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Resumo/Abstract 

 

O presente artigo descreve o projeto 

desenvolvido na UTFPR-CM, conhecido 

como Café com Engenheiro. O evento é 

promovido pelo grupo PET-CIVIL 

(Programa de Educação Tutorial) e 

possui o formato de um programa de 

entrevistas, no qual os acadêmicos têm a 

oportunidade de questionar engenheiros 

e esclarecer dúvidas sobre a prática de 

sua futura profissão, despertando no 

acadêmico maior interesse pelo curso. 

 

Palavras-chave: cursos de graduação em 

engenharia, programa de educação 

tutorial, programa de entrevistas. 

 

Abstract 

This paper describes the project 

developed in UTFPR-CM, known as 

Coffee with Engineer. The event is 

provided  by PET-CIVIL group (Tutorial 

Education Program) and has the format 

of a talk show in which academics have 

the opportunity to interview engineers 

and make questions about the practice of 

their future profession, awakening the  

academic interest in the course. 

 

Keywords: undergraduate engineering 

course, tutorial education program, talk 

show. 

 

 

 

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. 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 (SILVA, 2013).  
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Tal modelo de programa nasceu nos 

Estados Unidos em 1921, migrou para a 

televisão na década de 50 e atualmente 

está presente em diversas emissoras e 

horários. Ele caracteriza-se por 

intermédio de quatro tipos básicos, show 

de notícia/informação; show de 

variedade/comédia/entrevista; show de 

relacionamento/autoajuda/psicologia/coti

diano e show específico, para nichos 

especiais de audiência (FREITAS; 

RAMOS, 2009); enquadrando-se neste 

último o Café com Engenheiro. 

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 no mercado de 

trabalho.  

 

Desenvolvimento 

 

A fim de integrar alunos, professores 

e profissionais da engenharia para a 

discussão de assuntos pertinentes à 

profissão, o grupo PET civil decidiu 

realizar o primeiro Café com Engenheiro 

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 

 

As escolhas do entrevistado e do 

entrevistador foram feitas por meio de consulta 

aos discentes. Cabe ressaltar que ambos são 

docentes do Curso de Engenharia Civil da 

UTFPR, Campus Campo Mourão. 

O evento também tem por objetivo 

contribuir diretamente com a sociedade, 

portanto na primeira e na segunda edição do 

Café com Engenheiro foi solicitado aos 

alunos, no momento da inscrição, um 

quilograma de alimento não perecível; já na 

terceira 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 acontece em três etapas, das 

quais na primeira parte o entrevistado 

responde perguntas previamente elaboradas 

pelo entrevistador; na segunda o convidado 

responde algumas perguntas sugeridas pelos 

discentes do curso de engenharia no momento 
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da inscrição e, na última parte, o 

entrevistado esclarece algumas dúvidas 

da plateia. 

Em todas as edições são entregues aos 

participantes um questionário, para que 

os mesmos possam avaliar o evento e 

apresentar sugestões. Como a avaliação 

do primeiro Café com Engenheiro foi 

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. 

Devido ao sucesso dessas duas 

edições foi possível concretizar 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 Mª. 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. 

 

Resultados 

 

Como efeito, o Café com Engenheiro 

obteve um satisfatório número de 

participantes, proporcionando doações de 

alimentos que foram entregues a organizações 

assistenciais do município de Campo Mourão, 

a saber: “Lar da Dona Jacyra” e “Casa de 

Apoio ao Câncer”. Na primeira e segunda 

edição foram doados 122 kg e 60 kg de 

alimentos, respectivamente. Já na terceira 

edição do evento foram arrecadados R$ 600,00 

destinados a cobrir os gastos com transporte da 

engenheira entrevistada. 

Após cada um dos eventos os participantes 

responderam a um questionário, no qual são 

avaliados a relevância do tema para sua 

formação, 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 

três eventos são apresentados na Tabela 1. 

O número de participantes registrados no 

primeiro, segundo e terceiro eventos foi de 

132, 85 e 120, respectivamente. 

 

 



 

 

  

Tabela 1: Índice médio de satisfação dos eventos realizados. 

 

Discussão 

 

A redução do número de participantes 

do segundo Café com Engenheiro foi 

devido a data que coincidiu com a 

semana de provas. Já na terceira edição, 

houve um considerável aumento de 

inscritos por conta da presença de uma 

inusitada convidada que compartilhou 

sua experiência profissional, bem como 

discutiu a respeito de como é trabalhar 

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. 

Mediante a devolutiva do 

questionário percebe-se que o índice 

geral de satisfação foi de excelente a 

bom, considerando a média dos três 

eventos. 

Durante os eventos pode-se perceber 

que para a entrevista ocorrer de forma 

satisfatória o convidado e o entrevistador 

devem ser parceiros e conseguirem 

interagir entre si e com platéia. 

Assim como mencionado por Zanelli 

(2002), o assunto a ser abordado na entrevista 

também é de suma importância e requer 

planejamento e coleta de informações, ou seja, 

é necessário focalizar no que se deseja 

assegurando o rumo da conversa e preservando 

a ética. No desenrolar do talk show o 

entrevistador deve ter competência para 

reconhecer o que é fundamental para a 

entrevista, perceber o quanto seu convidado 

está disposto ou confiante em partilhar suas 

experiências e combinar curiosidade e 

confiança, a fim de possibilitar que os assuntos 

de interesse venham à tona. Portanto, a 

cooperação do entrevistado e as habilidades 

interpessoais do entrevistador são essenciais 

para explorar um tema. 

Outro ponto muito importante é o da data 

de realização do evento. Como o público dos 

eventos são os acadêmicos do curso de 

Bacharelado em Engenharia Civil, deve-se 

verificar com antecedência as datas excluindo 

as semanas de prova e também os feriados. Os 

melhores dias da semana para a realização dos 

eventos foram as terças-feiras e quartas-feiras.  

A quantidade de participantes também foi 

outro destaque, sendo inclusive maior que os 

eventos durante a própria Semana do Curso, 

 Ruim Regular Bom Ótimo Excelente 

Relevância do tema para sua formação 0% 6% 11% 40% 43% 

Desempenho e conhecimento do palestrante 0% 0% 0% 40% 60% 

Duração da palestra 0% 14% 31% 37% 18% 

Nível médio de satisfação 0% 0% 17% 37% 46% 
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promovida pela Coordenação do Curso. 

Após três experiências positivas o 

projeto de extensão, Café com 

Engenheiro, tornou-se um evento 

reconhecido pela excelência, não só a 

nível do Curso de Engenharia Civil, mas 

também de outros cursos de engenharia 

do Campus de Campo Mourão. O evento 

também já foi levado a outras 

universidade como por exemplo a UEM, 

que realizou seu primeiro evento no ano 

de 2014 com a mesma convidada da 

terceira edição do Café com Engenheiro. 

Por meio do Café com Engenheiro foi 

possível perceber que o sucesso no 

desempenho de determinadas tarefas 

conduz ao aumento do interesse e 

conhecimento no respectivo domínio 

(MONTEIRO et al, 2009). 

 

Conclusão 

 

O modelo de talk show demonstrou 

ser uma excelente ferramenta para 

promover o grupo PET-Civil da UTFPR 

de Campo Mourão e suas atividades, 

despertar no acadêmico maior interesse 

pelo curso, bem como possibilitar maior 

interação da plateia com o entrevistado 

convidado. Possivelmente o evento 

poderá contribuir para a redução dos 

índices de reprovação e de desistência, 

uma vez que as questões abordadas 

durante o Café com Engenheiro fazem 

correlação com o que é visto em sala de aula e 

o que os graduandos realmente vivenciarão. 
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