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Campeão das Pro-
víncias (CP) – Qual é o fac-

tor distintivo no curso de Enge-

nharia e Gestão Industrial?

Norberto Pires (NP)
– O curso de Engenharia e
Gestão Industrial, de uma
maneira geral, foi buscar as
valências importantes da
Engenharia. O 1.º ano é
muito parecido com os ou-
tros tirando a Economia de
Empresa, que começa a
focar de imediato a parte de
contabilidade e análise de
projectos. De resto são ca-
deiras de base. O curso tem
como ideia-chave: nós que-
remos formar pessoas para
resolver problemas. Por
exemplo, na disciplina de Ini-
ciação à Programação e
Resolução de Problemas a
ideia é que as pessoas
aprendam programação,
mas que logo de princípio
saibam que o objectivo da-
quilo é resolver situações. É
muito dado o enfoque à par-
te prática e a exercícios pa-
recidos com o que lhes apa-
recerão na realidade. Esse
factor de resolução de um
problema é fundamental.
Não se inventam exercíci-
os para ilustrar um tópico
teórico. O exercício é uma
versão simplificada de um
problema real.

CP – É mais uma opção

em Engenharia e arranca já em

2007/2008...

NP – O curso vai co-

meçar no próximo ano, daí
termos necessidade de o
promover agora. É uma das
opções para os alunos que
quiserem vir para a Facul-
dade e não existia. Várias
vezes tentámos que existis-
se porque havia um conjun-
to de pessoas doutoradas e
com investigação na área
que constituíam um corpo
de docentes muito importan-
te. O 1.º ciclo do curso tem,
neste momento, 33 docen-
tes, todos doutorados. Não
temos uma única pessoa
que não seja doutorada.
Acho que este é um traço
de distinção entre as univer-
sidades e politécnicos.

CP – E a ligação à indús-

tria também existe por parte da

classe docente?

NP – Todos têm expe-
riência, todos com trabalhos
de colaboração com a in-
dústria. Todos que trabalham
em Engenharia e Gestão In-
dustrial tiveram de ter isso,
caso contrário não traba-
lham nesta área. O curso
tem uma componente forte
em Engenharia e Gestão,
em estratégia, planeamen-
to, gerir oportunidades de
negócio. A disciplina que
está no 1.º ciclo que se cha-
ma Novas Ideias Empresa-
riais que é completamente
nova na Faculdade, é uma
disciplina que pretende pe-
gar em ideias de negócio que
tiveram sucesso – ou até
que não tiveram, porque, às
vezes, analisar o falhanço é

importante – e ver como é
que aquelas pessoas pega-
ram numa ideia, construíram
uma ideia de negócio, im-
plementaram, financiaram,
desenvolveram e como a
coisa chegou até hoje. A
análise de casos de estudo
faz-se muito em MBA´s,
mas nunca se transpôs para
Engenharia porque obriga a
pessoas que tenham feito.
Isto não são coisas que po-
dem ser dadas pelo livro.
Tem de ser feito por pesso-
as que estão ou estiveram
no terreno, para que o ensi-
no não seja “livresco”.

CP – O aluno pode sair

após concluir o 1.º ciclo, a licenci-

atura?

NP – Não recomenda-
mos que o aluno saia no 1º
ciclo e vá para o mercado
de trabalho, no entanto, ad-
mitimos que o possa fazer e
achamos que são profissio-
nais que são úteis. O que
nós dizemos é que cumpram
o 1.º ciclo, olhem para o que
existe no mercado e, traba-
lhando ou não, voltem para
fazer o 2.º ciclo. Achamos
que só uma pessoa com o
2.º ciclo terá direito ao título
de Engenheiro, até lá é uma
pessoa que tem uma licen-
ciatura no formato de Bolo-
nha, está preparada para
trabalhar, mas à qual reco-
nhecemos que lhe faltam
valências. Nós informamos
isso aos alunos: vocês po-
dem sair, levam o título de
licenciatura, mas deveriam

voltar. É nesta perspectiva
que Bolonha funciona, que
a pessoa faça um número
de cadeiras básicas de uma
determinada área, com al-
gumas valências já para a
profissionalização, mas não
se esqueça que tem de vol-
tar para fazer outra coisa e,
mais tarde, voltar outra vez.
Bolonha atira para o ensino
ao longo da vida, de acordo
com o seu projecto profissi-
onal, daí que tenhamos op-
tado pelo 1.º e 2.º ciclo.

CP – Este é o único curso

decorrente da adaptação da

FCTUC ao Processo de Bolonha?

NP – Houve várias re-
modelações, mas o único
curso novo é este. O que
aconteceu foi que vários
cursos de cinco anos pas-
saram para cursos de 1.º ci-
clo, outros passaram de cin-
co anos para 2.º ciclo, como
o curso de Engenharia de
Materiais... houve adequa-
ções, mas o único curso cri-
ado de novo na Faculdade
foi este.

CP – Um dos critérios pre-

vistos para financiamento de cur-

sos é que estes tenham 20 alunos.

Isso não obrigou à reformulação

de cursos na Faculdade?

NP – Acho que a Fa-
culdade ainda não sabe o
que o Ministério não vai fi-
nanciar, porque acho que o

Ministério vai considerar de-
terminados cursos como
estratégicos e acho bem.
Não se vai acabar, por
exemplo, com a formação
em Física. Ou deixamos de
formar físicos? É importan-
te, pelo que o facto de não
ter 20 alunos não quer dizer
que se acabe com a forma-
ção em Física. É uma área
básica, mas cabe ao Minis-
tério decidir o que é estra-
tégico e não é. Agora não
tenho dúvida nenhuma que
as Engenharias que não
cumprirem esse decreto-lei
deixarão de ser financiadas.
Depois cabe às escolas ana-
lisar isso e decidir quais são
os cursos estratégicos ou
circunstanciais. Cada insti-
tuição faz a sua análise e
pode investir no curso, mas
com dinheiro próprio. Fun-
ciona como se fosse uma
empresa nesse aspecto e,
portanto, na Faculdade há
cursos aos quais vamos dar
alguns anos para que recu-
perem o estatuto de curso
com mais de 20 alunos, pelo
que a FCTUC vai fazer um
investimento a curto prazo
neles, como é o caso da
Engenharia Física. Outros
naturalmente desaparecem.

CP – Por que é que alia-

ram a engenharia à gestão?

NP – Este curso come-

çou a ser desenhado há cer-
ca de um ano e nós tínha-
mos a oportunidade de en-
trar no quadro anterior, mas
mais uma vez havia várias
questões internas por discu-
tir e decidimos aguardar.
Este não é um curso fácil
de montar, porque é o pri-
meiro curso da Faculdade
que é interdepartamental e
interfaculdades, temos do-
centes de Engenharia Me-
cânica, Informática, Elec-
trotécnia e ainda da Facul-
dade Economia e da Facul-
dade de Psicologia e Ciên-
cias da Educação. O que
notamos é que o mercado
pede muito este tipo de pes-
soas, ou seja, procuram pes-
soas com uma formação
técnica forte em Engenha-
ria para trabalhos de ges-
tão, organização, manuten-
ção, planeamento e produ-
ção e isso inclui decisões so-
bre criação ou não de linhas
de produção e investimen-
tos. É necessário uma pes-
soa que junte as duas va-
lências, a parte técnica e a
parte de planeamento e es-
tratégia. Ora normalmente
a um engenheiro que sai for-
mado numa área muito es-
pecífica falta-lhe esta valên-
cia de gestão, que foi relati-

E N T R E V I S T A  D A  S E M A N A  NORBERTO PIRES

Curso de engenharia alia capacidades
técnicas a acção empreendedora
Empreendedorismo, risco e iniciativa vão ser dos vocábulos mais ouvidos a partir do próximo ano lectivo no Departamento de Engenharia de
Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra. Um contra-senso? Nem por isso. A Faculdade decidiu apostar num
único curso novo em 2007/2008 que alia a engenharia à gestão. O resultado é a licenciatura e mestrado em Engenharia e Gestão Industrial que,
segundo o coordenador, Norberto Pires, privilegiam o “saber fazer” e a resolução de problemas reais. Adaptado ao formato de Bolonha, o curso de
dois ciclos vai ser limitado a 30 vagas por uma questão estratégica. O objectivo é atingir a excelência, atraindo “alunos de qualidade”, afirma o
investigador em robótica industrial.

BENEDITA OLIVEIRA

O investigador Norberto Pires espera que o curso de Engenharia e Gestão Industrial
se imponha como um dos cursos bandeira da FCTUC no futuro breve

“Eu concordo que uma parte dos orçamentos das universidades tenham a ver com o
seu relacionamento com a sociedade”
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vamente descurada. Temos
inclusivamente uma discipli-
na sobre gestão ambiental
muito ligada à parte ener-
gética... As pessoas que sa-
írem daqui vão formar em-
presas, ser gestores... vão
ter cargos deste género.

CP – Uma das expectati-

vas é também gerar ainda mais

empresas spin-offs?

NP – Esse é precisa-
mente o objectivo da disci-
plina Novas Ideias Empre-
sariais. Queremos que os
alunos criem as suas pró-
prias oportunidades. As pes-
soas têm de se habituar que
as oportunidades também
se criam. Este espírito é re-
levante para criar novas
oportunidades de negócio
até dentro da organização
onde estão. Nós queremos
que eles corram riscos e a
nossa avaliação vai reflec-
tir isso, dado que a regra é
se o aluno fizer mais do que
lhe é pedido ele é premiado.
Queremos que os alunos
percebam que quem correr
riscos pode ter benefícios
superiores. As oportunida-
des são aquelas que exis-
tem e aquelas que a gente
cria também.

CP – Qual é a expectativa

em relação à receptividade dos alu-

nos e quantas vagas vai ter?

NP – Vamos abrir 30
vagas. A Faculdade queria
que fossemos mais ambici-
osos, no sentido em que re-
conhece que o curso tem
qualidade. Mas acho é que
o risco tem de ser calcula-
do. Não me importo nada
de correr riscos, mas eu não
quero só que o curso tenha
alunos – acho que não cor-
ria riscos se abrisse 50 va-
gas se o objectivo fosse só
ter alunos. O que queremos
é ter vagas para alunos de
qualidade. A estratégia que
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CONTINUAÇÃO

E  A I N D A

P E R F I L

“Bolonha pede que os cursos estejam organizados
em dois ciclos, o nome de licenciatura foi mantido para o 1.º
ciclo, mas é um bocadinho diferente da licenciatura anterior
porque é uma licenciatura de três anos e o 2.º ciclo, que é
de maior especialização, dá-se o nome de mestrado e tem
uma duração de dois anos.”

“A maioria dos cursos de engenharia optou por
incluir os dois ciclos num só, que se chama mestrado inte-
grado. A pessoa faz o 1.º ciclo de três anos e depois os
outros dois anos que é o mestrado integrado e não permite
ao aluno sair a meio dos dois ciclos. Essa não é a tendência
na Europa. Na Europa há 1.ºs e os 2.ºs ciclos são uma
opção. O que é que permite? O aluno pode optar por um
2.º ciclo diferente.”

“Nós em Engenharia e Gestão Industrial optámos
por isso. Na Faculdade acho que somos o 2º curso a fazê-
lo. A Informática também fez isso. Normalmente as pesso-
as fazem esta coisa do mestrado integrado como uma for-
ma de manter os alunos ali. Nós achámos que não deverí-
amos fazer isso. Achamos que os alunos de Engenharia e
Gestão Industrial podem fazer o 1.º ciclo e ir procurar de-
pois outro ciclo.”

“Nós oferecemos o 2.º ciclo mas abrimo-lo a outros
cursos que tenham uma formação mínima, como Enge-
nharia Física, Electrotécnica, Informática... e para além disso
fizemos com que muitas das coisas interessantes do curso
pudessem ser acessíveis a outros cursos que não da Enge-
nharia., como Física, Química ou Biologia... a todas as li-
cenciaturas em ciências. E chamamos isso Menor em Em-
preendedorismo.”

“Trata-se basicamente de pequenos cursos de cin-
co disciplinas com um total de 30 créditos e que podem ser
incorporados por cada curso dentro do seu plano de estu-
dos. Os cursos que entenderem isso deixam um slot livre
de disciplinas e o aluno pode escolher fazer um Menor em
Empreendedorismo, em Informática, Matemática... A Fa-
culdade está a oferecer cerca de 15 menores diferentes.”

“Nós fazemos um e vamos buscar coisas dentro do
plano de estudo que normalmente não aparecem nesses
cursos, como por exemplo Economia de Empresas, e que a
maior parte das pessoas na área das Ciências não tem,
como é o caso da disciplina de Novas Ideias Empresariais
e Gestão Financeira. No 2. ciclo vamos buscar as discipli-
nas de Estratégia e Planeamento e Gestão e Comporta-
mento Organizacional como Menor que qualquer curso pode
incorporar e já temos vários cursos que decidiram incorpo-
rar esse Menor já a partir do próximo ano.”

“No curso o aluno tem seis disciplinas vagas e ele
pode ir buscar isso a outro sítio da Faculdade, sendo que o
Menor está preparado para receber alunos de várias for-
mações. Estas são as valências relativamente a outros cur-
sos.”

Cientista e consultor
na área da robótica, Joa-
quim Norberto Pires foi
um dos principais impul-
sionadores do novo curso
da FCTUC que procura
ir ao encontro das neces-
sidades do mercado. Tra-
balhar com e para as em-

Partidário da ligação universidades/empresas
presas é uma das preocu-
pações do investigador
que, desde que está à
frente do Laboratório de
Robótica Industrial (que
tem pouco mais de meia
dúzia de anos), já liderou
o desenvolvimento de cer-
ca de 20 projectos desti-

nados a empresas.
Natural de Guimarães,

Norberto Pires é autor de
mais de cem publicações
científicas e técnicas na
área da robótica industrial,
sendo o seu último livro
(Industrial Robots Pro-
gramming, Building Ap-

plications for the Facto-
ries of the Future) sido
editado em Outubro pas-
sado pela editora norte-
americana Springer.

Entre outros cargos, o
investigador assume a
presidência da Sociedade
Portuguesa de Robótica.

montei visa mostrar que o
curso tem qualidade, para
depois de demonstrada essa
qualidade e de ele ser com-
petitivo em termos nacionais
aumentar o número de va-
gas sem correr o risco – não
é de não encher – mas de
ter má qualidade de alunos.
Muito vezes, o que diminui
a imagem de um curso e
depois a sua atractividade é
a qualidade dos alunos. No
actual estado do Secundá-
rio, acho que deveríamos ser
um bocadinho mais exigen-
tes. Ao limitarmos as vagas
conseguimos ter um naipe
de alunos de melhor quali-
dade nos primeiros anos e
isso vai permitir que o curso
se estabilize e seja reconhe-
cido. É o que se chama um
desenvolvimento sustentado
para que no futuro depois
de um boom inicial aquilo
não ande para trás.

CP – O ministro Mariano

Gago já deu a entender que o novo

modelo de financiamento terá como

base o desempenho das instituições.

Isso preocupa-o?

NP – Os cortes orça-
mentais são muito importan-
tes. A nossa Faculdade an-

tevê cortes na ordem dos
15 por cento este ano. O
que significa que o orça-
mento que vem do Estado
e as reservas que tínhamos
dão para pagar basicamen-
te salários, a luz e água, mas
tudo o resto tem de ser obti-
do a partir do desempenho
das universidades. Estamos
perante esse desafio e va-
mos ter de o resolver. Mas
eu concordo que uma parte
dos orçamentos das univer-
sidades tenham a ver com
o seu relacionamento com
a sociedade, ou seja, tudo
que adicione ao ensino. Ago-
ra, o método mais correcto
é forçar as universidades a
fazer isso? Tenho as minhas
dúvidas, mas não sei se as
estruturas governativas te-
riam alternativas. A univer-
sidade portuguesa evoluiu
desde o 25 de Abril de uma
maneira muito estranha, de-
sordenada, com booms de
crescimento... Seja como
for, está a ser feito gradual-
mente e acho que não te-
mos de ter medo. Tal qual
disse em relação ao curso,
acho que as faculdades que
cresceram de maneira sus-

tentável, como é o caso da
nossa, não tem de ter medo
do desafio, porque somos
uma boa escola, pelo con-
junto de docentes, projectos
de investigação e pelo re-
conhecimento internacional
que temos.

O ano de 2007 vai ser
muito complicado, porque
temos de lidar com Bolo-
nha e com o corte orça-
mental ao mesmo tempo.
Agora, acreditamos inter-
namente, até pela direcção
que temos, que temos ca-
pacidade interna para re-
solver o problema. É um
desafio que todos nós es-
tamos a arregaçar as
mangas para resolver. As
parcerias com o exterior e
as reoganizações internas
são importantes. Quase
que diria que é higiénico
que as organizações pas-
sem por isto, porque isto
obriga a parar com coisas
que não estavam tão bem
e a acabar com as duplica-
ções, que é o que as em-
presas fazem. Diria que é
um desafio que vamos en-
carar, mas do qual não te-
mos medo nenhum.

“As pessoas têm de se habituar que as oportunidades também se criam. Este espírito é
relevante para criar novas oportunidades de negócio até dentro da organização onde estão”


