
SEMINÁRIO DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO DA UTFPR – 6º SEI-UTFPR 

 

24 e 25 de Novembro de 2016 - Câmpus Francisco Beltrão - PR 

 

TALK SHOW CAFÉ COM ENGENHEIRO¹ 
 

N.G. Couto¹*, C. Oda¹*, E.S. Ramos¹*, M. M. Cabette¹*, N. G. Gonçales¹*e J.L.N. Góes* 

 
1Programa de Educação Tutorial - PET 

*DACOC/UTFPR, Campo Mourão, Brasil 

 

e-mail: natygcouto@gmail.com 

 

 

 

Resumo 

 

O projeto descrito por este artigo é denominado 

de Café com Engenheiro, desenvolvido na 

UTFPR-CM. O formato do evento é baseado 

nos moldes de talk show, no qual os 

entrevistados são profissionais atuantes na área, 

desde recém-formados a professores advindos 

de universidades do exterior. O projeto é 

desenvolvido, organizado e promovido pelo 

grupo PET-CIVIL (Programa de Educação 

Tutorial), cujo foco é compartilhar 

experiências, esclarecer dúvidas e proporcionar 

ao acadêmico maior contato com a profissão 

que irá exercer. 
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Abstract 
 

The project described by this article is 

known as ‘Café com Engenheiro’, that is 

provided in the UTFPR-CM. The format of this 

event is based on the molds of talk show, in 

which the interviewed one’s are professionals 

working in the area, from recent graduates to 

teachers coming from universities abroad. The 

project is developed, organized and promoted 

by the PET-CIVIL group (Programa de 

Educação Tutorial), whose focus is to share 

experiences, answer questions and provide the 

highest academic contact with the profession 

that it will be going to practise. 

 

Keywords: professionals working in the area, 

talk show, tutorial education program. 

 

Introdução 

 

O Café com Engenheiro surgiu da 

necessidade dos alunos de graduação em 

obterem mais informações a respeito da 

profissão que escolheram, pois, os 

conhecimentos e experiências trazidos pelos 

professores durante as aulas, por vezes não são 

suficientes. Além disso, o último evento 

realizado teve como foco a mobilidade 

acadêmica/dupla-diplomação, devido a 

importância que desempenha sobre o 

desenvolvimento pessoal, científico, 

tecnológico e sobre o desenvolvimento 

econômico dos países.  

A mobilidade acadêmica/dupla-

diplomação exerce um papel importante para 

complementação da formação humana, amplia 

a visão de mundo, influência novos idiomas, 

agrega novos conhecimentos, técnicas e 

habilidades, o qual é de suma importância para 

o discente, que terá um lugar de aprendizado e 

erro para criar um pensamento crítico e 

empreendedor, tornando assim um cidadão com 

comportamento local/global, valorizando seu 

currículo profissional [1].  
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O evento é realizado nos moldes de talk 

show sobre temas atuais, com profissionais 

consagrados ou egressos recém-formados de 

engenharia, possibilitando a troca de 

conhecimento de forma descontraída, 

semelhante a um bate-papo. O gênero hoje 

reconhecido no Brasil como talk show, foi 

escolhido por apresentar simultaneamente 

informações e entretenimento, acompanhados 

por características como plateia interessada e 

ativa, apresentador célebre, música, temática 

diversificada e diálogos descontraídos, 

facilitando a interação do convidado com a 

plateia que participa efetivamente das 

discussões [2].  

A ideia de realizar esse evento teve por 

principal objetivo contribuir para com a 

sociedade, no caso específico, os acadêmicos de 

engenharia civil; trazendo profissionais 

qualificados que, de certa forma, motivam os 

graduandos por meio de suas experiências. 

 

Materiais e Métodos 

 

O evento Café com Engenheiro foi 

criado pelo grupo PET civil com o objetivo de 

integrar alunos, professores e profissionais da 

engenharia para uma discussão voltada sobre 

assuntos pertinentes à profissão, tendo em vista 

o pouco contato dos alunos com o mercado de 

trabalho. O primeiro evento foi realizado no dia 

13 de agosto de 2013 tendo como convidado o 

engenheiro Sérgio Roberto Oberhauser 

Quintanilha Braga e como entrevistador o tutor 

do PET, Jorge Luís Nunes de Góes. A Figura 1 

mostra o grupo PET-Civil no final do primeiro 

Café com Engenheiro. 

 

 
Figura 1 - Primeiro Café com Engenheiro 

 

O evento busca contribuir também com 

a comunidade externa, dessa forma na primeira 

e na segunda edição do Café com Engenheiro 

foi solicitado aos alunos, no ato da inscrição, 

um quilograma de alimento não perecível; já na 

terceira e quarta os participantes contribuíram 

com cinco reais. Os resultados do evento, 

quantidade de alimentos arrecadados e destino 

dos mesmos, são analisados no item seguinte.  

O talk show subdivide-se em três etapas, 

sendo a primeira parte destinada as respostas do 

entrevistado relativas às perguntas previamente 

elaboradas pelo entrevistador, na segunda o 

convidado responde algumas perguntas 

sugeridas pelos discentes do curso de 

engenharia no momento da inscrição e, na 

última parte, o entrevistado esclarece algumas 

dúvidas da plateia. 

Em todas as edições são entregues aos 

participantes um questionário de avaliação. 

Devido à satisfação dos participantes do 
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primeiro Café com Engenheiro, com a obtenção 

de uma avaliação positiva, o grupo PET deu 

prosseguimento a esse evento, realizando o 

segundo Café com Engenheiro no dia 03 de 

fevereiro de 2014 tendo, dessa vez, como 

convidado o engenheiro da concessionária de 

estradas de rodagem VIAPAR, Antônio Clarete 

B. Valente e o mesmo entrevistador. 

Com o sucesso dessas duas edições foi 

possível realizar o terceiro Café com 

Engenheiro no dia 09 de maio de 2014 (Figura 

2). 

 

 
Figura 2 – Terceiro Café com Engenheiro. 

 

Esta edição contou com a participação 

de uma das engenheiras da Petrobras, Janaína 

Villela, porém desta vez dois petianos, Amanda 

M. V. Vechiato e Fábio Pinheiro foram os 

entrevistadores. Tal mudança na apresentação 

do talk show ocorreu para que houvesse mais 

interação entre graduandos de engenharia civil 

e profissionais consagrados da área, além de ter 

contribuído para o desenvolvimento pessoal 

dos alunos entrevistadores. 

A quarta edição do evento ocorreu no 

dia 04 de maio de 2015, e contou com a 

presença do engenheiro Elder Kuhnen 

Machado, que por sua vez é egresso da UTFPR 

Campo Mourão (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Quarto Café com Engenheiro. 

 

Os entrevistadores também foram 

constituídos por dois petianos, Sara Coimbra da 

Silva e José O. F. Filho, tendo em vista a 

aprovação da mudança realizada na terceira 

edição. Nesta ocasião os petianos 

confeccionaram um vídeo entrevistando os pais 

do engenheiro, que residem no município de 

Campo Mourão, o mesmo foi exibido no 

momento do evento. 

 No dia 13 de abril de 2016, o convidado 

Prof. Dr. Rui de Sousa Camposinhos do 

Instituto Politécnico do Porto, participou da 

quinta e mais recente edição do evento. (Figura 

4) 
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Figura 4 – Quinto Café com Engenheiro. 

 

A petiana Gabriela Karina Moraes de 

Mello entrevistou o palestrante, que edificou o 

trajeto pessoal e acadêmico, reiterando a 

parceria das universidades brasileiras e 

portuguesas. 

Ao final todos receberam um 

certificado, tanto de organização para os 

petianos, quanto, de participação do evento aos 

demais. 

 

Resultados 

 

O talk show Café com Engenheiro se 

tornou tradição entre os alunos da UTFPR de 

Campo Mourão, que aguardam ansiosos o 

acontecimento de cada edição. O evento já 

conta com cinco edições. Os alunos 

participantes, além de prestigiar o evento, 

colaboraram com a doação de alimentos para 

instituições assistenciais do município de 

Campo Mourão. Durante a primeira, segunda e 

quinta edição foram arrecadados 122 kg, 60 kg 

e 52 kg de alimentos, respectivamente, sendo as 

instituições beneficiadas “Lar Dona Jacyra” e 

“Casa de Apoio ao Câncer”. Enquanto na 

terceira e quarta edição foram arrecadados os 

valores de 600,00 e 475,00 reais 

respectivamente, para contribuir com os gastos 

com transportes dos palestrantes.  

A procura dos alunos pelo evento é 

grande, o número de participantes registrados 

no primeiro, segundo e terceiro evento foi de 

132, 85 e 120, respectivamente. Na quarta 

edição realizada em 2015, teve a participação 

de 92 alunos e já na quinta, realizado neste ano, 

52 participantes. 

No final de cada evento são entregues 

fichas de avaliação para os participantes, estas 

são usadas pelo grupo PET para que tenha um 

feed back do evento e assim possa ser 

melhorado a cada nova edição. São avaliados a 

relevância do tema para a formação do 

participante, o desempenho e conhecimento do 

entrevistado e a duração do evento, além do 

índice médio de satisfação. Os resultados 

médios dos questionários aplicados durante os 

cinco eventos estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Índice médio de satisfação dos  eventos realizados 

  Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

Relevância do tema para sua formação 0% 3% 23% 19% 55% 

Desempenho e conhecimento do palestrante 0% 0% 9% 29% 62% 

Duração da palestra 0% 3% 38% 37% 22% 

Nível médio de satisfação 0% 0% 16% 47% 37% 
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Discussão 

 

A redução do número de participantes 

do segundo e quinto Café com Engenheiro 

ocorreu devido a data que coincidiu com a 

semana de provas. Mesmo com uma redução do 

número de participantes a plateia se mostrou 

muito interessada nos temas abordados. Na 

terceira edição, houve grande número de 

inscritos por conta da presença de uma 

engenheira com experiência profissional em 

uma das maiores empresas brasileiras, a 

Petrobras. Este número de participantes só não 

foi maior porque o evento aconteceu em uma 

sexta-feira à noite que antecedia o final de 

semana do dia das mães.  

Já na quinta edição o entrevistado se 

tratava do Professor Doutor Rui de Souza 

Camposinhos, docente do Instituto Politécnico 

do Porto, em Portugal. O professor esclareceu 

dúvidas sobre o processo de dupla diplomação 

que é oferecido pelo Instituto em parceria com 

a UTFPR e debateu sobre as semelhanças e 

diferenças nos métodos disciplinares das 

instituições envolvidas e também sobre o 

mercado de trabalho em Portugal,  instigando a 

curiosidade e o interesse dos alunos pelo 

programa. 

Como pode ser observado na Tabela 1, 

o índice geral médio dos alunos em relação ao 

evento é positivo, tendo resultados satisfatórios. 

 

 

 

Conclusão 

 

O projeto tem tido ótima aceitação no 

meio acadêmico e por isso conta com várias 

edições, contribuindo não apenas para a 

visibilidade do grupo PET, mas principalmente 

no contato do acadêmico com a realidade da 

profissão, além de contribuir com a sociedade 

por meio da doação dos alimentos arrecadados. 

O modelo baseado no talk show também tem se 

apresentado de uma forma muito eficaz com o 

proposto pelo evento, devido à proximidade 

que o público tem com o entrevistado, deixando 

ambos de forma confortável a sanar todas as 

dúvidas e incentivar o acadêmico a dedicação 

ao curso por meio das informações adquiridas. 
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