de graduandos de Engenharia no 

trabalho social. Há apenas duas instituições que têm propostas 

associando o tema à questão da logística humanitária. 

Após a visita ao InovaFEI, no final do primeiro semestre de 

2016, e dos estudos das ementas dos cursos do Centro 

Universitário FEI, conclui-se que, em ambos, não ocorre uma 

abordagem sobre o tema HE e, por isso, percebeu-se a 

importância de se oferecer ao aluno uma base teórica e 

experiencial sobre a contribuição da engenharia para a 

sociedade. Espera-se que mais intuições estejam envolvidas em 

um futuro próximo e que os profissionais que participarem dos 

programas enfrentem o mercado de trabalho mais qualificados e 

preparados com criatividade, sustentabilidade e empenho pelo 

bem comum para encarar as desigualdades sociais assim como 

os desastres que impactam a vida da sociedade. 
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