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Resumo 
 

Nas unidades curriculares de estruturas, por vezes, os métodos clássicos de ensino não são suficientes 

para obter um bom resultado por parte dos alunos. É essencial utilizar métodos de ensino diferentes 

dos habituais, que sejam mais apelativos para os alunos, e respondam de melhor forma as exigências 

que a sociedade impõe. 

 

Com base nestas necessidades, o principal objetivo desta dissertação é a criação e implementação de 

um Laboratório Pedagógico de Estruturas na Universidade do Minho, para auxiliar o ensino das 

unidades curriculares de estruturas. 

 

Neste trabalho procurou-se fazer uma revisão bibliográfica do processo de ensino/aprendizagem, de 

modo a perceber como é realizada a transmissão de conhecimento e quais as estratégias que têm sido 

utilizadas mais recentemente. Discute-se as implicações do processo de Bolonha nas escolhas dessas 

estratégias e analisam-se alguns casos de laboratórios pedagógicos implementados a nível 

internacional. Numa fase seguinte, procede-se a uma recolha de dados com o objetivo de conhecer as 

dificuldades dos alunos nas unidades curriculares de estruturas e o seu contexto. Mais adiante, 

apresenta-se a implementação do laboratório pedagógico, começando por apresentar o mesmo e o 

trabalho realizado na criação do seu espaço físico, terminando com a apresentação do material 

pedagógico, recolhido, adquirido e criado de raiz. Por último, mostra-se a utilização do laboratório 

pedagógico de estruturas, realizada já no ano letivo de 2012/2013, nas unidades curriculares de 

Mecânica das Estruturas e Resistência dos Materiais II, bem como no concurso de pontes de 

esparguete para alunos do ensino secundário e na atividade “Verão no Campus”. 

 

O trabalho termina com um balanço do que foi conseguido durante esta dissertação, 

propondo possíveis trabalhos futuros, para dar continuidade à implementação do laboratório 

pedagógico. 

 

Palavras-chave: Laboratório Pedagógico, Estruturas, Ensino, Engenharia Civil, Mecânica das Estruturas, 

Resistência dos Materiais II 
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Abstract 
 

In teaching courses structures, sometimes classical methods of teaching are not enough to get good 

results by the students. It is essential to use different teaching methods from the usual, which is more 

appealing to students, and responded best to the demands that society imposes. 

 

Based on these needs, the main objective of this work is the creation and implementation of a 

pedagogical structural laboratory at the University of Minho, to assist the teaching of courses related to 

structures. 

 

In this work a literature review was carried out, especially to know better the process of teaching / 

learning in order to understand how the transmission of knowledge, and what strategies have been 

most recently used. We discuss the implications of the Bologna process in the choices of these 

strategies and some cases of pedagogical laboratories implemented internationally were analyzed. In 

the next phase was the data collection, in order to meet the difficulties of students in courses of 

structures and their context. Further presents the implementation of laboratory teaching, starting by 

having the same, and the work done in creating your physical space, ending with the presentation of 

educational material (collected, purchased and created by purpose). Finally, the thesis shows the use of 

laboratory to teach structures in academic year 2012/2013, namely in the courses of Structural 

Mechanics and Strength of Materials II, the competition of spaghetti bridges for high school visiting 

students and summer activities in the campus. 

 

The work ends with an assessment of what was achieved during this thesis, proposing future work to 

continue the implementation for the pedagogical structural laboratory. 

 

Keywords: Educational Laboratory, Structures, Education, Civil Engineering, Structural Mechanics, 

Strength of Materials II 
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Capítulo 1 
1 INTRODUÇÃO, ENQUADRAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

 

1.1 Introdução 

Nos últimos anos tem-se assistido a uma implementação de projetos de ensino, que pretendem 

melhorar a qualidade do processo de ensino/aprendizagem e, ao mesmo tempo, formar alunos mais 

capazes de resolver, os problemas que lhe são colocados. Estes projetos de ensino, privilegiam as 

metodologias ativas, criando mais responsabilidades aos alunos durante o processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

A implementação do processo de Bolonha contribuiu para o surgimento de alguns destes projetos, 

ao apontar para a necessidade de uma nova abordagem de ensino/aprendizagem (Fernandes, 2010). 

Dentro da grande diversidade de metodologias ativas podem salientar-se a aprendizagem baseada em 

projetos, a aprendizagem baseada em problemas e, por último, a aprendizagem baseada em 

dispositivos experimentais (Cullen, 2012; Fernandes, 2010; e Coombs, 2007). 

 

Todos estes projetos passam pela adoção de estratégias de ensino, onde os métodos utilizados deixam 

de ser totalmente centrados nos professores e passam a ser centrados nos alunos, em métodos 

interativos, ou baseados em experiências. Deste modo, os alunos são elementos ativos na procura do 

conhecimento e não meros espetadores. 
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No âmbito do Mestrado Integrado de Engenharia Civil (MIEC) da Universidade do Minho (UM), por 

vezes os métodos clássicos de ensino aplicados às Unidades Curriculares (UC’s) da área disciplinar de 

Estruturas não são suficientes para se obter um bom resultado por parte dos alunos. É essencial 

efetuar representações a três dimensões, utilizar modelos físicos, ou mesmo utilizar dispositivos 

experimentais para auxiliar a transmissão do conhecimento (Cullen, 2012). 

 

No passado existiram iniciativas que tentaram estabelecer este tipo de apoio, tais como a utilização do 

software Sketchyphysics para visualizar mecanismos em estruturas, a criação de pontes de esparguete 

na UC de Mecânica das Estruturas, os ensaios laboratoriais de vigas e a utilização da tecnologia BIM 

para demonstrar pormenores construtivos nas UC’s de Estruturas de Betão I e II (Ramos e Azenha, 

2010). Contudo, estas iniciativas têm sido avulsas, não envolvendo uma estratégia conjunta entre as 

várias UC’s. 

 

1.2 Enquadramento e objetivos do trabalho 

O presente trabalho de investigação, intitulado: Criação e Implementação de um LPE na Universidade 

do Minho, surge na continuação do trabalho realizado por alguns professores, para criar um 

instrumento pedagógico, com o objetivo de melhorar o ensino/aprendizagem das UC’s de Estruturas. 

O LPE procurará métodos de ensino centrados nos alunos e baseados em experiências, permitindo aos 

alunos complementar a aprendizagem dos conteúdos das UC’s, através da utilização de material de 

apoio pedagógico, onde os alunos poderão comprovar os conhecimentos teóricos lecionados nas aulas. 

 

Este trabalho, tem como principal objetivo a criação e implementação de um laboratório pedagógico no 

Departamento de Engenharia civil da Universidade do Minho. 

 

Para além deste objetivo principal, são objetivos do presente trabalho (Ramos e Azenha 2010): 

• Conhecer as dificuldades sentidas pelos alunos nas UC’s da área disciplinar de 

Estruturas do MIEC da UM; 

• Proporcionar apoio os docentes nas aulas, melhorando a exposição das matérias; 

• Promover a investigação de novos métodos de ensino em engenharia civil, com 

reflexos positivos na qualidade pedagógica, na capacidade de transmissão de 

conhecimento, e nos resultados curriculares dos alunos; 

• Criar uma maior coordenação interconteúdos nas UC’s de estruturas. 
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1.3 Organização do documento 

O presente documento encontra-se estruturado em sete capítulos principais, descrevendo-se de 

seguida o contexto dos Capítulos 2 ao 7. 

 

O Capítulo 2 começa por apresentar um pequeno levantamento sobre o processo de 

ensino/aprendizagem, de seguida é analisado o ensino na era pós Bolonha, e o capítulo termina com 

um levantamento de projetos de ensino/aprendizagem, com base em metodologias ativas que têm 

sido implementadas, quer a nível nacional, quer a nível internacional. 

 

No Capítulo 3 é apresentada uma recolha de dados, efetuada como o objetivo de conhecer o contexto e 

as dificuldades das UC’s de Estruturas. Começa por ser feita uma contextualização do projeto e uma 

apresentação das UC’s de estruturas. De seguida são discutidas várias técnicas e procedimentos de 

recolha de dados, apresentando-se em seguida a aplicação e construção dos inquéritos utilizados no 

trabalho. O capítulo termina com a análise de dados, onde se discutem diferentes formas de analisar 

os dados recolhidos, e se explica o que foi efetuado neste trabalho. 

 

No Capitulo 4, procede-se à apresentação dos resultados dos dados recolhidos e à sua discussão. 

Foca-se a formação anterior dos alunos, e a utilização de laboratórios pedagógicos, antes da sua 

entrada para a universidade. Analisa-se a assiduidade às aulas teóricas e práticas, e os motivos que 

levam os alunos a faltar. São apresentados os resultados das classificações dos alunos obtidas nas 

UC’s de Estruturas, o número médio de horas de estudo semanal e o número de repetições em cada 

uma das UC’s, assim como os motivos que conduzem a essas repetições, na opinião de alunos e 

docentes. De seguida apresenta-se o grau de facilidade/dificuldade de cada uma das matérias das 

UC’s de Estruturas, na opinião de alunos e professores. O capítulo termina com a apresentação dos 

resultados obtidos relativamente ao material pedagógico fornecido pelos docentes, e os resultados 

sobre os estilos de ensino que os professores consideram utilizar e os estilos de aprendizagem que os 

alunos dizem preferir para aprender. 

 

O Capítulo 5 mostra a implementação do laboratório pedagógico. Começa-se por apresentar o que é o 

Laboratório Pedagógico de Estruturas, quais são os seus objetivos e qual a atividade que irá 

desenvolver. É feita uma proposta para o seu modo de funcionamento, mostrando o que foi feito no 

seu espaço físico. Faz-se também uma proposta para o modelo de gestão do laboratório e para a sua 
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utilização. O capítulo termina com a apresentação do material pedagógico recolhido, adquirido e criado 

no âmbito do presente trabalho. 

 

No Capítulo 6 é realizada a apresentação da utilização do Laboratório Pedagógico de Estruturas no ano 

letivo de 2012/2013, mostrando a participação do referido laboratório, no concurso de pontes de 

esparguete, organizado na Semana do DEC, e nas aulas de Mecânica de Estruturas e Resistência dos 

Materiais II. O capítulo termina com a apresentação da participação do Laboratório Pedagógico nas 

atividades do Verão no Campus. 

 

Por último no Capítulo 7, são tecidas algumas considerações finais sobre este trabalho, e apresentadas 

propostas a desenvolver em futuros trabalhos. 
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Capítulo 2 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Introdução 

Dada a natureza específica dos processos pedagógicos envolvidos na realização desta dissertação, com 

correntes de pensamento e terminologias que não são normalmente conhecidas pelo público-alvo deste 

documento e à partida com formação na área da Engenharia Civil, torna-se necessária uma breve 

revisão bibliográfica que aborde os conceitos fundamentais de relevo em contexto dos processos de 

ensino/aprendizagem. 

 

Este capítulo começa por realizar uma revisão bibliográfica do processo de ensino/aprendizagem, com 

distinção entre os modelos, métodos e estilos de ensino/aprendizagem, presentes na bibliografia. De 

seguida, analisa o processo de Bolonha e a sua implementação em Portugal, falando dos desafios e 

oportunidades causados pela sua implementação. 

 

O capítulo termina com uma revisão do que o que são os laboratórios pedagógicos, fazendo uma 

reflexão sobre as experiências prévias do que se tem feito a nível nacional e internacional noutras 

escolas, abordando alguns casos de aprendizagem baseada em projetos e em dispositivos 

experimentais. 

 

2.2 Processo de ensino/aprendizagem. 

Para o desenvolvimento do trabalho de criação e implementação de um laboratório pedagógico, torna-

se necessário refletir sobre o processo de ensino/aprendizagem levados a cabo por alunos e 

professores. Ao longo desta reflexão serão procuradas respostas sobre o processo de 
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ensino/aprendizagem. Respostas para as perguntas que os docentes fazem a si próprios no momento 

de organizar as atividades de ensino onde definem a sua estratégia (Pacheco et al., 1999). 

 

Na Figura 1, apresenta-se um esquema do processo de ensino/aprendizagem segundo a visão de 

Pacheco e Flores (1999). 

 

Figura 1 - Processo de ensino/aprendizagem. Adaptado de Pacheco e Flores (1999) 

2.2.1 Estratégia de ensino 

O termo estratégia surge por diversas vezes em Pacheco et al. (1999), onde é definido como:  

“uma organização de uma atuação dentro de um processo pedagógico bem definido 
obedecendo a objetivos previamente determinados e tendo em consideração as 
características da realidade a que se aplica e os recursos que se dispõe.” 

 
Assim, Pacheco e Flores (1999), optam por utilizar o termo estratégia como: 

“elemento configurador global de um plano intencional de ação que especifica as 
atividades do professor e dos alunos num ambiente de interação.” 

 

Existe ainda a ambiguidade entre os termos estratégia e método. Pacheco e Flores (1999) definem 

método como: 

“forma de atuação do professor na organização do processo de ensino/aprendizagem, 
tendo como principal finalidade guiar a instrução dos alunos de acordo com os recursos e 
propósitos definidos no âmbito das estratégias” 

 

Estratégia Modelos 

Métodos Estilos 
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Existem autores que não diferenciam os dois conceitos. O que importa reter é que, quer a estratégia, 

quer o método, remetem para o professor a função de implementar um modelo de ensino que oriente 

o processo de ensino/aprendizagem. 

“Assim a opção por uma estratégia de ensino, implica uma opção deliberada por um plano 
de ação ou modelo de ensino que consubstancia um modo de intervir através de métodos 
e técnicas que por sua vez originam um determinado estilo de ensino.” (Pacheco e Flores, 
1999). 

 

2.2.2 Modelos de ensino 

Relativamente aos modelos de ensino, existem um grande número de propostas de modelos. Contudo, 

Joyce e Weil (1980), referem que não existe um modelo perfeito, não sendo por isso possível um único 

modelo explicar todos os tipos de aprendizagem. A título de exemplo, refere-se que estes autores, 

identificaram 22 modelos de ensino, sendo até por isso complexa a sua definição. No entanto, Pacheco 

e Flores (1999), referem que modelo é definido como um plano estruturado que pode utilizar-se para 

configurar o processo de desenvolvimento de currículo.  

 

Estes distinguem quatro grupos de modelos de todos os propostos por Joyce e Weil (1980) 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Modelos De Ensino. Adaptado de Pacheco E Flores (1999) 

Modelos de Processamento de informação 

(Cognitivos) 

Modelos Pessoais 

(Humanistas) 

Visam a capacidade de processar informação, o seu 

melhoramento, privilegia a função cognitiva. O 

docente é um organizador e o aluno um assimilador 

e reprodutor da aprendizagem. 

Orientam-se para o desenvolvimento individual do 

aluno. O docente é um facilitador do desenvolvimento 

pessoal do aluno e este é organizador da sua própria 

aprendizagem. 

Modelos Interação Social 

(Sociais) 

Modelos Condutistas 

(Comportamentais) 

Promovem a relação do aluno com os outros, num 

contexto de interação. O docente deverá assumir-se 

como um líder que favorece a participação dos 

alunos. 

Orientam-se para o controlo e estímulo da 

aprendizagem. O docente organiza o processo 

mediante esquemas formais, onde numa linha 

normativa se formulam objetivos, experiencias, 

metodologias e formas de avaliação. 
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2.2.3 Métodos de ensino 

No caso agora dos métodos de ensino, Gimeno (1986) faz crer que a sua classificação é difícil e 

discutível, apresentando como dificuldades, o facto de os métodos serem variáveis dinâmicas, ou 

atividades de ensino muito variadas. 

 

Pacheco e Flores (1999), avançam com uma possível definição que vai um pouco mais além da 

utilizada por De Landsheere (1992), que só identifica métodos centrados no professor e métodos 

centrados no aluno, acrescentando os interativos e os baseados na experiência, ver Figura 2. 

 

Figura 2 - Métodos de Ensino/aprendizagem 

O método centrado no professor é um método expositivo, relacionado com o ensino magistral, e aulas 

de demonstração. Podendo ser eficaz em alguns casos, tais como turmas com elevado número de 

alunos e baixos níveis de abstração. Devendo no entanto existir uma técnica de exposição que permita 

dividir a aula em três fases de modo a fazer-se uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. 

 

O método centrado no aluno tem por base um processo de autodescoberta, onde os alunos construem 

o seu conhecimento, requerendo por isso uma participação ativa, por parte dos alunos, sendo o papel 

do professor o de orientar o processo de aprendizagem. Este método utiliza-se com frequência no 

ensino por módulos, realização de projetos e ensino por computador. 

 

No caso dos métodos interativos, estes privilegiam o debate em grupo, onde se tenta promover um 

intercâmbio de ideias e opiniões. São exemplos deste método os projetos de grupo, discussões nas 

aulas ou em pequenos grupos. 

 

Centrado no 
Professor 

Centrado no 
Aluno 

Interativos Baseados na 
Experiência 

Métodos 
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Por último os métodos baseados na experiencia são métodos onde os alunos interagem com o objeto 

de estudo, num ambiente de experiência. São exemplos os métodos laboratoriais, os métodos intuitivos 

e os métodos clínicos, entre outros. 

 

2.2.4 Estilos de ensino 

Na linha da estratégia, modelo, métodos e estilos de ensino, falta falar agora sobre os diferentes 

estilos. Pacheco e Flores (1999), citando Zabalza (1992), afirmam ser difícil qualquer classificação de 

estilos de ensino, já que cada professor tem o seu próprio estilo de ensinar e cada turma é um espaço 

multidimensional. 

 

Pode-se então concluir que existem várias formas de ensinar e de aprender, sendo sempre um 

processo onde a dualidade professor/aluno aparece. 

 

Felder e Silverman (1988), mostram esta perceptiva ao tentarem fazer um levantamento de diferentes 

estilos de ensinar e aprender. 

 “Students learn in many ways — by seeing and hearing; reflecting and acting; reasoning 
logically and intuitively; memorizing and visualizing and drawing analogies and building 
mathematical models; steadily and in fits and starts. Teaching methods also vary. Some 
instructors lecture, others demonstrate or discuss; some focus on principles and others on 
applications; some emphasize memory and others understanding.” 

 

O problema que daqui se pode antever é que na transmissão de conhecimento, ao poder assumir 

diversos estilos, nem sempre o estilo é de maior agrado/produtividade para a maioria dos alunos. De 

facto, Coombs (2007) chama à atenção para esta problemática dizendo que cada individuo (aluno) tem 

o seu estilo de aprendizagem, retendo melhor o conhecimento quando o seu estilo é utilizado no 

ensino. Contudo, também alerta que os alunos não têm controlo sobre os estilos de ensino utilizados 

pelo professor. O autor afirma, que os alunos que preferem os estilos utilizados pelo professor, 

aprendem muito melhor do que os que não se correlacionam com os estilos de ensino utilizados. 

Também Felder e Silverman (1988) chamam atenção para esta problemática dizendo: 

“Mismatches exist between common learning styles of engineering students and traditional 
teaching styles of engineering professors. In consequence, students become bored and 
inattentive in class, do poorly on tests, get discouraged about the courses, the curriculum, 
and themselves, and in some cases change to other curricula or drop out of school. 
Professors, confronted by low test grades, unresponsive or hostile classes, poor attendance 
and dropouts, know something is not working; they may become overly critical of their 
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students (making things even worse) or begin to wonder if they are in the right profession. 
Most seriously, society loses potentially excellent engineers.” 

 

Neste quadro tem interesse tentar avançar com uma classificação dos estilos de ensino/aprendizagem 

mais utilizados/preferidos dos alunos e professores. Felder e Silverman, (1988) avançam com uma 

classificação que pode ser encontrada na Tabela 2: 

Tabela 2 - Estilos de Ensino/Aprendizagem. Adaptado de Felder e Silverman (1988) 

Estilo de Aprendizagem Preferido Correspondente estilo de ensino 

Sensorial 
Perceção 

Concreto 
Conteúdo 

Intuitivo Abstrato 

Visual Apresentação 

(entrada) 

Visual 
Apresentação 

Auditivo Auditivo 

Indutivo 
Organização 

Indutivo 
Organização 

Dedutivo Dedutivo 

Ativo 
Processamento 

Ativa 
Participação Alunos 

Refletivo Passiva 

Sequencial 
Entendimento 

Sequencial 
Percetiva 

Global Global 

 

Da análise da Tabela 2, pode concluir-se que, na realidade, existem 25=32 estilos de ensino possíveis 

dentro de uma sala de aula, que surgem através da combinação dos diferentes estilos apresentados. 

Isto torna difícil para qualquer professor conseguir adotar estilos de aprendizagem que agradem a 

todos os alunos.  

 

Felder e Silverman (1988), já refletiram sobre esta questão e acabaram por concluir que, na realidade, 

a tarefa não é tão difícil como à partida poderia parecer, já que os alunos da área da engenharia 

acabam por ser agrupar em alguns dos estilos apresentados. 

 

Assim sendo, os autores classificam os alunos de engenharia como sendo, visuais, sensoriais, 

indutivos, ativos e os mais criativos como sendo globais. Por outro lado classificam os professores 

como sendo, na sua maioria, auditivos, abstratos, dedutivos, passivos e sequenciais. 
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Pode-se então dizer que a maioria dos alunos de engenharia gosta de aprender através de figuras, 

diagramas, símbolos, gráficos, filmes e demonstrações (visuais). Sendo sensoriais gostam de factos, 

experiencias e experimentações, resolver problemas aplicados à realidade por métodos conhecidos, 

não gostam de surpresas e gostam de memorizar factos. Como indutivos gostam de aprender 

processando informação, partindo da observação, experiências e medições, para chegarem às leis e 

teorias. São ativos na medida em que preferem experimentação à observação, as aulas práticas às 

teóricas e gostam de trabalhar em grupo. Por último, os alunos globais são alunos que têm um 

entendimento global da matéria e por isso muitas vezes só conseguem assimilar a matéria quando esta 

já está num estado avançado, conseguindo depois compreender muito melhor os conceitos e resolver 

problemas mais complexos. 

 

Como se vê, os estilos de aprendizagem que a maioria dos alunos de engenharia prefere nem sempre 

correspondem aos estilos utilizados pela maioria dos professores. 

 

Numa tentativa de ajudar a que os estilos de ensino utilizados pelos professores correspondam aos 

estilos de aprendizagem que os alunos preferem, Felder e Silverman (1988) propõem algumas ideias 

para que tal aconteça. 

 

Começam por salientar a importância da motivação na aprendizagem para os alunos que são indutivos 

e globais, que podem desmotivar facilmente por não compreender logo os objetivos. Ir fazendo 

balanços de informação concreta sobre factos e experiências para os alunos sensoriais e conceitos 

abstratos, princípios teóricos e modelos matemáticos para os intuitivos. Utilizar imagens, esquemas, 

gráficos e desenhos antes, durante e depois das apresentações, e ainda filmes e demonstrações, de 

forma a cativar os alunos sensoriais e visuais. Se possível, usar ainda experiencias do tipo “faça você 

mesmo” para ajudar os alunos ativos. Os autores recomendam ainda a utilização de computadores no 

auxilio à instrução e desaconselhando a utilização da totalidade do tempo da aula para expor matéria, 

ou escrever no quadro, aconselhando pausas para pensar e assimilar que podem ajudar os alunos 

refletivos, fornecendo ainda oportunidades para os alunos, discutirem a matéria e fazerem perguntas, 

durante esses intervalos entre passar e escutar a matéria. 

 

Os autores aconselham ainda a utilização e resolução de alguns exercícios que permitam fornecer 

prática nas matérias básicas que estão a ser ensinadas mas deixando outros exercícios para os alunos 
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intuitivos, refletivos e globais que gostam de resolver exercícios mais complexos. Dar a oportunidade de 

resolver trabalho de casa em conjunto que ajuda os alunos ativos e aplaudir todas as soluções 

criativas, até as erradas, que pode ser uma fonte de motivação para alunos intuitivos e globais. 

 

Por último aconselham a falar sobre os estilos de aprendizagem para que cada aluno possa saber onde 

se enquadra e procurar para si as melhores soluções. 

 

2.2.5 Organização de conteúdos 

A propósito desta ideia da globalidade ou sequencialidade do ensino, Pacheco et al. (1999) cintando 

Gimeno (1986), refere que a organização dos conteúdos em disciplinas “tem sido criticada por parcelar 

o conhecimento e não facilitar uma compreensão global da realidade, não dar saída às aplicações do 

conhecimento, por estabelecer fronteiras arbitrárias entre parcelas científicas não totalmente 

diferenciadas, porque o conhecimento científico cresce nas fronteiras interdisciplinares e porque resulta 

mais difícil relacionar o conteúdo com os interesses dos alunos para facilitar a aprendizagem 

significativa.” 

 

Pacheco et al. (1999) apresentam duas outras formas de organizar os conteúdos que, do ponto de 

vista do ensino e numa perspetiva mais global, podem trazer mais benefícios. São elas os núcleos 

temáticos ou unidades globais de aprendizagem e os projetos de trabalho. 

 

No primeiro caso, pode-se dizer que existe “uma abrangência inter-e-pluridisciplinar dos conteúdos 

diretamente interligados, com as experiencias e vivencias dos alunos”. No segundo caso, “baseia-se 

numa noção de currículo, centrado nas experiências e interesses dos alunos e com uma configuração 

prática. É através das atividades que os alunos chegam ao conhecimento, sendo eles próprios 

elementos ativos na sua construção.” 

 

2.3 Processo de Bolonha 

Depois de se ter discutido os processos de ensino/aprendizagem, os seus modelos, métodos, estilos e 

conteúdos, importa agora olharmos para o processo de Bolonha que proporciona uma mudança de 

fundo, no processo de ensino/aprendizagem. 
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O que conhecemos hoje por “Processo de Bolonha”, surgiu depois de uma consciencialização da 

importância do ensino superior europeu, por parte da União Europeia. Esta consciencialização fez com 

que em Junho de 1999 os ministros com a tutela do ensino superior de 29 países europeus 

subescrevessem a declaração de Bolonha, reforçando a declaração de Sorbonne, assinada em 1998. 

Nesta nova declaração, os países signatários defenderam a construção, num horizonte temporal de dez 

anos, de um Espaço Europeu de Ensino Superior coeso, harmónico, competitivo e atrativo (Fernandes, 

2010). 

 

Ao subscrever a declaração, os países signatários comprometeram-se a cumprir os seguintes objetivos 

constante da Declaração de Bolonha (1999): 

• Adoção de um sistema com graus académicos de fácil equivalência, também através da 

implementação, do Suplemento ao Diploma, para promover a empregabilidade dos 

cidadãos europeus e a competitividade do Sistema Europeu do Ensino Superior; 

• Adoção de um sistema baseado essencialmente em duas fases principais: a pré- 

licenciatura e a pós-licenciatura. O acesso à segunda fase deverá requerer a finalização 

com sucesso dos estudos da primeira, com a duração mínima de 3 anos. O grau atribuído 

após terminado a primeira fase deverá também ser considerado como sendo um nível de 

habilitações apropriado para ingressar no mercado de trabalho Europeu. A segunda fase 

deverá conduzir ao grau de mestre e/ou doutor, como em muitos países Europeus; 

• Criação de um sistema de créditos – o sistema European Credits Tranfer System (ECTS) - 

como uma forma adequada de incentivar a mobilidade de estudantes da forma mais livre 

possível. Os créditos poderão também ser obtidos em contextos de ensino não-superior, 

incluindo aprendizagem feita ao longo da vida, contando que sejam reconhecidos pelas 

Universidades participantes; 

• Incentivo à mobilidade por etapas no exercício útil que é a livre circulação, com particular 

atenção: 

- aos estudantes, o acesso a oportunidades de estudo e de estágio e o acesso aos 

serviços relacionados; 

- aos professores, investigadores e pessoal administrativo, o reconhecimento e 

valorização dos períodos despendidos em ações Europeias de investigação, letivas e 

de formação, sem prejudicar os seus direitos estatutários; 
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• Incentivo à cooperação Europeia na garantia da qualidade com o intuito de desenvolver 

critérios e metodologias comparáveis; 

• Promoção das necessárias dimensões a nível Europeu no campo do ensino superior, 

nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento curricular; cooperação 

interinstitucional, projetos de circulação de pessoas e programas integrados de estudo, de 

estágio e de investigação. 

 

Sendo Portugal um dos países signatários da declaração de Bolonha, o ensino superior sofreu nestes 

últimos anos uma enorme transformação, conduzida pela implementação dos objetivos para a criação 

do Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES). 

 

A implementação do sistema de créditos ECTS e a organização dos diferentes ciclos de estudos daí 

decorrentes, teve implicações significativas para Portugal e para a grande parte dos países europeus, 

nomeadamente no que se refere à redução do número de horas de contacto, uma mudança nos 

paradigmas de ensino e, sobretudo, levaram a uma aprendizagem mais centrada nos alunos onde 

estes assumem um papel ativo no processo de ensino/aprendizagem. 

 

Esta ideia é corroborada por Fernandes (2010), podendo ler-se que a adoção do sistema de créditos 

introduziu uma novo paradigma na forma como se processa o ensino/aprendizagem: 

“Este sistema de créditos introduz um novo paradigma de organização do ensino, centrado 
no aluno e nos objectivos de formação. O processo de formação passa a estar centrado na 
aprendizagem e no estudante. O volume de trabalho dos estudantes inclui, neste sistema, 
o tempo requerido para completar todas as atividades de aprendizagem planeadas tal 
como aulas teóricas, seminários, estudo individual, preparação de projetos, exames, 
etc...”. 

 

Também no Decreto-Lei nº 42/2005, responsável pela implementação e criação do espaço europeu de 

ensino superior em Portugal onde se pode ler: 

“No plano do ensino superior preconiza-se uma importante mudança nos paradigmas de 
formação, centrando-a na globalidade da atividade e nas competências que os jovens 
devem adquirir, e projetando-as para as várias etapas da vida de adulto, em necessária 
ligação com a evolução do conhecimento e dos interesses individuais e coletivos.” 

 

Mais adiante no documento é possível ler-se: 

“Nesta nova concepção, o estudante desempenha o papel central, quer na organização 
das unidades curriculares, cujas horas de contato assumirão a diversidade de formas e 
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metodologias de ensino mais adequadas, quer na avaliação e creditação, as quais 
considerarão a globalidade do trabalho de formação do aluno incluindo as horas de 
contacto, as horas de projeto, as horas de trabalho de campo, o estudo individual e as 
atividades relacionadas com a avaliação, abrindo-se também a atividades complementares 
com comprovado valor formativo artístico, sócio cultural ou desportivo”. 

 

Estas mudanças no processo de ensino/aprendizagem deram lugar a vários estudos levados a cabo 

para dar cumprimento a este enorme desafio que foi e continua a ser a criação de um Espaço de 

Ensino Superior Europeu. Um destes estudos foi efetuado por Fernandes (2010), que na sua tese de 

doutoramento estudou a “Aprendizagem baseada em projetos no contexto do ensino superior”. A 

autora, citando Simão, et al. (2002), considera que a adaptação do processo de Bolonha em Portugal, 

envolve não só uma reorganização pedagógica, como também uma reorientação pedagógica. 

 

Constata-se então que o processo de ensinar/aprender, após a implementação do processo de 

Bolonha, privilegia as metodologias de ensino ativas que levem a uma melhoria da qualidade de ensino 

e que motivem os alunos, sobretudo os do primeiro ano, no sentido de levar a uma maior ligação e 

gosto pelo conhecimento, reduzindo o insucesso e abandono escolar. 

 

De facto, a problemática do insucesso e do abandono escolar está parcialmente relacionada com a 

metodologia de ensino utilizada. Esta é uma problemática que já vem sendo estudada na Universidade 

do Minho. Num artigo da autoria de Vasconcelos et al. (2009), sobre o insucesso e abandono 

académico nos cursos de engenharia da Universidade do Minho, na discussão dos resultados e 

conclusão pode ler-se: 

“Numa vertente sobretudo interventiva sobre o problema, consideramos importante 
estimular o recurso a metodologias centradas em modelos tutoriais individuais e de 
trabalho de grupo, onde os alunos possam ter espaço de autonomia, de exploração, mas 
simultaneamente de apoio face ás dificuldades sentidas, respeitando e respondendo às 
naturais diferenças inter-individuais dos alunos de ensino superior.” 

 

Depreende-se então que a criação de espaços de autoaprendizagem e de auxílio à transmissão de 

conhecimento, reflexão e fomento da criatividade poderá, de acordo com estes autores, contribuir para 

a atenuação problemática do insucesso e abandono, fazendo parte de uma metodologia de 

aprendizagem ativa que pode levar a uma melhoria da qualidade do ensino. 

 

Neste contexto de reorientação pedagógica e como resposta às novas necessidades do processo de 

ensino/aprendizagem e neste enquadramento do processo de Bolonha e do insucesso e abandono do 
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ensino superior, tem sido adotadas novas estratégias de ensino, tais como a aprendizagem baseada 

em problemas, a aprendizagem baseada em projetos e ainda a aprendizagem baseada na experiência, 

podendo trazer melhorias significativas ao processo de ensino aprendizagem. 

2.4 Projetos de ensino/aprendizagem 

Depois de discutir o processo de ensino/aprendizagem e o processo de Bolonha, pode-se concluir que 

estes últimos anos têm sido marcados por uma mudança de paradigmas no Ensino Superior. O 

processo de Bolonha veio dar lugar a mudanças, apontando para a necessidade de uma nova 

abordagem de ensino/aprendizagem (Fernandes, 2010). Estas mudanças tiveram como efeito uma 

passagem de um ensino centrado no professor para um ensino muito mais centrado nos alunos, onde 

estes são elementos ativos na procura do conhecimento e não apenas meros espectadores. 

 

A própria definição do que é uma metodologia ativa clarifica esta questão. A universidade de Stanford, 

numa edição da newsletter do Teaching and Learning Center escreveu: 

"active learning is simply that – having students engage in something that forces them to 
think about and comment on the information presented. Students won ́t simply be listening, 
but will be developing skills in handling concepts in our disciplines. They will analyze, 
synthesize, and evaluate information in discussion with other students, through asking 
questions, or through writing. In short, students will be engaged in activities that force them 
to reflect upon ideas and upon how they are using those ideas” (Stanford, 1993). 

 

Assim ao longo destes últimos anos têm sido implementadas novas formas de ensinar, que privilegiam 

estas metodologias ativas.  

 

Dada a existência de uma grande diversidade de metodologias ativas, que têm sido implementadas no 

ensino superior um pouco por todo o mundo, optou-se por apresentar apenas alguns trabalhos 

considerados relevantes para entender o trabalho de investigação proposto e para que possam 

contribuir para melhor compreender as suas especificidades. 

 

2.4.1 Aprendizagem baseada em projetos 

No contexto Universidade do Minho, existem já casos onde se encontram implementadas metodologias 

de ensino ativas. Um desses exemplos é o curso de Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão 

Industrial (MIEGI). Neste curso, está implementada uma estratégia de ensino baseada na 

aprendizagem por projetos, onde os alunos são convidados a participar num projeto que engloba 
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quatro das UC’s do semestre, promovendo a interdisciplinaridade na formação dos alunos. Neste 

projeto os alunos desenvolvem um trabalho proposto que se encontra integrado nas quatro UC’s, 

contendo matéria de todas, sendo depois uma percentagem da nota final da unidade curricular obtida 

a partir da nota final do trabalho. A restante percentagem é obtida através da avaliação contínua da 

unidade curricular (Fernandes, 2010). 

 

Outra metodologia de ensino ativa está implementada no curso do Mestrado Integrado em Engenharia 

Mecânica (MIEMEC), onde ao longo do curso, surge a unidade curricular "Integradora" onde os alunos 

são convidados a desenvolver um trabalho que integra conhecimento das unidade curriculares que 

estes frequentam ao longo do semestre, sendo acompanhados por um docente que apoia o grupo sob 

a forma de tutor orientando o trabalho. 

 

Neste caso e contrariamente ao que acontece no MIEGI, existe apenas uma unidade curricular onde o 

projeto está inserido, embora o trabalho envolva conhecimento de outras UC’s do semestre, diferindo 

apenas na forma da avaliação. 

 

Todavia, subsistem outras estratégias de aprendizagem ativa, tais como a “aprendizagem baseada em 

problemas”, bastante utilizada no campo de ensino da Medicina (Fernandes, 2010), ou ainda, a 

"aprendizagem baseada em dispositivos experimentais", sendo esta a que mais interessa para a 

presente dissertação. 

 

2.4.2 Aprendizagem baseada em dispositivos experimentais 

Dentro desta estratégia de aprendizagem têm sido muitas vezes utilizados laboratórios pedagógicos 

para ajudar os alunos na sua busca ativa pelo conhecimento. 

 

Coombs (2007), afirma que os laboratórios, tanto físicos como virtuais, geralmente promovem o 

desenvolvimento intelectual e fornecem uma oportunidade para desenvolver relacionamentos pessoais 

entre alunos. Mackenzie (1988), vai mais longe e diz que os laboratórios fornecem uma descoberta do 

conhecimento que não se encontra presente em mais nenhuma parte do processo de ensino. 

 

O ambiente de laboratório mostra-se mais adequado aos alunos de engenharia do que apenas as aulas 

teóricas e práticas. Combinando as aulas com laboratórios pedagógicos, aumenta-se o número de 
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estilos de ensino cobertos, o que proporciona aos estudantes uma melhor forma de aprender, podendo 

aumentar o seu sucesso. Coombs (2007), reconhece ainda que a realidade mostra que os laboratórios 

pedagógicos não são bem aproveitados e apresenta algumas razões: custo dos equipamentos, falta de 

tempo, entre outros. 

 

No contexto atual do processo de Bolonha e da mudança de paradigmas de ensino faz sentido colocar 

as seguintes questões: São necessários os laboratórios (físicos ou virtuais)? Terão estes influência no 

rendimento dos alunos nas UC’s? 

 

Para tentar obter uma resposta a cada uma destas questões apresentam-se, de seguida, alguns 

exemplos passados em outras escolas: 

 

Utilidade dos Laboratórios Pedagógicos 

 

Cullen (2012), refere que para o trabalho dos professores ser efetivo, os conceitos ou matérias têm de 

ser ensinadas para lá do quadro da aula. Da aplicação de um questionário para classificar os alunos 

segundo os estilos de aprendizagem de Felder e Silverman (1988), Cullen, conclui que a maioria dos 

alunos encaixam num estilo visual, como já se referiu anteriormente. Ao ser confrontado com estas 

conclusões, o autor percebeu que para além de representar os conceitos em duas dimensões, ou 

utilizar as vigas de borracha que tradicionalmente se utilizam para explicar alguns conceitos, teria de ir 

mais longe:  

"Keeping these aids in mind, I’ve attempted to integrate a series of training aids into my 
lectures, focusing on some of the more tricky concepts and principles. The following is an 
overview of teaching tools I’ve implemented over the past two semesters, focusing on 
reinforced concrete and masonry design.” 

 

Cullen (2012), criou então alguns modelos que pudessem ser utilizados nas suas aulas, na academia 

militar de West Point, para que pudesse explicar conceitos de base aos alunos e permitissem ver que a 

relação entre os modelos matemáticos e os modelos físicos. 

 

Com os simples modelos de uma viga armada, lajes armadas numa direção, sapatas, pré-esforço e 

treliça de Morsh (ver Figura 3), o autor conseguiu para além da explicação verbal dos conceitos, 

explicar com objetos reais, que os alunos podem sentir e mexer, vendo o conceito ou fenómeno a 
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acontecer. Estas pequenas mudanças nas estratégias de ensino podem guiar os futuros engenheiros a 

desenvolver soluções mais criativas (Cullen, 2012). 

(A) (B) 

(C) (D) 

Figura 3 - Modelos utilizados por Cullen (2012). (A) Modelo de viga armada, (B) Modelo de laje armada numa direção, 

(C) Analogia com treliça de Morsh, (D) Interação solo/sapata 

Ainda a propósito da necessidade de um laboratório pedagógico, Coombs (2007), desenvolveu na 

Universidade de Wyoming um laboratório pedagógico virtual com o intuito de melhorar os 

conhecimentos na área da alvenaria. O autor, afirma que os estudantes que experimentaram o 

laboratório tiveram um claro entendimento da construção em alvenaria e de como aplicar os conceitos 

fundamentais na fase de projeto, tendo o laboratório proporcionando aos estudantes conhecimentos e 

experiências que nenhum manual lhes poderia dar. 

 

Influência dos Laboratórios Pedagógicos 

 

Para responder agora à questão da influência que os laboratórios podem ter no rendimento dos alunos, 

vão utilizar-se dois casos citados por Coombs (2007), que ilustram o potencial da sua utilização com 

metodologias de ensino ativo, com base no ensino experimental, no ensino superior. O primeiro caso, 

Moure et al. (2004), estudou a utilização de um laboratório virtual para utilizar no ensino da engenharia 
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past two semesters, focusing on reinforced concrete and 
masonry design.

Reinforced “Concrete” Beam Model
When teaching students with minimal familiarity of the 

performance of reinforced concrete structural elements, 
what’s a good way to relate the importance of cover and 
spacing around the reinforcing bars? In my experience, the 
best way is using a structural analog constructed of materials 
the students know well and love—cake and cookies. The 
cake represents the concrete, and the cookies (cookie straws) 
represent the longitudinal reinforcing bars. To complete the 
tasty construction, the “bars” are supported on sugar wafer 
high chairs (Fig. 2). Depending on the height of the pan, 
the cake may need to be baked in two layers, but that’s a 
bonus—it provides an excellent opportunity to incorporate 
an easily identifiable neutral axis and, depending on the 
quality of the frosting between the layers, it can show the 
importance of shear transfer between layers. 

But there are even more teaching opportunities with this 
training aid. This semester, we baked our cakes using 
standard (and clean) molds for modulus of rupture test beams, 
giving the students a look at a real form. The day the cakes 
are served, we start out with an impromptu celebration of 
the birthdays of reinforced concrete—when Joseph Lambot 
invented reinforced concrete in 1848 to build a boat used 
on the Lac du Bourget and Joseph Monier’s rediscovery of 
the technique to build the plant tubs in the Orangery of 
Versailles in 1869—and an overview of the history of the 
world’s most ubiquitous construction material. 

While the cake is being served, I relate an apocryphal tale 
of the failed cakes that came before the one they are 
currently consuming. I discuss how the first attempts had 
the cookie bars too close together, resulting in congestion 

of the cake batter above the reinforcement and leaving 
unsightly voids in the cake bottom. I point out that later 
iterations had the bars spaced too far apart, resulting in 
vertical cracking between the cookie straws. That tale ends 
with the successful and enjoyable end product. Our 
discussions range from the protective qualities of required 
cover, the limitation on spacing imposed by the size of 
aggregate (What if the cake batter included nuts?), and the 
tendency of beams with widely spaced bars to act as 
independent beams. The whole time, the students are 
engaged, having fun, getting fed, and learning.  

One-Way Slab Model
When teaching design of one-way slabs, it’s critical to 

start with a discussion of load paths. The students need to 
understand that load travels perpendicular to the support 
beams, so the slab’s flexural reinforcement also runs normal 
to the beams. In more engaged classes, a student may ask 
about the load paths near the girders at the ends of the  
slab sections. Of course, there is a small amount of load 
traveling in that direction, but it’s nice to have a model that 
demonstrates that most of the load goes to the beams.

I created a simple model of a one-way slab panel with  
an aspect ratio of at least 2. The beams and girders are 
represented by a simple cross-stitch frame (available at any 
cra! store) covered with a 1 in. (25.4 mm) layer of so! 
polyurethane foam. I’ve drawn a grid on the top of my slab, 
so the students can observe the flexural deformation (and 
curvatures in each direction) caused by a load applied 
anywhere on the slab (Fig. 3). 

Slab-on-Ground Model
Slab-on-ground design hinges on determining an 

appropriate thickness of a slab, based on the modulus of 

Fig. 2: The production of (and a look inside) a reinforced  
cake beam

Fig. 3: A model of a one-way slab. The grid helps students 
visualize the large difference in the transverse and longitudinal 
curvatures
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strain in the tendons (and showing why high-strength steel 
is needed). The bungee cord forces the beam to camber. 
Service loading forces the beam into the decompression 
state. It’s also possible to overload the beam, so watch out 
for the bungee cord and falling weight!  

Truss Analogy Model
Shear cracking behavior and the necessity for stirrup 

reinforcement tend to be di!cult topics for undergraduate 
students to grasp. Our lecture begins with a review of 
Mohr’s circle and an examination of stress blocks above 
and below the neutral axis, near to and distant from the 
support. As the investigation continues, we track the 
principal compressive stress trajectories on a drawing of a 
reinforced concrete beam, and soon the shear cracking 
pattern becomes apparent. We then discuss, again using 
drawings, how a reinforced concrete beam can be modeled 
as a truss with compression struts and tension ties.3 At this 
stage, a good student will start to see the concepts in his or 
her mind’s eye, but many others will need more evidence. 
To help, we use a simple model of a beam made out of a  
2 x 6 in. (50 x 150 mm) piece of lumber.

As seen in Fig. 6, the beam comprises multiple pieces. 
A"er routing a groove along one edge (for future installation 
of longitudinal reinforcement), I used a band saw to cut the 
beam along compressive stress trajectories (mimicking  
our drawing based on stress block analyses). The beam  
components are assembled with simple hinges as top 
compression fibers and a bungee cord as the longitudinal 
reinforcement. When the beam is placed into flexure, the 
compressive struts (produced due to shear cracking) try to 
push the longitudinal reinforcement out of the bottom of 
the beam. A"er displaying this phenomenon, I ask the 
simple question: “How can we stop this from happening?” 
The truss analogy (discussed earlier in the lecture) now 
comes into play as I overlay the beam with a truss model 

made using components from a popular construction  
toy kit. This also gives students a chance to discuss why 
shear stirrups are typically placed vertically rather than 
perpendicular to the shear cracking. I have to say, I rather 
enjoy the looks of enlightenment that occur at this point  
in the class.

Spread Footing Model
Spread footing design is always a fun topic because it 

links reinforced concrete design to the concepts students 
learned during their soil mechanics and foundation design 
courses. This is the point in their education where we really 
want the students to recognize the importance of soil- 
structure interaction as both materials react to loads. It’s 
easy to see the footing react, but what about the soil? 

To give both materials equal billing in our demonstrations, 
I model the soil using a sandbox with heavy glass windows 
on two sides. The box is filled with alternating colors of 
sand (we use our school colors of black, grey, and gold). We 
also fabricate footing-column models using mortar as the 
concrete and wires as the flexural reinforcement and 
vertical dowels. To demonstrate soil-structure interaction, 
the sandbox and a footing-column model are placed in a 
universal testing machine and an axial load is applied to the 
column until the footing fails (Fig. 7).  

Depending on the construction of the footing model,  
a flexural, one-way shear, or two-way shear failure can be 
induced during loading. But the great part about this 
model is that it allows the students to observe the reaction 
of the soil through the shi"ing of the alternating sand layers 
behind the windows. There are numerous opportunities 
during these demonstrations for discovery and discussion, 
especially at failure of the footing. With the sudden loss of 
bearing surface, the students observe the rapid increase in 
the rate of vertical depression as the load exceeds the 
bearing capacity of the layered sands.

Fig. 7: A sandbox and universal testing machine can be used to 
demonstrate soil-structure interaction and failure modes of 
reinforced concrete footings

Fig. 6: A piece of dimension lumber can be used to demonstrate 
the truss analogy for shear design
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electrónica, onde um erro nos laboratórios físicos leva à destruição de equipamento. Então, Moure et 

al. (2004) pediram a 12 alunos que construíssem um circuito elétrico. Metade dos alunos nunca 

tinham frequentado um laboratório virtual, ao passo que a outra metade já tido passado por essa 

experiência. Como resultado, os 6 alunos que não tinham utilizado o laboratório virtual cometeram 

alguns erros e os restantes montaram o circuito sem erros. O estudo permitiu ainda perceber que os 

alunos com utilização do laboratório virtual identificavam erros em circuitos 60% mais rápido do que os 

outros. Como resultado destas experiências, o laboratório virtual passou a integrar o plano curricular do 

curso. 

 

Também Boggs (2006), desenvolveu e implementou um laboratório virtual focado na microbiologia, na 

universidade de Wyoming nos Estados Unidos da América (EUA). Boggs criou também um sistema de 

monitorização dos laboratórios que permitiu perceber o seguinte: os acessos à página virtual do 

laboratório foram da ordem dos milhares com mais de uma centena de utilizadores. Para além do uso 

Boggs percebeu através de um questionário que a média das respostas dos alunos era de 4,22 quando 

lhes era perguntado se o laboratório ajudou a preparar para o exame prático de laboratório. A escala 

utilizada foi de 1 a 5 onde 1 representava em total desacordo e 5 totalmente de acordo. Quando se 

pergunta se o laboratório deveria continuar para anos seguintes, a resposta obtida na mesma escala foi 

de 4,65. Pode então concluir-se que, para além de necessário, os laboratórios pedagógicos são bem 

recebidos pelos alunos e ajudam a melhorar a sua aprendizagem. 

 

2.4.3 Projetos web de apoio ao ensino 

Da análise da bibliografia constata-se que os laboratórios pedagógicos virtuais tiveram um grande 

crescimento. Para além de Moure et al. (2004), Boggs (2006) e Coombs (2007), pode-se ainda citar 

outros casos, tais como o khanAcademy, o Projeto “me Salva”, ou mais recentemente o Projeto EdX, 

entre outros. Estes casos não são propriamente laboratórios virtuais, mas sim websites que 

disponibilizam um conjunto estruturado de vídeo-aulas que pretende ajudar os alunos a estudar ao seu 

ritmo podendo ver e rever as matérias sempre que necessário. 

 

O projeto khanAcademy, nasceu nos Estados Unidos da América, de uma ideia de "Samuel Khan" de 

criar vídeo-aulas para ajudar alunos depois de ter dado explicações aos primos, e estes terem gostado 

mais da vídeo-aula do que do próprio Samuel Khan. Hoje em dia, o khanAcadmy conta com mais de 

4.000 vídeos, que vão desde a aritmética até à história, alguns destes vídeos, sobretudo destinos ao 
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ensino básico, encontram-se já traduzidos para Português, graças a uma parceria entre a 

Khanacademy e a Fundação Telecom (www.khanacademy.org). 

 

O Projeto “me Salva” é um projeto semelhante ao khanAcademy, criado pelo brasileiro Miguel Andorffy. 

O “me Salva” nasceu no Brasil, com vídeo-aulas feita de forma amadora, sobre matéria de cálculo 

diferencial e integral, tendo recebido logo grande aceitação, comprovada pelo número de pessoas que 

assistiram às aulas, o que levou a uma expansão do projeto. Em menos de um ano o projeto 

ultrapassou as 700 mil visualizações das vídeo-aulas, já tendo agora ultrapassado um milhão 

(www.mesalva.net). 

 

O Projeto EdX é uma organização sem fins lucrativos que tem como parceiras algumas das 

universidades mais conceituadas do mundo, como a Universidade de Harvard, o MIT (Massachusetts 

Institute of Tecnology), a Universidade de Berkley (California), entre outras. O EdX oferece cursos/aulas 

online gratuitos também baseados em vídeo-aulas (www.edx.org). 

 

Como estes projetos existem muitos outros de menor dimensão, onde o principal objectivo é ajudar os 

alunos a aprender. 

 

A ideia de utilizar laboratórios virtuais tem ganho adeptos nestes últimos tempos, contudo há quem 

defenda a articulação entre os laboratórios físicos e virtuais. 

 

Van Poppel et al. (2004) compararam a utilização de um laboratório físico e virtual numa academia 

militar dos Estados Unidos da América. No seu estudo, o laboratório virtual na área da termodinâmica 

foi desenvolvido para os alunos poderem  aprender enquanto o laboratório físico se encontrava 

encerrado, por estragos causados no motor da turbina a gás. Depois da utilização do laboratório por 60 

estudantes, professores e estudantes concordaram que o laboratório virtual ajudou a beneficiar a forma 

como correram as aulas e como os alunos entenderam a teoria.  

 

Ainda no mesmo estudo é apresentado um grupo de 12 estudantes que participou em ambos os 

laboratórios (virtual e físico), participando primeiro no virtual e em segundo no físico. A experiência 

acumulada no laboratório virtual permitiu aos alunos terem mais sucesso no laboratório físico, como já 

se tinha constatado anteriormente no estudo de Moure et al. (2004). Van Poppel et al. (2004) 
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concluíram então que o uso do laboratório virtual em conjunto com o laboratório físico é o 

compromisso ideal para maximizar os dois tipos de laboratórios. 

 

2.5 Considerações finais 

Após a revisão bibliográfica foi possível compreender melhor, o processo de ensino/aprendizagem ao 

nível das estratégias, dos modelos, dos métodos e dos estilos. Deste modo foi possível compreender o 

enquadramento do novo Laboratório Pedagógico de Estruturas da UM, numa possível estratégia de 

ensino, que envolva métodos de ensino mais centrados nos alunos e baseados na experiência. Foi 

ainda possível contemplar, quais os estilos de ensino que os alunos de engenharia habitualmente mais 

se reveem e comprovar que nem sempre correspondem aos estilos que os professores mais utilizam, 

criando por vezes problemas no processo de ensino/aprendizagem. Também aqui o LPE, pode vir a 

ser uma mais valia para o processo de ensino/aprendizagem, já que a sua utilização, tem como 

consequência um aumento do número de estilos de ensino utilizados pelos docentes, o que se poderá 

traduzir numa melhoria do processo de ensino aprendizagem. 

 

Esta revisão bibliográfica permitiu ainda ter uma noção das oportunidades de mudança, 

proporcionadas pelo processo de Bolonha com a criação do espaço europeu de ensino superior, 

que abriu portas a novas estratégias de ensino, nas quais o aluno assume uma papel mais central, 

permitindo que nestes últimos a criação de projetos como o LPE. 

 

A análise de casos de estudo que já começam a ser implementados noutras escolas, quer a nível 

nacional, quer a nível internacional, através da aprendizagem baseada em projetos ou em dispositivos 

experimentais (físicos ou virtuais), permitiu ter uma noção do trabalho já explorado, e serviu para 

responder a possíveis dúvidas que poderiam existir, sobre a utilidade e influência dos laboratórios 

pedagógicos no processo de ensino/aprendizagem, dando uma nova perspetiva sobre os laboratórios 

pedagógicos e sobre as tendências que se tem vindo a verificar no ensino superior universitário. Esta 

revisão bibliográfica, permitiu ainda ajudar a traçar o caminho que levou à criação do Laboratório 

Pedagógico de Estruturas, começando com o laboratório físico, mas não pondo de parte um possível 

laboratório virtual, como complemento do laboratório físico. 
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Capítulo 3 
3 RECOLHA DE DADOS 

3.1 Introdução 

Neste terceiro capítulo e após a revisão bibliográfica, importa agora recolher dados para saber qual a 

situação no ensino das UC’s de Estruturas e conhecer as opiniões dos alunos e docentes sobre o 

ensino dessas UC’s, verificando algumas das ideias apresentadas na revisão bibliográfica, como por 

exemplo os estilos de ensino/aprendizagem. 

 

É realizada uma contextualização do projeto e uma apresentação das UC’s de Estruturas para as quais 

se recolheram dados. De seguida apresentam-se várias técnicas e procedimentos de recolha de dados, 

onde se justifica a utilização de inquéritos por questionário.  

 

É ainda descrito todo o processo de aplicação e construção dos inquéritos. Explica-se a metodologia 

utilizada na aplicação dos inquéritos aos alunos e docentes. No caso da construção dos inquéritos, 

justifica-se a escolha das perguntas e das diversas escalas e tipos de respostas utilizadas, para tentar 

que os inquéritos construídos, ajudem a tomar decisões numa fase posterior deste trabalho, ou ainda 

em trabalhos futuros. 

 

O capítulo termina com uma descrição da análise de dados, feita aos inquéritos por questionário, 

começando por se explicar a construção dos ficheiros de dados, para utilizar na análise estatística e 

explicando também as diversas técnicas estatísticas que se poderiam utilizar nessa análise e 

justificando as que acabaram por ser utilizadas. 
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3.2 Contexto do projeto 

O desenrolar de todo o projeto de criação do LPE, está infinitamente ligado ao curso de Mestrado 

Integrado em Engenharia Civil (MIEC) da Universidade do Minho (UM). Torna-se, por isso, importante 

perceber o contexto do projeto e os seus participantes antes de se avançar no capítulo. 

 

O Mestrado Integrado em Engenharia Civil na Universidade do Minho é um dos projetos educativos da 

responsabilidade do Departamento de Engenharia Civil (DEC), que funciona no campus de Azurém em 

Guimarães. 

 

O plano de estudos do MIEC corresponde a 300 créditos segundo o sistema European Credits Transfer 

System (ECTS) distribuídos por 10 semestres, correspondendo cada semestre a 30 créditos. Para além 

da formação base de engenharia, no último ano o curso comtempla UC’s da formação de um 

engenheiro civil com os seguintes perfis: Construções, Estruturas e Geotecnia, Hidráulica e Ambiente e 

Planeamento e Infraestruturas de Transporte. Ao completar os 180 créditos os alunos obtêm o grau de 

licenciados em ciências da engenharia – ramo engenharia civil. 

 

O MIEC, é composto por UC’s de ciências básicas, ciências complementares, ciências da engenharia, e 

ciências da engenharia civil. Os primeiros semestres do curso têm uma forte componente de formação 

em ciências básicas, começando a alterar-se para a formação em ciências da engenharia e ciências da 

engenharia civil, à medida que os semestres vão avançando. As UC’s da área disciplinar de estruturas 

estão presentes do segundo ao oitavo semestre do curso. No nono semestre os alunos optam por 

escolher um dos cinco perfis de formação oferecidos pelo curso, descritos anteriormente. No caso de 

optarem pelo perfil de Estruturas e Geotecnia, os alunos continuarão a formação com mais UC’s de 

Estruturas. 

 

O acesso a este projeto educativo pode ser realizado através de um dos seguintes regimes: 

• Concurso Nacional de acesso e ingresso ao Ensino Superior Público; 

• Regimes Especiais de acesso ao Ensino Superior Público; 

• Concursos Locais de acesso ao Ensino Superior Público; 

• Concursos Especiais de acesso ao Ensino Superior Público; 

• Regimes Reingresso, Mudança de Curso e Transferência. 
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A Tabela 3, apresenta informação sobre as vagas, os números de inscritos, a nota do último colocado e 

as provas de ingresso do Mestrado Integrado em Engenharia Civil. Como se pode constatar a partir do 

ano letivo 2012/2013, existiu uma mudança nas provas de ingresso aceites para aceder ao MIEC. Esta 

mudança poderá estar na origem da diminuição da nota dos últimos colocados. Também pode ter 

contribuído o fato de a procura pelo curso ter diminuído, já que a partir desse ano o número de 

colocados, foi sempre inferior ao número de vagas. 

Tabela 3 – Informações sobre o curso do MIEC (fonte: DGES) 

Ano letivo 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Fases 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 
Vagas 105 15 109 11 100 56 80 72 

Número de 
Colocados 

105 29 111 21 44 18 8 10 

Nota último 
classificado 

14,30 13,54 13,22 13,32 10,74 11,80 12,30 11,46 

Provas de Ingresso 

Matemática 
ou 

Física e Química; 
Matemática 

ou 
Geometria Descritiva 

Matemática 

Física e Química 
Matemática A 

 

3.2.1 UC’s de Estruturas 

As UC’s de Estruturas presentes no curso de MIEC são a Mecânica das Estruturas, as Resistências de 

Materiais I e II, Análise de Estruturas I e II, Estruturas de Betão I e II e as unidades do perfil de 

Estruturas e Geotecnia no quinto ano, que comtempla as UC’s de Análise Dinâmica e Engenharia 

Sísmica e Estruturas Metálicas. Para além destas duas obrigatórias, os alunos são convidados a 

escolher mais 2 UC’s de Estruturas e uma de geotecnia. A título de exemplo, no ano letivo de 

2012/2013 as UC’s opcionais que funcionaram foram: Pontes e Estruturas Pré-Esforçadas e Mistas. 

Agora que se apresentaram as UC’s de Estruturas presentes no curso do MIEC, importa analisar com 

mais detalhe cada uma das UC’s de Estruturas, para que seja possível mais adiante recolher 

informações junto dos alunos e docentes, permitindo conhecer as suas perceções acerca destas UC’s. 

Para não tornar exaustiva a descrição dos programas curriculares, optou-se apenas por fazer uma 

breve descrição dos conteúdos programáticos de cada unidade curricular, remetendo para o Anexo I, 

os programas de cada uma das UC’s. 
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3.2.1.1 Mecânica das Estruturas 

A UC de Mecânica das Estruturas aparece no segundo semestre do plano de estudos do MIEC, e é a 

primeira UC de Estruturas do MIEC. No seu conteúdo programático incluem-se conceitos de estática e 

equilíbrio, o cálculo de estruturas articuladas no plano, o cálculo e desenho de diagramas de esforços 

em estruturas isostáticas e ainda conceitos de geometria de massas. Esta é uma UC de base que dota 

os alunos de diversos conceitos fundamentais para progredir no ensino das UC’s de estruturas. 

 

3.2.1.2 Resistência dos Materiais I e II 

As UC’s de Resistência dos Materiais I e II são lecionadas no terceiro e quarto semestre, 

respectivamente. Na UC de Resistência dos Materiais I o programa comtempla a teoria da elasticidade, 

cálculo de tensões normais em tração e compressão puras, cálculo de tensão em flexão pura, flexão 

simples, flexão desviada e desviada composta, cálculo de tensões tangenciais nos casos de esforços de 

corte em secções isostáticas e hiperestáticas, torção de barras e centro de corte. No caso da UC de 

Resistência dos Materiais II, a matéria estudada comtempla a combinação de ações e segurança 

estrutural, estudo da deformação em peças lineares pelo método da linha elástica e método da carga 

unitária, cálculo de estruturas com um grau de hiperestaticidade, o estudo de linhas de influência e 

ainda instabilidade por compressão axial. 

 

3.2.1.3 Análise de Estruturas I e II 

A formação na área das Estruturas continua com as UC’s de Análise de Estruturas I e II, lecionadas no 

quinto e sexto semestre, respetivamente. Na UC de Análise de Estruturas I, o programa da UC introduz 

a formulação direta do métodos das forças, a formulação direta e matricial do método dos 

deslocamentos e compreensão do funcionamento dos programas de cálculo automático de estruturas 

que utilizam a formulação matricial do método dos deslocamentos. Já na UC de Análise de 

Estruturas II, incluísse o estudo do método dos elementos finitos, aplicado a estruturas articuladas, 

o método dos elementos finitos aplicado a estruturas, sujeitas a estado plano de tensão, o cálculo 

plástico de estruturas reticuladas, a modelação de estruturas com enfâse na utilização do método dos 

elementos finitos, e a análise plana de estruturas sujeitas à ação sísmica. 
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3.2.1.4 Estruturas de Betão I e II 

Já no sétimo e oitavo semestre, surgem as UC de Estruturas de Betão I e II. Na primeira os conteúdos 

programáticos abrangem as bases de projeto de estruturas de betão armado, o comportamento do 

betão armado à tração e à compressão, o comportamento de vigas de betão armado à flexão (simples, 

composta, desviada e desviada composta), o comportamento de vigas de betão armado ao corte e à 

torção, e ainda o dimensionamento de pilares e efeitos de segunda ordem em estruturas de betão 

armado. Na UC de Estruturas de Betão II, a última UC de estruturas para quem não escolhe o perfil de 

Estruturas e Geotecnia, o conteúdo programático incluí o estudo de lajes vigadas aligeiradas armadas 

numa direção construídas com vigotas pré-esforçadas, o estudo de lajes vigadas maciças armadas 

numa e em duas direções e ainda o estudo de lajes fungiformes. O conteúdo programático desta UC, 

termina com o estudo de escadas e estruturas pré-esforçadas. 

 

3.2.1.5 Outras UC’s de Estruturas 

Relativamente às UC’s de Estruturas lecionadas no nono semestre no perfil de Estruturas e Geotecnia, 

não foram incluídas nesta fase de recolha de dados, pois o número de alunos a frequentar essas UC’s 

é relativamente inferior às outras, tendo cada UC cerca de 20 a 30 alunos, e a aplicação dos inquéritos 

aos alunos que frequentaram essas UC’s seria difícil de realizar, como se poderá constatar mais 

adiante. 

 

3.3 Técnicas e procedimentos de recolha de dados 

Para se poder criar e implementar o LPE, existe primeiro uma necessidade de caracterizar os alunos 

envolvidos nas UC’s de Estruturas e aferir qual a sua situação e rendimento escolar, procurando saber 

quais são as matérias onde existem maiores dificuldades, fazer uma caracterização dos elementos que 

utilizam para estudar e identificar os seus estilos de aprendizagem. Por outro lado, é também 

necessário conhecer alguns destes aspetos na óptica dos professores das UC’s de Estruturas. 

 

Agora que já se conhece o contexto do projeto e as UC’s de Estruturas envolvidas, pode-se começar a 

pensar nas técnicas e procedimentos de recolha dados, que permitam responder as questões 

levantadas anteriormente. 
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Existem, para esse efeito, diversos instrumentos de recolha de dados que poderiam ser utilizados, 

como por exemplo a Análise Documental, onde se procura reunir informação existente sobre uma 

determinada população em estudo, fornecendo indicações relevantes sobre os traços que a têm 

caracterizado, tanto no passado, como no presente (Fernandes, 2010, citando Lüdke & André, 1986). 

Outra forma de recolha de dados é, por exemplo, a realização de entrevistas, onde se recorre a “uma 

conversação entre duas pessoas iniciada pelo entrevistador com o propósito específico de obter 

informação relevante para uma investigação” (Fernandes, 2010, citando Bisquerra, 1989), que poderá 

à partida parecer fácil, mas encerra em si uma necessidade de experiência na condução da entrevista. 

 

As conversas informais poderão ser vistas como uma espécie de entrevistas, sem a preparação e 

formalidade que as entrevistas exigem, permitindo ao investigador recolher dados em situações que, de 

outra forma, seriam difíceis de conseguir (Fernandes, 2010). 

 

O inquérito é outra das formas de recolha de dados que poderá ser utilizada. Após serem tratados, os 

dados permitirão formular conclusões e orientar a criação e implementação do LPE. Esta técnica de 

recolha de dados “consiste em formular uma série de perguntas diretamente aos sujeitos, 

utilizando como instrumentos entrevistas ou questionários. Utiliza-se, geralmente, esta técnica quando 

a investigação procura estudar opiniões, atitudes e pensamentos de uma dada população” (Fernandes, 

2010 citando Sousa, 2009). 

 

Neste trabalho de investigação, optou-se por utilizar os inquéritos por questionário como ferramenta de 

recolha de dados. A utilização de inquéritos por questionário apresenta diversas vantagens face aos 

outros métodos. Quando comparado com a entrevista, o inquérito por questionário necessita de muito 

menos tempo para ser aplicado, já que é possível aplicar o mesmo inquérito a um conjunto de 

indivíduos ao mesmo tempo. No caso da entrevista cada individuo é entrevistado individualmente, 

existindo, para além disso, um certo formalismo que pode causar inibição nas respostas. No caso dos 

inquéritos por questionário, também se pode pôr-se em causa a validade das respostas, já que os 

inqueridos podem não ser totalmente sinceros nas respostas (Fernandes, 2010). Nestes casos, podem 

utilizar-se inquéritos anónimos para tentar resolver essa questão, ou, se possível, fazer um cruzamento 

entre os resultados dos inquéritos e informação recolhida na análise documental. Os inquéritos 

apresentam ainda uma vantagem sobre a análise documental, já que permitem recolher percepções 

dos inqueridos, enquanto a análise documental muito raramente o permite. 
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Sendo assim, no presente trabalho, escolheu utilizar inquéritos por questionário para recolher o maior 

conjunto de informação junto dos alunos e dos docentes envolvidos nas UC’s de Estruturas no ano 

letivo de 2011/2012. 

De seguida, apresenta-se o modo como foram construídos os inquéritos aplicados aos alunos e 

docentes das UC’s de Estruturas. 

 

3.4 Aplicação e construção dos inquéritos 

No caso do presente trabalho de investigação houve uma necessidade de se definir como se iria 

proceder à aplicação e consequentemente à construção dos inquéritos. As secções seguintes explicam 

estas duas fases do trabalho. 

 

3.4.1 Aplicação dos inquéritos 

Para se definir a forma como iram ser aplicados os inquéritos, foi necessário responder a várias 

questões, tais como: a que alunos e docentes se iriam aplicar os inquéritos? Qual o suporte em que 

seriam aplicados? Quando iriam ser aplicados? Assim e depois de se refletir sobre estas e outras 

questões que envolviam a aplicação dos inquéritos, decidiu-se aplicar aos alunos que frequentaram as 

UC’s de Estruturas no ano letivo de 2011/2012, optando-se por excluir os alunos que frequentaram as 

UC’s de Estruturas do perfil de Estruturas e Geotecnia, no último ano do curso. Esta exclusão baseou-

se na dificuldade que seria obter respostas de alunos que, à data de aplicação dos inquéritos, já teriam 

terminado os seus percursos académicos e pela falta de contactos pessoais destes alunos. 

 

Partindo do pressuposto que os alunos que frequentaram uma UC de Estruturas de um determinado 

ano do curso no ano letivo de 2011/2012, estão inscritos em alguma das UC’s de Estruturas do ano 

seguinte, no presente ano letivo de 2012/2013, elaborou-se uma estratégia de aplicação dos 

inquéritos aos alunos, utilizando as UC’s de estruturas dos anos seguintes para aplicar o inquérito 

sobre a unidade curricular do ano anterior. Durante a aplicação dos inquéritos existiu o cuidado de 

respeitar este pressuposto, assim como não aplicar o inquéritos a alunos que não tivessem 

frequentado a respetiva UC na Universidade do Minho, como é o caso dos alunos do programa 

Erasmus e dos alunos que obtiveram equivalência à UC em questão. 
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Para a aplicação dos inquéritos, existiam duas grandes opções relativamente ao suporte em que os 

inquéritos seriam aplicados. Poderia ser utilizado um serviço electrónico, como o “Google Docs”, 

que permite a criação de inquéritos eletrónicos onde o inquirido utiliza um computador para aceder ao 

inquérito e responde às perguntas on-line, ou então utilizar-se o método tradicional de imprimir o 

inquérito em papel e, posteriormente, o investigador solicitar ao inquerido que responda ao inquérito, 

entregando-o para preenchimento. Cada uma das opções enumeradas anteriormente acarreta 

vantagens e desvantagens. 

 

No caso da utilização de inquéritos em suporte eletrónico, tem como principal vantagem o baixo custo, 

já que não existe impressão dos inquéritos e é fácil fazer chegar rapidamente aos inquiridos, bastando 

para isso ter acesso ao seu correio eletrónico. Não implica deslocações do investigador e poderá ser 

mais fácil a análise dos inquéritos, já que os dados já se encontram em formato digital. Como 

desvantagens da utilização deste suporte, podemos enumerar uma menor percentagem de respostas, 

apesar de ser mais fácil fazer chegar o inquérito a um maior número de inquiridos. Esta situação pode 

acontecer devido à desresponsabilização que os inquiridos sentem, por não existir uma presença física 

do investigador. Para além desta desvantagem, é também mais difícil efetuar um controlo das 

respostas por parte dos inquiridos, já que muitas vezes a única informação que sobre ele se possuí é o 

correio eletrónico, não podendo, assim, garantir que ele cumpre os pressupostos subjacentes ao 

inquérito. No caso do suporte utilizado ser o papel, as vantagens e desvantagens invertem-se. Do lado 

das desvantagens, temos agora os custos de impressão, a maior dificuldade de aplicação, com 

necessidade de deslocações e presença do investigador e uma maior dificuldade na análise dos 

inquéritos, já que necessário converter os dados recolhidos em papel para o formato digital. Do lado 

das vantagens e no que diz respeito ao controlo das respostas por parte do investigador, podemos 

apontar este suporte é mais fiável, assim como uma maior facilidade em conseguir que os inquiridos 

respondam ao inquérito. 

 

No caso do presente trabalho, optou-se por utilizar uma solução mista, onde foram utilizados os dois 

suportes. Sempre que possível, optou-se por aplicar o inquérito em suporte de papel, já que seria mais 

fácil ao investigador controlar os pressupostos de aplicação do inquérito. Para além disso, também era 

mais fácil obter um maior número de respostas, já que bastava o investigador utilizar as aulas práticas 

das UC’s de Estruturas. Estas duas razões foram a principal justificação da aplicação dos inquéritos em 

suporte físico, já que existia o receio, que se a aplicação dos inquéritos fosse realizada em suporte 
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digital, o número de respostas fosse baixo. Este receio veio a confirmar-se nos inquéritos de Estruturas 

de Betão I e Estruturas de Betão II, onde não era possível aplicar os inquéritos em suporte de papel, 

já que os alunos que iriam responder seriam os alunos que no presente ano letivo estavam inscritos no 

quinto ano e durante o segundo semestre, apenas existe a UC de Projeto, que não é presencial. A 

aplicação foi então realizada em suporte digital, registando um baixo número de respostas tendo em 

conta o número de inscritos a estas duas UC’s no ano letivo anterior. 

 

A aplicação dos inquéritos, foi levada a cabo entre os dias 2 e 15 de Abril de 2013, tendo sido 

percorridas todas as aulas práticas de cada uma das UC’s de Estruturas. Assim para se aplicar os 

inquéritos referente à UC de Mecânica das Estruturas, foi aplicado o inquérito em todas as aulas 

práticas de Resistência dos Materiais II, do mesmo modo se procedeu para as restantes UC’s, 

seguindo a estratégia que se encontra apresentadas na Tabela 4. No caso dos inquéritos referentes às 

UC’s de Estruturas de Betão I e Estruturas de Betão II, os inquéritos foram aplicados em suporte 

digital, tendo por isso sido enviada uma mensagem de correio electrónico varias vezes, para os alunos 

que estiveram inscritos nessas UC’s no ano letivo de 2011/2012, contendo o link que permitia aceder 

aos inquéritos on-line para que estes pudessem responder. 

Tabela 4 - Estratégia de aplicação dos inquéritos aos alunos 

UC onde foi aplicado o 

inquérito 

UC a que se refere o 

inquérito 
Suporte 

Resistência de Materiais II Mecânica das Estruturas Papel 

Análise de Estruturas II 
Resistência de Materiais I, 

Resistência de Materiais II 
Papel 

Estruturas de Betão II 
Análise de Estruturas I, 

Análise de Estruturas II 
Papel 

Alunos do 5º ano 
Estruturas de Betão I, 

Estruturas de Betão II 
Digital 

 

Relativamente aos inquéritos aplicados aos docentes, estes foram aplicados aos que lecionam as UC’s 

de Estruturas, aquando da aplicação dos inquéritos aos alunos.  

 

Segundo Hill e Hill (2009), para existir razoável confiança de que os resultados da investigação possam 

ser extrapolados para o universo, pode-se optar por duas opções, uma delas é escolher uma amostra 
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representativa desse universo, utilizando métodos formais de amostragem. A segunda opção passa por 

escolher um universo suficientemente pequeno para recolher dados de cada um dos casos do universo 

e suficientemente grande para as análises que se pretendem fazer, afirmando os autores que esta é 

provavelmente a melhor opção para uma investigação no âmbito de uma licenciatura ou mestrado, 

quando se pretende utilizar análise de dados quantitativa, como no presente caso. Por esta razão, 

quando se desenhou a estratégia, para a aplicação dos inquéritos tentou-se recolher informação sobre 

todos os alunos inscritos em cada uma das UC’s analisadas, para que mais tarde fosse possível retirar 

conclusões sobre o universo de alunos em estudo. 

 

3.4.2 Construção dos inquéritos 

Agora que se mostrou como se procedeu à aplicação dos inquéritos e qual foi a estratégia utilizada, 

falta mostrar como se procedeu à construção dos inquéritos. A construção dos inquéritos está de 

alguma forma ligada com a sua aplicação, já que é necessário saber como se iam aplicar os inquéritos 

para se poder começar a pensar na sua construção. 

 

Para o presente trabalho, foi necessário construir oito inquéritos diferentes: sete para aplicar aos 

alunos para cada uma das UC’s analisadas e um inquérito para os docentes que lecionam essas UC’s. 

No caso dos inquéritos a aplicar aos alunos, apesar de ser necessário criar um inquérito diferente para 

cada unidade curricular, optou-se por criar uma base comum, de forma a tornar os inquéritos 

semelhantes, permitindo assim a comparação de dados da mesma questão para duas UC’s diferentes. 

 

3.4.2.1 Plano do inquérito 

Elaborar um bom inquérito por questionário é difícil, pois existe um sem número de pormenores aos 

quais se deve dispensar a máxima atenção para que o inquérito seja bem-sucedido. Assim e antes de 

se avançar para a construção dos inquéritos por questionário, foi necessário elaborar um plano para a 

construção do inquérito, de forma a melhorar a qualidade final do mesmo. Tornou-se, para isso, 

necessário saber qual a informação que queríamos recolher, quais as perguntas que se iriam utilizar, 

em que número, como se iriam escrever as perguntas, que tipo de resposta é mais adequado para 

cada pergunta, qual a melhor escala de medida para essa resposta, e, por último, como seriam 

analisados os dados provenientes dos inquéritos (Hill e Hill, 2009). 
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Segundo (Hill e Hill, 2009), se um inquérito por questionário for comprido e com vários temas, 

poderá ser útil agrupar as perguntas em secções. Tal sugestão veio a revelar-se útil, já que os 

inquéritos construídos no âmbito do presente trabalho continham vários temas. Optou-se, então, 

por construir diferentes secções em cada um dos inquéritos. No caso dos inquéritos por questionários 

utilizados junto dos alunos, optou-se por dividir o inquérito em cinco secções distintas: uma destinada a 

perguntas de informação geral, a segunda com perguntas relativas à unidade curricular em questão, 

uma terceira com perguntas sobre a matérias lecionada na unidade curricular, a quarta com perguntas 

sobre o material pedagógico de apoio da unidade curricular e por último a quinta secção com 

perguntas sobre os estilos de aprendizagem de cada um dos alunos, onde as perguntas utilizadas, 

foram as propostas por Felder e Silverman (1988), abordado no Capitulo 2 aquando da revisão 

bibliográfica. 

 

No caso do inquérito por questionário aplicado aos docentes, optou-se por elaborar apenas um único 

inquérito referente a todas as UC’s. Assim, foram utilizadas nove secções neste inquérito. Nas sete 

primeiras secções foram realizadas perguntas sobre cada uma das UC’s de Estruturas, ou seja, 

a primeira secção continha perguntas referentes à UC de Mecânica das Estruturas, a segunda secção 

continha perguntas referentes à UC de Resistência dos Materiais I, e assim sucessivamente. Na oitava 

secção, as perguntas referiam-se ao material pedagógico utilizado pelos docentes e a última secção, à 

semelhança do inquéritos dos alunos, diz respeito a perguntas sobre os estilos de ensino de cada 

docente, tendo sido utilizadas as perguntas recomendadas por Felder e Silverman (1988). 

 

Para além desta divisão em secções, é muito importante para o planeamento do inquérito por 

questionário saber qual a informação que queremos recolher, tal como foi referido anteriormente. Na 

primeira secção do inquérito definiu-se como informação relevante a recolher o género, qual a sua 

formação de base no ensino secundário e a opinião dos inquiridos acerca da contribuição da formação 

anterior para o estudo da UC em análise. Questiona-se ainda se já tinham utlizado laboratórios 

pedagógicos, ou experiências para complementar o ensino, e ainda se consideravam que a utilização 

de laboratórios pedagógicos, ou experiencias práticas, melhoram o processo de ensino/aprendizagem. 

 

Na segunda secção pretendeu-se recolher informação sobre a classificação do aluno na UC em análise, 

qual a sua assiduidade às aulas teóricas e às aulas práticas e, no caso de esta ser baixa, conhecer os 

motivos que justificaram as faltas. Achou-se ainda conveniente saber o número médio de horas 
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semanais que os alunos despenderam a estudar para a UC, os motivos que conduziram à reprovação 

na UC no caso de o aluno ser repetente, e o número de vezes que o inquirido repetiu a UC. 

 

Para a terceira secção do inquérito, definiu-se que deveria ser elaborado um conjunto de questões que 

permitisse conhecer o grau de facilidade ou dificuldade sentido pelo inquirido nas principais matérias 

que fazem parte do programa da UC analisada. Na secção relativa ao material pedagógico de apoio 

fornecido pelo docente, o inquérito deveria permitir perceber se material de apoio fornecido pelo 

docente é suficiente e, no caso de não ser, que outro material o gostariam de ter acesso os inquiridos, 

e ainda fazer uma classificação do material atualmente fornecido. 

 

A última secção dos inquéritos incide sobre os estilos de aprendizagem. Aqui, as questões utilizadas 

foram as recomendadas por Felder e Silverman (1988), que analisam a forma como os conteúdos são 

percepcionados, qual o canal sensorial utilizado mais eficazmente, qual a organização de informação 

que o aluno prefere para aprender, de que modo prefere processar a informação e como é o progresso 

para a compreensão dos conteúdos curriculares. 

 

No que se refere aos inquéritos aplicados aos docentes, para cada uma das secção referentes a cada 

uma das UC’s definiu-se como informação relevante a recolher a opinião sobre a formação anterior dos 

alunos para frequentar uma determinada UC, se consideram que a utilização de laboratórios 

pedagógicos, ou experiências práticas, melhoram o processo de ensino/aprendizagem, quais os 

motivos que conduziam à reprovação na UC, no caso dos alunos repetentes, e, por último, qual o grau 

de facilidade e/ou dificuldade nas principais matérias que fazem parte dos programas das UC’s 

analisadas. Na oitava secção referente ao material pedagógico de apoio utilizado pelos docentes, optou-

se por recolher informação sobre qual era o material que os docentes forneciam ao alunos durante a 

lecionação das aulas, e na nona secção, recolheu-se informação sobre os estilos de ensino dos 

docentes, no que se refere ao tipo de informação que é apresentada aos alunos, ao modo é feita a 

exposição da matéria, à forma como estão organizadas as apresentações das aulas, ao tipo de 

participação que é facilitado aos alunos e ainda de que tipo de perspetiva é dada na apresentação das 

aulas, utilizando as perguntas propostas por Felder e Silverman, (1988). 
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3.4.2.2 Perguntas no inquérito 

Depois de se definir qual a informação que se iria recolher em cada um dos inquéritos era necessário 

pensar como escrever as perguntas e qual o tipo de respostas e escalas de medida a utilizar, para de 

seguida se começar a escrever uma primeira versão dos inquéritos por questionário. 

 

Relativamente às perguntas, estas podem ser feitas com o objetivo de solicitar factos, opiniões, 

atitudes, preferências, satisfações, entre muitos outros. Existem dois tipos de perguntas que se podem 

encontrar num questionário: as perguntas abertas e as perguntas fechadas. As perguntas abertas 

requerem que os inquiridos construam uma resposta escrita com as suas próprias palavras. No caso 

das perguntas fechadas os inquiridos tem de escolher entre respostas alternativas fornecidas pelo 

autor do questionário. Estes dois tipos de perguntas acarretam vantagem e desvantagens. No caso das 

perguntas abertas, têm como vantagens a obtenção de mais informação por comparação com as 

perguntas fechadas, pois muitas vezes dão informação mais detalhada ou informação que o próprio 

investigador não esperava. Como desvantagens pode-se enunciar a interpretação das respostas, a sua 

difícil codificação para fazer análise estatística, a necessidade de despender de mais tempo para 

codificar as respostas e, normalmente, a necessidade da interpretação e codificação da resposta ser 

feita por dois investigadores diferentes, para evitar erros. No caso das perguntas fechadas, têm como 

vantagens a facilidade de aplicar análises estatísticas, podendo assim analisar os dados de maneira 

mais robusta. Como desvantagens, as respostas são normalmente menos detalhadas e as conclusões 

a que as respostas conduzem por vezes são simples demais. 

 

Posto isto, existem três tipos de inquéritos por questionário possíveis: um que só utiliza perguntas 

abertas, outro que só utiliza perguntas fechadas e ainda um outro que utiliza ou dois tipos de 

perguntas. Deve-se utilizar o primeiro tipo quando o ideal seria fazer entrevistas aos inquiridos, ou as 

informações que se pretende retirar são maioritariamente qualitativas. O segundo tipo é útil quando o 

investigador pretende obter informação quantitativa e conhecer bem as variáveis mais relevantes para 

a investigação. O terceiro tipo de inquérito adequa-se bem quando se quer completar e contextualizar a 

informação quantitativa recolhida através das perguntas fechadas com informação qualitativa recolhida 

através das perguntas abertas (Hill e Hill, 2009). 
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No caso da presente investigação, optou-se por utilizar um questionário do terceiro tipo, onde as 

perguntas são maioritariamente fechadas, complementadas com algumas perguntas abertas, já que as 

informações a recolher estavam à partida identificadas como informações quantitativas. 

 

Relativamente às perguntas, existem ainda outros aspetos que devem ser tidos em consideração para 

se produzir um bom inquérito por questionário. As perguntas não devem ser extensas e devem ser o 

mais claro possível, contendo linguagem simples para que qualquer pessoa, independentemente das 

suas habilitações literárias, ou do seu vocabulário, consiga entender a pergunta com clareza. 

Existem, também, alguns erros a que se deve estar atento para não os cometer aquando da 

formulação das perguntas, dos quais se podem evidenciar as perguntas múltiplas dentro de uma 

pergunta, ou seja, na realidade, quando estamos a formular a pergunta, estamos a colocar duas 

perguntas numa só, o que torna depois difícil a resposta do inquirido, ou mesmo invalida a análise das 

respostas recolhidas. 

 

Um outro erro comum é a utilização uma mistura de conjunções e disjunções nas perguntas. 

Isso provoca um ambiguidade na interpretação da pergunta não sendo fácil ao inquirido saber 

claramente o que o investigador lhe está a perguntar. Para evitar este erro, basta muitas vezes 

desdobrar a pergunta em várias para que deixe de existir ambiguidade na interpretação. 

 

As perguntas não neutras e as perguntas indefinidas são outros dois erros que devem ser evitados na 

elaboração das perguntas do questionário. No caso das perguntas não neutras, a forma como a 

pergunta é construída pode condicionar a resposta do inquirido. Isto acontece em perguntas que 

normalmente medem opiniões atitudes ou satisfações. Ao escrever este tipo de pergunta, tem de se ter 

atenção à forma como se escreve a pergunta para não conduzir o inquirido para uma resposta, por 

exemplo, se for feita a seguinte pergunta: “Classifique o grau de dificuldade de UC X”. Neste caso o 

inquirido tem tendência a indicar que a UC tem uma dificuldade mais elevada. Na realidade, 

a pergunta deve ser formulada da seguinte forma: “Classifique o grau de facilidade ou dificuldade da 

UC X”. Desta forma, a pergunta está escrita de forma neutra, não condicionando a resposta do 

inquirido. Por outro lado, as perguntas indefinidas são perguntas vagas, onde é pedido ao inquirido 

fazer a sua interpretação à pergunta, resultando depois em respostas muito diferentes, já que cada 

inquirido fez uma interpretação diferente da pergunta. Para evitar este tipo de erro deve-se optar por 

escrever perguntas que apenas tenham uma interpretação possível (Hill e Hill, 2009). 
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Durante o processo de elaboração dos inquéritos por questionário, existiu o cuidado de tentar evitar 

todos estes erros, tendo sido detetados alguns durante o processo de revisão dos inquéritos ainda nas 

suas versões provisórias, que foram prontamente corrigidos para a versão final. 

 

3.4.2.3 Respostas no inquérito 

Depois de fazer uma primeira versão das perguntas é necessário pensar nas respostas para cada uma 

dessas perguntas e na respetiva escala de medida para cada resposta. 

 

É possível encontrarmos quatro tipos de respostas diferentes quando analisamos um inquérito por 

questionário, sendo elas: (1) respostas qualitativas descritas por palavras pelos inquiridos; 

(2) respostas qualitativas escolhidas de pelos inquiridos a partir de um conjunto de respostas 

alternativas fornecidas pelo investigador; (3) respostas quantitativas apresentadas em número pelo 

respondente; e (4) respostas quantitativas escolhidas pelo respondente a partir de um conjunto de 

respostas alternativas fornecidas pelo investigador. 

 

A escolha do tipo de resposta para cada pergunta está infinitamente ligada à própria pergunta, pois 

existem tipos de respostas mais adequados para as perguntas abertas, como é o caso do primeiro tipo 

de resposta apresentado, e tipos de resposta adequados a perguntas fechadas como os outros três 

tipos, assim como também está dependente da análise que se pretende fazer dos dados, já que a 

escolha do tipo de resposta condiciona as técnicas estatísticas que podem ser utilizadas, pois cada 

técnica tem os seus pressupostos para ser utilizada. 

 

No caso das perguntas apresentadas no inquérito por questionário serem fechadas, existe uma 

necessidade de se escolher um conjunto de respostas alternativas para cada uma dessas perguntas, 

para que o inquirido possa escolher a que mais se adequa ao seu caso. Para além disso, cada uma 

das respostas alternativas deve ter um número associado que permita posteriormente a análise das 

respostas utilizando técnicas estatísticas. Estes números associados às respostas apresentam uma 

escala de medida, podendo ser encontrados nos inquéritos quatro tipos de escalas diferentes. As mais 

frequentes são: as escalas nominais, as escalas ordinais, as escalas de intervalo e as escalas de rácio. 
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As escalas nominais são utilizadas quando existe um conjunto de respostas qualitativamente diferentes 

e mutuamente exclusivas, como por exemplo, respostas do tipo sim ou não. Neste caso, os números 

associados a cada uma das respostas apenas servem para codificar e identificar a resposta dada, 

não implicando diferenças de quantidade. No caso das escalas ordinais, estas estabelecem uma 

relação de ordem entre as várias respostas alternativas, não podendo, contudo, medir a magnitude das 

diferenças entre as varias respostas alternativas. Isso apenas se consegue utilizando as escalas 

métricas, que podem ser escalas de intervalo ou escalas de rácio. Relativamente ainda à utilização das 

escalas ordinais, normalmente estas surgem em dois tipos de perguntas diferentes. Um primeiro tipo 

onde é pedido ao inquirido que ordene um conjunto de itens, uns em relação aos outros, e um 

segundo tipo de pergunta onde o inquirido apenas tem de avaliar um único item em termos de uma 

variável. Usualmente são utilizadas mais vezes perguntas do segundo tipo, já que existem poucos 

métodos estatísticos para analisar respostas do primeiro tipo e porque a informação que se retira da 

pergunta não é muito detalhada (Hill e Hill, 2009). Nas respostas do segundo tipo e quando a 

distribuição é unimodal e mais ou menos normal, é costume tratar os valores numéricos atribuídos às 

respostas como se tivessem sido obtidos através de uma escala métrica, chamando assim a estas 

escalas de avaliação para distinguir das verdadeiras escalas de intervalo e escalas de rácio. 

 

As escalas de intervalo e as escalas de rácio são menos utilizadas em inquéritos por questionário. 

Estas duas escalas são bastantes semelhantes. As escalas de intervalo têm características de escalas 

ordinais, em que o valor numérico mais elevado significa uma quantidade maior. A grande diferença é 

que as diferenças entre os valores numéricos adjacentes na escala indicam diferenças iguais na 

quantidade de variável medida. A limitação deste tipo de escala é o zero da escala ser arbitrário, o que 

faz com que não seja possível fazer inferências sobre os rácios de valores da escala. Este problema é 

resolvido pelas escalas de rácios. Aliás, as escalas de rácio são em tudo semelhante às escalas de 

intervalo, com a única diferença do zero da escala ser absoluto ou real, permitindo assim a 

comparação de rácios entre os valores das variáveis medidas (Hill e Hill, 2009). 

 

No caso dos inquéritos por questionário construídos para esta investigação, foram utilizadas somente 

escalas nominais e escalas de avaliação que são um caso particular das escalas ordinais, como vimos 

anteriormente. As escalas nominais foram utilizadas para medir na sua maioria características dos 

inquiridos e factos e as escalas de avaliação, foram utilizadas em perguntas que maioritariamente 

solicitam opiniões. 
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Para terminar a construção das respostas, principalmente no caso das repostas que envolvem escalas 

de avaliação que estão presentes em grande número nos inquéritos construídos, falta analisar os tipos 

de respostas que podemos utilizar e alguns problemas que podem surgir na sua análise. Para as 

respostas que utilizam escalas de avaliação, existem vários tipos gerais de respostas alternativas que 

se utilizam quando se pretende medir quantidades, frequências, avaliação, entre outras. Mas muitas 

vezes a pergunta do inquérito não permite utilizar estas respostas pré-concebidas e é necessário utilizar 

aquilo que Hill e Hill (2009) chamam resposta de alfaiate, onde o autor do inquérito constrói um 

conjunto de respostas alternativas para a pergunta formulada. As respostas de alfaiate apresentam 

vantagens e desvantagens face às respostas alternativas gerais. Como vantagens pode dizer-se este 

tipo de respostas, em geral, permite recolher informação mais específica e detalhada e podem ser 

utilizadas quando as respostas alternativas gerais não o podem. Do lado das desvantagens, 

estas respostas por vezes são mais difíceis de analisar por métodos estatísticos e normalmente 

precisam de mais espaço no inquérito, fazendo aumentar o tamanho deste, podendo trazer problemas 

de falta de cooperação. No caso das respostas alternativas gerais, as vantagens são o menor espaço 

que estas ocupam, produzindo assim inquéritos mais reduzidos e é possível de analisar as respostas 

com métodos estatísticos mais sofisticados. Do lado das desvantagens estas respostas tendem a 

fornecer respostas menos detalhadas. 

 

Quando se utilizam respostas alternativas, quer sejam gerais, quer de alfaiate, existem algumas 

escolhas que têm de ser feitas, como por exemplo, qual o número de respostas alternativas a utilizar, 

e se esse número deve ser um número par ou ímpar. A este respeito, Hill e Hill (2009) tecem algumas 

considerações que nos podem ajudar a responder a estas perguntas. Em relação ao número de 

respostas alternativas, os autores afirmam ser normal que estas se encontrem entre as duas e as nove, 

dependendo do objetivo da pergunta, da forma da pergunta e da natureza dos inquiridos. No caso de 

perguntas que solicitam factos, onde logicamente só duas respostas são possíveis, como no caso do 

género, é óbvio que só se devem utilizar duas respostas alternativas, que no presente caso seriam: 

masculino e feminino. Mas no caso de perguntas que solicitam opiniões, avaliações, atitudes, devem 

utilizar-se mais do que duas respostas alternativas, porque perante estas perguntas os inquiridos 

tendem a quer fornecer informação mais detalhada. Neste caso, os autores citados aconselham a 

utilizar cinco respostas alternativas. Relativamente à questão do número de respostas ser par ou ímpar, 

os mesmos autores afirmam que este é um problema que ainda não se encontra completamente 
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resolvido, pois existem duas situações distintas que tanto justificam a utilização de respostas com 

número par com ímpar. No caso de se utilizar respostas com número ímpar, a resposta central será 

uma resposta neutra. Contudo, alguns dos inquiridos irão sentir-se tentados a dar essa resposta 

neutra, quando na realidade tem uma opinião mais forte do que estão a mostrar. Poderia, então, 

pensar-se em utilizar um número par de respostas, onde não existe o problema da resposta neutra, 

mas obriga-se o inquirido a ter que optar por uma resposta que pode não exprimir a sua verdadeira 

opinião, não lhe dando hipótese de dar uma resposta neutra. Ambas as situações têm os seus prós e 

contras, não existindo uma mais correta que a outra. Contudo, no caso de perguntas sensíveis é 

aconselhado utilizar um número par, já que os inquiridos podem tender a ir para uma falsa resposta 

neutra. Mas nos casos em o inquérito é anónimo, ou não contêm perguntas sensíveis, poderá utilizar-

se um número ímpar de respostas alternativas, já que a principio não existe uma tendência de os 

inquiridos procurarem uma resposta neutra. 

 

Existem ainda alguns problemas comuns com as respostas alternativas que devem ser evitados para se 

obter um inquérito por questionário de qualidade superior, tais como confundir os inquiridos com mais 

do que um tipo de resposta alternativa ou algumas das respostas não terem sentido lógico. Como por 

exemplo, numa resposta de avaliação uma das respostas alternativas diz respeito a uma resposta de 

quantidade. Outro dos erros que muitas vezes se cometem é apresentar respostas alternativas onde a 

gama de respostas é demasiado restrita ou desadequada à amostra em estudo. Certamente que num 

estudo sobre pequenas e médias empresas, onde que inquire sobre o número de trabalhadores da 

empresa, não fará sentido ter como resposta alternativa que o número de trabalhadores é superior a 

mil. É ainda preciso ter em atenção que não se deve colocar em inquéritos respostas alternativas 

puramente numéricas sem nenhuma descrição, já que cada inquirido poderá interpretar a escala de 

respostas à sua maneira, assim como também não se deverão utilizar respostas alternativas 

parcialmente descritas, pela simples razão que não existem garantias de que todos os inquiridos 

interpretem as respostas intermédias da mesma forma. 

 

3.5 Preparação final do Inquérito 

Depois de saber como escrever as perguntas e respostas dos inquéritos por questionário, foi possível 

chegar a uma versão preliminar dos inquéritos. Entre esta versão e a versão final dos inquéritos foi 

necessário fazer-se a preparação final dos mesmos, o que implicou escrever uma introdução para os 

mesmos, rever o layout e a aparência estética, colocar as instruções necessárias ao preenchimento e 



Capítulo 3 – Recolha de Dados 

 41 

fazer uma verificação final. Na introdução do inquérito foi escrito um pequeno texto que explica a razão 

da sua aplicação, pedindo-se a cooperação no preenchimento do mesmo, terminando com uma 

declaração da confidencialidade e anonimato das respostas. A Revisão do layout foi um dos passos 

mais importantes de preparação final dos inquéritos, já que foi necessário estabelecer um 

compromisso entre a clareza e o tamanho dos inquéritos finais, porque nenhum inquirido gosta de 

responder a inquéritos longos, nem a inquéritos onde a informação não é clara. Optou-se, assim, 

por criar um inquérito sóbrio, com um compromisso entre a clareza e o tamanho, tentando colocar 

cada uma das secções definidas em diferentes páginas ou agrupando duas numa mesma página. 

 

Por último, foi necessário colocar algumas instruções que ajudassem os inquiridos a responder às 

perguntas, como por exemplo indicar quando as perguntas são facultativas, ou é necessário assinalar 

várias respostas. Nesta tarefa foi muito útil a verificação final dos inquéritos, através de experimentação 

direta dos inquiridos, que ajudaram a detetar pequenos erros e permitiram perceber onde os inquéritos 

precisavam de ser melhorados, aumentado a qualidade final. 

 

Desta forma, foi possível chegar aos inquéritos por questionário que se encontram apresentados no 

Anexo II. 

 

3.6 Análise de dados 

Depois da aplicação dos inquéritos por questionário é necessário pensar como se vão analisar os 

dados recolhidos. Para isso, será necessário escolher um software que permita fazer o tratamento 

estatístico dos dados recolhidos, assim como será necessário definir quais os métodos estatísticos 

empregues na análise dos dados. 

 

Para analisar os dados optou-se por utilizar o software Excel da Microsoft, pois é um programa que 

permite total controlo por parte do utilizador e por ser relativamente fácil de utilizar, embora seja 

necessário que o utilizador programe o método estatístico que quer utilizar. 

 

3.6.1 Construção do ficheiro de dados 

Antes de se poder utilizar o software para analisar os dados recolhidos, foi necessário construir um 

ficheiro de dados para cada um dos inquéritos. Para a construção deste ficheiro foi necessário listar 



Criação e Implementação de um Laboratório Pedagógico de Estruturas na Universidade do Minho 

 42 

todas as variáveis necessárias para codificar as respostas de cada uma das perguntas, e atribuir-lhes 

um nome simplificado que, neste caso, tinha uma referência à pergunta em causa. Foi ainda 

necessário examinar cada escala de medida utilizada nas respostas e atribuir uma codificação 

numérica a cada uma das respostas alternativas, com o cuidado de atribuir números consecutivos às 

respostas alternativas no casos das escalas de medida serem ordinais, ou de avaliação. Por último, foi 

necessário definir um código numérico para a ausências de respostas que permita identificar as 

respostas às quais o inquerido não deu resposta. Deve ser utilizado um número impossível de utilizar 

em todo o contexto do inquérito. No presente caso optou-se pelo número 88 como código de ausência 

de resposta. 

 

Depois de efectuadas estas preparações preliminares, foi utilizada uma folha de cálculo do Excel como 

a da Figura 4, onde na parte superior e na primeira linha estão definidas todas as variáveis. 

Cada coluna da folha de cálculo representa uma variável e contém as respostas de todos os casos 

(inquiridos) à pergunta correspondente. A primeira coluna identifica o caso que estamos a tratar. 

 

 

Figura 4 - Exemplo do ficheiro de dados para análise dos Inquéritos por Questionário 

De seguida foi necessário proceder-se à inserção dos dados recolhidos pelos inquéritos na folha de 

cálculo previamente preparada. Este trabalho embora simples é monótono, pois é necessário para 

cada pergunta de cada inquérito introduzir o código numérico referente à resposta dada pelo inquirido. 

Dada a natureza monótona do trabalho convém atender a alguns conselhos da bibliografia, quer para 

minimizar erros na introdução dos dados, quer para poupar tempo de trabalho. 

 

Assim, Hill e Hill (2009) aconselham que a inserção dos dados seja feita por duas pessoas, em que 

uma dita os dados e a segunda insere no computador. Este método, para além de evitar erros, faz com 
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que a inserção de dados seja mais rápida. Outro conselho dos mesmos autores é para que se 

descanse um pouco a cada 40 ou 45 minutos de trabalho e, de seguida, se invertam as funções, já 

que está provado que após este período de tempo as pessoas começam a perder a concentração, 

podendo ocorrer erros na inserção dos dados. Para além destes conselhos e para tornar a inserção de 

dados mais rápida, decidiu-se utilizar um inquérito em branco onde foram colocados os códigos de 

cada uma das respostas, para que as pessoas ao fazerem a inserção dos dados na folha de Excel 

apenas tivessem de olhar para esse inquérito para saber qual o código numérico a colocar na folha de 

Excel. 

 

No presente trabalho, como os inquéritos por questionário utilizados não eram muito grandes, preferiu-

se fazer a introdução dos dados inquérito a inquérito, introduzindo todas as respostas referentes a um 

inquérito, passando de seguida ao seguinte. Por vezes, existem investigadores que preferem fazer 

pergunta a pergunta, introduzindo os dados da totalidade dos questionários referentes a uma pergunta, 

e só depois avançam para a pergunta seguinte. 

 

Depois da inserção dos dados na folha Excel, tornou-se necessário efetuar algumas pequenas 

verificações que permitem detetar alguns erros. Para cada variável referente a uma dada pergunta do 

inquérito, forma vistas todas as entradas, à procura de valores numéricos que não correspondem aos 

códigos utilizados nessa pergunta, assim como foi realizado um somatório das frequências de todos os 

códigos de respostas possíveis, incluído o código de não-resposta, verificando se este valor seria igual 

ao total do número de inquéritos. Este processo não é perfeito, mas permite detectar alguns erros. 

 

3.6.2 Técnicas de análise estatística 

Depois de todo o trabalho de recolha de dados, que envolveu a produção de inquéritos, a sua aplicação 

e a construção de um ficheiro de dados para se poder efetuar a análise e interpretação dos mesmos, 

importa agora tecer alguns comentários acerca das técnicas de análise a utilizar para que se possam 

retirar conclusões desses mesmos dados. A análise em concreto a efetuar assenta, sobretudo, 

na estatística descritiva, já que o que se pretende é que depois da recolha dos dados estes sejam 

apresentados, analisados e interpretados, através da criação de instrumentos adequados como sejam: 

quadros, gráficos e alguns indicadores numéricos (Reis, 1996). 
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Assim, após a recolha e criação do ficheiro de dados, torna-se necessário organizar os dados de 

maneira prática e racional, de forma a permitir uma melhor compreensão da situação em estudo e a 

identificação de relações importantes entre variáveis. 

 

3.6.2.1 Apresentação de dados 

Autores como Reis (1996) salientam que o sucesso na utilização de dados estatísticos depende, em 

grande parte, do modo como os dados são apresentados e podem ser utilizados. Assim sendo, importa 

vermos alguns dos métodos de apresentação de dados estatísticos. 

 

A apresentação de dados estatísticos, pode ser efectuada de diversas formas, através de quadros, 

gráficos, pictogramas, entre outras. Estas representações dos dados, com enfâse na gráfica, tem por 

finalidade dar uma ideia rápida e clara dos resultados obtidos, que permitam fazer uma análise aos 

dados e retirar conclusões dos mesmos, que com a utilização dos dados em bruto era certamente 

impossíveis. Dentro das representações gráficas que são comummente mais utilizadas, existem 

diversos tipos de gráficos, entre eles os gráficos de linhas, os gráficos de barras, os gráficos circulares, 

os polares, os triangulares, entre outros, que permitem um variabilidade de utilizações, adaptando-se a 

todos o tipo de situações de representação de dados. 

 

3.6.2.2 Distribuições de frequências 

Na estatística descritiva, a distribuição de frequências é a forma mais importante de apresentação de 

dados. Importa então agora ver a construção de gráficos e quadros, utilizados na apresentação de 

distribuições de frequências. Mas primeiro é necessário fazer a distinção entre dados discretos e dados 

contínuos, já que a apresentação de distribuições de frequência varia consoante os dados são discretos 

ou contínuos. Os dados discretos são aqueles que tomam um número finito ou infinito numerável de 

valores. Já os dados contínuos são aqueles que podem tomar um número infinito não-numerável de 

valores (Reis, 1996). 

 

Para a apresentação de distribuições de frequência sobre a forma de quadro e no caso de variáveis 

discretas, apenas se tem que construir um quadro onde de um lado se colocam todos os valores 

admissíveis para a variável em estudo e do lado oposto se colocam o número de observações 

registadas para cada valor que a variável pode assumir. Pode-se obter um quadro de distribuições de 
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frequências absolutas ou um quadro de distribuição de frequências relativas, bastando para tal dividir o 

número de observações registadas para cada valor que a variável pode assumir, pelo total de 

observações registadas. As distribuições de frequências relativas são úteis para comparar, variáveis 

iguais em que o número de dados registados seja diferente. É ainda possível construir quadro de 

distribuição frequências acumuladas, tanto no caso de frequências absolutas, como no de frequências 

relativas, bastando para isso ir somando as frequências para cada um dos valores admissíveis que a 

variável pode assumir, para valores inferiores ou iguais ao valor dado. 

 

No caso da construção de quadros para distribuições de frequências de variáveis contínuas, a grande 

diferença em relação ao apresentado anteriormente para as variáveis discretas, advém do facto de as 

variáveis continuas poderem assumir um número infinito não numerável de valores, o que obriga à 

definição de classes de valores, para que os dados pertençam a alguma das classes definidas. 

Depois da definição das classes a construção dos quadros processa-se de forma igual à apresentada 

anteriormente. No entanto, não se pode esquecer que os valores individuais registados deixam de ser 

identificáveis depois da definição das classes, independentemente da variável em estudo. 

 

Para além da representação de distribuições de frequências em quadros, também é possível fazer essa 

representação de forma gráfica. A utilização de gráficos torna mais visual a interpretação das 

distribuições de frequências. Também na representação gráfica existem diferenças entre as variáveis 

discretas e contínuas, ou ainda no caso de tratar de frequências simples ou acumuladas. Para 

representar distribuições de frequências simples, quer elas sejam absolutas, quer sejam relativas e 

digam respeito a variáveis discretas, geralmente utiliza-se o gráfico de barras ou diagrama diferencial. 

No caso de distribuições de frequências acumuladas de variáveis discretas, utiliza-se o diagrama 

integral. Finalmente, se as variáveis forem continuas, a representação gráfica adequada para as 

frequências simples é o histograma, ou então o polígono de frequências que, muitas vezes, se 

sobrepõem ao histograma. Quando estamos a tratar de variáveis contínuas e frequências acumuladas, 

utiliza-se o polígono de frequências acumuladas. 

 

3.6.2.3 Medidas Estatísticas 

Até agora foram abordadas formas de apresentação de dados sob a forma de quadros, gráficos e 

distribuições de frequências. Porém, a estatística descritiva dispõem de várias medidas de apresentar 
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dados, de uma forma ainda mais resumida e que permitem comparações com outras distribuições que 

utilizem a mesma variável. 

 

De entre estas medidas, Reis (1996) distingue: as medidas de localização, as medidas de dispersão e 

concentração, as medidas de assimetria e de curtose. 

As medidas de localização caracterizam-se por localizar os valores registados da variável no eixo dos 

números reais. Dentro destas, destacamos as medidas de tendência central, que representam as 

observações pelos seus valores médios, utilizando por exemplo a média, a moda e a mediana. Existem, 

ainda, dentro das medidas de localização as medidas de tendência não central, os quantis, que podem 

ser chamados de quartis, decis ou percentis, conforme dividam a distribuição de frequências em 

quatro, dez ou cem partes iguais, respectivamente. 

 

Avançando nas medidas apresentadas anteriormente, surgem agora as medidas de dispersão e 

concentração. As medidas de dispersão permitem verificar a representatividade das medidas de 

localização. São medidas de dispersão o intervalo de variação, os intervalos interquartis, o desvio 

absoluto médio, a variância e o desvio padrão. Estas medidas fazem desde uma simples diferença 

entre o valor máximo e mínimo registados, no caso do intervalo de variação, até cálculos mais 

complexos, tais como o desvio absoluto médio ou o desvio padrão, que já necessitam de um valor 

médio para poderem ser calculados. Estas medidas são mais utilizadas por serem matematicamente 

mais robustas. Nas medidas de concentração utilizam-se, por exemplo, a curva de Lorenz ou o índice 

de Gini. Estas medidas servem para medir a forma como determinada característica de uma população 

se distribui pelos seus elementos. 

 

As últimas medidas da estatística descritiva apresentadas anteriormente, foram as medidas de 

assimetria e curtose. As medidas de assimetria medem possíveis assimetrias na distribuição dos 

dados, através da comparação de medidas de tendência central, essencialmente a média, a mediana e 

a moda. No caso das medidas de curtose ou achatamento, estas permitem saber qual é a intensidade 

de frequências na vizinhança dos valores centrais, através de uma relação entre o terceiro e o primeiro 

quartis, com o nonagésimo e o décimo percentis. 
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3.6.2.4 Associação entre duas variáveis 

Para além das principais medidas da estatística descritiva abordadas anteriormente, pode-se ainda 

falar sobre mais uma possibilidade de análise de dados. O estudo de relações entre duas variáveis. 

Neste caso, apenas será apresentado o caso da regressão linear e correlação simples. 

 

A relação do tipo linear é a mais simples e matematicamente pode ser descrita através da equação da 

recta. Para se ajustar a equação da recta aos dados, pode ser utilizado o método dos mínimos 

quadrados. Depois de ajustar uma reta, pode-se medir a qualidade do ajustamento através de 

coeficientes que traduzem o grau de associação ou correlação entre as duas variáveis. São exemplos 

destes coeficientes: o coeficiente de determinação, o coeficiente de correlação linear de Pearson 

para variáveis do tipo quantitativo e o coeficiente de Spearman para variáveis qualitativas. 

 

3.6.2.5 Estratégia adotada no presente trabalho 

No caso do presente trabalho apenas se trabalhou com variáveis discretas, pelo que se utilizaram 

gráficos de barras para apresentar as distribuições de frequências das várias variáveis. Em algumas 

análises utilizaram-se ainda medidas de localização, com enfâse nas de tendência central, como a 

média e a moda. 

 

A utilização de gráficos de barras para apresentar as distribuições de frequências tornou menos 

necessária a utilização de medidas de dispersão e concentração e de assimetria e curtose, já que é 

possível analisar estas medidas através do gráfico. 

 

A correlação entre duas variáveis, também não foi utilizada no âmbito do presente trabalho, já que 

neste trabalho, se decidiu dar mais enfâse à estatística descritiva. No entanto, é algo que poderá ser 

feito futuramente na continuidade do presente trabalho de investigação, se, por exemplo, se quiser 

chegar a outras conclusões sobre os dados apresentados que venham a ter interesse para um futuro 

trabalho. 
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3.7 Considerações finais 

Neste capítulo, foi possível conhecer o contexto do projeto, foi apresentado o curso de MIEC, o modo 

com se pode aceder a este curso e alguns dados relativos ao curso nomeadamente vagas, número de 

inscritos, notas dos últimos colocados e exames de acessos. Apresentaram-se ainda as UC’s de 

Estruturas e um resumo seu conteúdo programático. Esta contextualização foi importante, para se 

poder traçar um plano para a recolha de dados. 

 

Depois desta contextualização, foram apresentadas várias técnicas de recolha e dados, justificando-se 

no final, a escolha pela utilização dos inquéritos por questionário. Depois de escolhida esta técnica de 

recolha de dados, mostrou-se como se processou a aplicação dos questionários a alunos e docentes, 

justificando algumas das opções tomadas, com a aplicação dos inquéritos em suporte de papel, 

sempre que possível. Mostrou-se ainda neste capitulo toda a construção dos inquéritos, os tipos de 

perguntas escolhidos, quais as perguntas utilizadas, os tipos de respostas e as respetivas escalas de 

medida. Assim como toda a preparação final dos inquéritos por questionário. 

 

O capitulo termina com a apresentação da forma como se realizou a análise de dados, e das técnicas 

estatísticas que poderiam ser utilizadas, justificando-se as técnicas que acabaram por ser utilizadas 

neste trabalho. 
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Capítulo 4 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS INQUÉRITOS 

4.1 Introdução 

Depois de no capítulo anterior se ter optado pelos inquéritos por questionário para se proceder à 

recolha de dados juntos de alunos e docentes. 

 

Apresenta-se agora os resultados dos inquéritos, e sua discussão. Tecem-se também algumas 

conclusões sobre os mesmos para a criação, implementação e utilização do LPE, quer no âmbito do 

presente trabalho, quer em trabalhos futuros. 

 

Da aplicação dos inquéritos por questionário levada a cabo entre 2 e 15 de Abril de 2013, 

resultaram um total de 606 inquéritos aos alunos distribuídos pelas diversas UC’s de Estruturas de 

acordo com o apresentado na Tabela 5. No caso dos docentes o número de inquéritos recolhidos foi 

igual a 13, para todas as UC’s de Estruturas. 

 

Dada a grande quantidade de gráficos resultantes da análise dos inquéritos por questionário, optou-se 

por não apresentar neste capítulo todas os gráficos, remetendo para o anexo III, os gráficos que não 

foram utilizados. Optou-se por esta solução para não tornar exagerada a dimensão do Capítulo 4. 
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Tabela 5 - Número de inquéritos por questionário recolhidos 

UC 
Total 

Inquéritos 
(Alunos) 

Sexo 
Masculino 

Sexo 
Feminino 

% do Nº de 
Inscritos 

Total 
Inquéritos 

(Professores) 

Mecânica de 
Estruturas 

110 66 44 43,31% 2 

Resistência dos 
Materiais I 

120 84 36 39,87% 3 

Resistência dos 
Materiais II 

120 84 36 47,24% 3 

Análise de 
Estruturas I 

112 66 46 37,97% 2 

Análise de 
Estruturas II 

111 65 46 50,45% 3 

Estruturas Betão 
Armado I 

22 9 13 10,18% 3 

Estruturas Betão 
Armado II 

11 6 5 5,70% 3 

 

4.2 Formação Anterior 

Dos resultados obtidos da análise dos dados dos inquéritos, começa-se por apresentar, os resultados 

sobre a formação anterior que, os inquiridos tinham, quer relativamente às disciplinas que tinham 

frequentados no ensino secundário, quer às bases que julgavam possuir para frequentar determinada 

UC de Estruturas. 

 

No caso das disciplinadas frequentadas no ensino secundário, foi pedido aos estudantes que 

assinalassem, as que tinham frequentado, podendo estes assinalar mais do que uma opção, 

as respostas, continham as possibilidades de assinalar Matemática A, Matemática B e Física. 

Foram escolhidas estas disciplinas, por se achar que estas, são essenciais ao bom desempenho dos 

alunos nas UC de Estruturas. Havia ainda uma outra situação que se queria aferir, que se prende com 

o facto de existir alunos com percursos no ensino secundário não ligados área de ciências e 

tecnologias, que apenas têm Matemática B no seu percurso, e que, na altura de concorrer à 

universidade realizaram o exame nacional de Matemática A, situação que se verificou até ao ano letivo 

de 2012/2013, ano em que passou a ser obrigatório realizar exames de Matemática A e Física e 

Química para se poder aceder ao MIEC. 
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(A) (B) 

(C) (D) 

Figura 5 - Disciplinas frequentadas no ensino secundário pelos inquiridos em: (A) Mecânica das Estruturas, 

(B) Resistência dos materiais I e II, (C) Análise de estruturas I e II, (D) Estruturas de Betão I 

A Figura 5 (A), (B), (C), (D), sintetiza sobre a forma de gráficos de barras, as distribuições de 

frequências relativas, das respostas dos inquiridos. Para que se possa fazer a comparação entre as 

várias UC’s. 

 

Optou-se por apenas se colocar um único gráfico para as UC’s de Resistência dos Materiais I e II, 

Análise de Estrutura I e II, já que os resultados eram iguais, resultado da forma como foram aplicados 

os inquéritos. No caso de Estruturas de Betão I e II, as percentagens apenas variam ligeiramente os 

valores, utilizando-se também apenas o gráfico de Estruturas de Betão I, estando o gráfico de 

Estruturas de Betão II, na Figura III.1 do anexo III. O número de inquiridos para cada UC é igual ao 

total do número de inquéritos. 

 

Da resultados apresentados, é possível concluir que a maioria dos alunos no ensino secundário, ou 

frequenta as disciplinas de Matemática A e Física conjuntamente, ou frequenta a somente a disciplina 

de Matemática A. Estas resposta são características dos percursos de ciências e tecnologias no ensino 

secundário. Todas as UC’s apresentam resultados semelhantes, mantendo-se uma coerência ao longo 

dos anos nos percursos dos alunos no ensino secundário, antes de entrarem no curso do MIEC. Sendo 

assim é espectável esperar que a formação dos alunos ao nível do ensino secundário, é suficiente para 
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conseguirem atingir um bom desempenho nas UC’s de Estruturas do curso do MIEC. Porém não se 

pode deixar de constatar que existe ainda uma percentagem de alunos que afirma ter frequentado 

Matemática B, ou Matemática B e Física. Este alunos poderão, ser os alunos com percursos no ensino 

secundário, fora da área de ciências e tecnologias, podendo assim apresentar, mais dificuldades nas 

unidades curriculares de estruturas. É da opinião do autor que com a introdução da obrigatoriedade de 

realização do exame nacional de Matemática A e Física e Química, para aceder ao curso do MIEC, a 

partir do ano letivo de 2012/2013, estas percentagens de resposta venham a descer daqui em diante, 

já que não é tão fácil a um aluno que não seja da área de ciências e tecnologias aceder ao curso do 

MIEC. 

 

No seguimento da apresentação e discussão dos resultados referentes à formação anterior, apresenta-

se e discute-se agora as bases que os alunos julgavam possuir para frequentar determinada UC de 

Estruturas. 

 

Foi perguntado aos alunos se consideravam que a sua formação anterior, lhes tinha fornecido bases 

para o estudo da UC de Estruturas em questão, tendo sido pedido ao aluno para assinalar numa escala 

de avaliação de 1 a 5, a resposta que mais se adequava a sua situação, representado o número 1, a 

resposta de “discordo totalmente”, e o número 5 a resposta de “concordo totalmente”. Também os 

docentes que lecionam UC’s de Estruturas se pronunciaram sobre a formação anterior dos alunos, 

tendo sido utilizada uma pergunta e resposta igual à dos alunos. Para as respostas dos alunos, foram 

construídos gráficos de barras de frequências relativas para apresentar as respostas dadas nas 

diferentes UC’s. No caso das respostas dos docentes, optou-se por não construir gráficos, ou quadros, 

pois o número de respostas é baixo e pode ser apresentado sobre a forma de texto, aquando da 

apresentação dos gráficos referentes aos alunos. 

 

A Figura 6 (A), (B), (C), (D), que se apresenta de seguida, mostra as distribuições de frequências 

relativas das respostas dos alunos para as UC’s de Mecânica das Estruturas, Resistência dos Materiais 

I, Análise de Estruturas I e Estruturas de Betão I. Os gráficos das restantes UC’s encontram-se na 

Figura III.2 do anexo III. 
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(A) 
 

(B) 

 

(C) 
 

(D) 

Figura 6 - Bases para o estudo, (A) Mecânica das Estruturas, (B) Resistência dos Materiais I, 

(C) Análise de Estruturas I, (D) Estruturas de Betão I 

Como é possível observar na Figura 6, a moda das respostas dadas pelos alunos inquiridos situa-se na 

resposta “concordo”, para todas as UC’s, à exceção da UC de Estrutura de Betão I, onde esta se situa 

na resposta “concordo totalmente”. Isto faz com que a maioria dos alunos concorde ou concorde 

totalmente que a formação anterior lhe forneceu bases para o estudo da respetiva UC, o que poderá 

indiciar que a formação anterior prepara com sucesso os alunos para frequentarem as respetivas UC’s 

de Estruturas. Mesmo assim não se pode deixar notar que as percentagens de alunos que discordam, 

ou discordam totalmente, ainda é relativamente grande. Poderá em futuros trabalho tentar perceber-se, 

qual o motivo que leva este alunos a terem esta opinião, a fim de tentar baixar estas percentagens no 

futuro. O mesmo se passa com os gráficos da restantes UC’s que se encontram no anexo III. 

 

Compara-se agora as respostas dadas pelos alunos, como as respostas dadas pelos professores, 

conclui-se que em todas as UC’s, a exceção de Análise de Estruturas I, as respostas dos docentes, são 

concordantes com as dos alunos. No entanto o número de professores é bastante baixo, em relação ao 

número de alunos, sendo difícil estabelecer estas comparações. A UC de Análise de Estruturas I, é a 

única UC, onde alunos e professores não tem a mesma opinião, apesar de os alunos acharem que a 

sua formação anterior lhe forneceu bases para o estudo desta UC, não é essa a opinião dos docentes, 
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o que pode ser resultado de um mau entendimento por parte dos alunos das bases necessárias para 

frequentar a UC de Análise de Estruturas I. 

 

Em geral, os alunos consideram que as bases que possuem até a data de inscrição de uma 

determinada UC de Estruturas, são suficientes para o estudo dessa UC. Esta é também a opiniões da 

maioria dos docentes de Estruturas inquiridos. Isto pode indiciar que o percurso nas UC’s de 

Estruturas está bem estruturado, fornecendo sempre bases aos alunos para progredirem no estudo das 

UC’s de Estruturas. 

 

4.3 Utilização de laboratórios pedagógicos 

Apresenta-se, agora, os resultados da utilização de laboratórios pedagógicos por partes dos alunos 

inquiridos durante o ensino secundário e analisa-se a opinião de alunos e docentes, acerca da 

utilização destes laboratórios, com o intuito de melhorar o processo de ensino/aprendizagem no ensino 

superior. 

 

Figura 7 - Utilização de laboratório pedagógicos no ensino secundário 

 

Dos dados apresentados na Figura 7, é possível perceber que 62,36% dos 364 alunos contabilizados 

na resposta a esta pergunta, afirmam ter utilizado laboratórios pedagógicos como complemento ao 

ensino durante o ensino secundário. Este valor é quase o dobro dos alunos que afirmam nunca ter 

utilizado laboratórios pedagógicos nas mesmas condições. Estes valores mostram que existe no ensino 

secundário, uma cultura de utilização de experiências e práticas laboratoriais, precisamente através de 

laboratórios pedagógicos. Estes laboratórios são muitas vezes utilizados nas disciplinas de Física, 

Química, Biologia, Geologia e também Matemática, com o intuito de complementar o ensino, 

fornecendo aos alunos uma nova perspetiva sobre as matérias que estudam durantes as aulas. 

 

62,36%

37,64%
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(A) (B) 

Figura 8 - Utilização de laboratórios pedagógicos para melhorar o processo de ensino/aprendizagem,  

(A) respostas dos alunos, (B) respostas dos professores 

 

Na Figura 8 (A), (B), apresenta-se, os gráficos de barras de distribuições de frequências relativas, e 

pode constatar-se que alunos e professores concordam com a utilização de laboratórios pedagógicos 

para melhorar o processo de ensino/aprendizagem. As distribuições de frequências não podiam ser 

mais reveladoras. Por parte dos alunos, a esmagadora maioria das respostas concentra-se na resposta 

“concordo” com 50% das respostas e na resposta “concordo totalmente” como 38,33% das respostas. 

Apenas 2,23% dos alunos dizem “discordar” ou “discordar totalmente”, e mesmo a percentagem que 

afirma ser “indiferente” é apenas de 9,44%. Por parte dos professores, os resultados são ainda mais 

reveladores. As respostas “concordo” e “concordo totalmente”, foram as duas únicas assinaladas 

pelos docentes, tendo a primeira obtido 30,77% das respostas e a segunda 69,23%. Isto revela que os 

próprios professores consideram com mais certeza que a utilização de laboratórios pedagógicos 

melhoram o processo de ensino/aprendizagem. Com estes resultados, a motivação para realizar o 

presente trabalho, sai reforçada, já que a criação de um laboratório pedagógico, neste caso de 

Estruturas, é considerada, quer por alunos, quer por professores, como um meio para melhorar o 

processo de ensino/aprendizagem. 

 

4.4 Assiduidade às aulas teóricas e práticas 

A assiduidade às aulas teóricas e práticas das UC’s de estruturas, era um dos dados que se queria 

conhecer com a aplicação dos inquéritos aos alunos. Para além disso, era importante perceber quais 

os motivos que levavam os alunos a faltar. Assim, foram colocadas nos inquéritos duas perguntas que 

inquiriam os alunos acerca da sua assiduidade às aulas teóricas e práticas, onde estes poderiam optar 

por 4 respostas diferentes: “<25%”, “25 a 50%”, “50 a 75%” e “>75%”. No caso da assiduidade ser 
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inferior a 75% das aulas, os alunos eram convidados a indicar o motivo que os levava a faltar, 

tendo como possíveis respostas, o horário da aula, o docente, a dificuldade de conteúdos, o caso de já 

serem repetentes, ou ainda indicar outro motivo por escrito. 

 

Os resultados da análise das respostas a estas perguntas, encontram-se compilados nas Figuras III.3 

até à Figura III.8, que se encontram no anexo III. Aqui serão apresentados somente os gráficos relativos 

a UC de Mecânica de Estruturas (ver Figura 9). No entanto os resultados da análise das outras UC’s, 

são semelhantes como é possível observar nas figuras. Assim a apresentação dos resultados e as 

conclusões apresentadas de seguida, referem-se a todas as UC’s e não somente a Mecânica das 

Estruturas. 

(A) (B) 

(C) (D) 

Figura 9 - Assiduidades e motivos das faltas da UC de Mecânica das Estruturas, (A) Assiduidade às aulas teóricas, 

(B) Assiduidade às aulas práticas, (C) Motivos das faltas nas aulas teóricas, (D) Motivos das faltas nas aulas práticas 

Da análise gráficos de todas as UC’s, é possível verificar uma diferença significativa entre a assiduidade 

às aulas teóricas e a assiduidade às aulas práticas. Os alunos apresentam elevada percentagem de 

assiduidade às aulas práticas ao contrário do que acontece com as aulas teóricas. Tal fato não é 

surpreendente, pois já se tinha visto na revisão bibliográfica que Felder e Silverman (1988) chamavam 

à atenção para o facto de os alunos com estilos de aprendizagem ativos, como os alunos de 

engenharia, preferirem as aulas práticas às aulas teóricas. Esta ideia é visível logo na Figura 9 relativa 

à UC de Mecânica das Estruturas, onde na Figura 9 (A) referente às aulas teóricas, existe uma 
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distribuição das respostas. Mesmo assim, 35% dos alunos afirma assistir a mais de 75% das aulas, 

sendo esta resposta a mais escolhida. Porém, a percentagem de alunos que diz assistir a menos de 

25% das aulas ainda é notória recolhendo 26% das respostas. Estando as restantes percentagens 

distribuídas pelas duas outras respostas. No caso das aulas práticas as distribuições de frequências 

são completamente diferentes: 86% dos alunos afirma que assiste a mais de 75% das aulas, sendo 

residuais as outras respostas, até porque 12% afirmam assistir entre 50 a 75% das aulas práticas. 

 

Quanto aos motivos que levam os alunos a faltar as aulas teóricas, pode-se dizer que a dificuldade de 

conteúdos aparece com uma percentagem de resposta muito baixa, ou mesmo zero como no caso das 

aulas práticas de Mecânica das Estruturas. O horário e o docente, são os motivos que levam mais de 

metade dos inquiridos a faltar às aulas teóricas de Mecânica das Estruturas, aparecendo o horário com 

29% e o docente com 26%. As respostas “repetente” e “outros motivos”, atingem 20% e 21% 

respetivamente. Os outros motivos que os alunos apresentam, quando lhes é pedido para indicar por 

escrito são: a pouca necessidade das aulas teóricas, aulas demasiado grandes, ou o facto de serem 

trabalhadores estudantes. 

 

No caso das aulas práticas, a resposta “repetente” é a mais escolhida, alcançando 42% das respostas, 

destacando-se das outras, o “horário” aparece com 25% e as respostas “docente” e “outro” obtém 

17%. Os alunos indicam como outro motivo para faltar às aulas o facto de serem trabalhadores 

estudantes. 

 

De uma maneira geral para todas as outras UC’s de Estruturas, à exceção de das UC’s de Estruturas 

de Betão I e II, onde o número de inquiridos é baixo, os gráficos de distribuições de frequências 

mostram que as respostas sobre a assiduidade às aulas teóricas se encontram bastante distribuídas 

por todas as possibilidades de resposta. Isto contrasta com o que acontece nas aulas práticas, onde 

uma esmagadora maioria dos alunos afirma assistir a mais de 75% das aulas, sendo as percentagens 

de resposta sempre superiores a 80%, o que faz que as outras possibilidades de resposta sejam quase 

zero.  

 

Os motivos que os alunos mais invocam para justificar a faltas às aulas teóricas são o horário e o caso 

de serem repetentes na UC. No caso das aulas práticas, também o horário e o caso de serem 

repetentes, são motivos mais apontados. Para além disso nas UC’s de Resistência dos Materiais I e 
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Resistência dos Materiais II, a dificuldade de conteúdos é outro dos motivos que aparece com grande 

percentagem de respostas. 

 

Em suma, da análise efetuada, pode-se concluir que os alunos tem muito maior assiduidade às aulas 

práticas do que às aulas teóricas nas UC’s de Estruturas, o que em certa medida é justificado pela 

bibliografia. Neste sentido o LPE, deverá procurar tornar as aulas teóricas mais apetecíveis para os 

alunos. A utilização de demonstradores/experiências e vídeos, poderá contribuir para melhorar a 

assiduidades das aulas teóricas. 

 

Quanto aos motivos que levam os alunos a faltar às aulas, podem-se identificar como principais razões 

o horário, a dificuldade de conteúdos e o caso de ser repetente. No caso do horário, poderá sugerir-se 

que aquando da elaboração dos horários se tente que não existam sobreposições, com horários de 

anos anteriores nas UC’s de estruturas. Contudo, este é um processo difícil e complexo, e não é fácil 

fazer com que não existam sobreposições. Caberá então aos alunos, escolher a UC que pretendem 

frequentar, sem ilusões de que conseguem ter um bom rendimento a uma UC sem assistir às 

respetivas aulas. Quanto aos outros dois motivos, o LPE poderá ser uma mais-valia para diminuir estas 

percentagens. 

 

4.5 Classificações, estudo e repetições nas UC’s de estruturas 

Avançando na análise e discussão dos dados resultantes das perguntas efetuadas nos inquéritos, 

apresenta-se, de seguida, os resultados das classificações obtidas pelos alunos nas UC’s de Estruturas, 

o tempo que despendem a estudar para as referidas UC’s, assim como o número de vezes que 

repetiram a UC. Apresenta-se, ainda, os motivos que levaram a essa repetição, quer na perspetiva dos 

alunos, quer na perspetiva dos docentes. 

 

No que respeita à classificação, os inquéritos comtemplavam as seguintes respostas: “menos de 10 

valores”, “10 a 12 valores”, “13 a 15 valores”, “16 a 18 valores” e “19 e 20 valores”. Para o número 

de horas de estudo semanal, “0 horas”, “menos de 1 hora”, “1 a 2 horas”, “2 a 3 horas” e “mais de 

3 horas”, e para o caso de ser repetente, “nunca repetiu”, “1 repetição”, “2 repetições”, “3 

repetições” e “mais de 3 repetições”. 
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Para saber quais os motivos que mais conduzem à repetição, foi colocada uma pergunta adicional a 

alunos e docentes, onde estes tinham de se manifestar sobre cada um dos motivos apresentados no 

inquérito, escolhendo uma resposta codificada de 1 a 5, onde o 1 significa “discordo totalmente”, e o 5 

significa “concordo totalmente”. Os motivos apresentados aos alunos foram, o docente, o desinteresse, 

a dificuldade de conteúdos, e o número de faltas. Os motivos apresentados aos professores foram os 

mesmos, com a exclusão do motivo docente, que não faria sentido apresentar. 

 

Da análise das Figuras III.9 até à Figura III.43, presentes no anexo III, pode-se concluir o seguinte: em 

termos de classificações, a moda das respostas situa-se para todas as UC’s, na resposta 10 a 12 

valores, à exceção da UC de Estruturas de Betão II. Esta resposta apresenta elevadas percentagens, 

para todas as UC’s, nomeadamente 63% para Mecânica das Estruturas. No caso de Estruturas Betão 

II, a moda das respostas situa-se na resposta 13 a 15 valores, com 45% de respostas. 

 

Daqui se pode concluir que, no geral, os alunos apresentam classificações nas UC’s de estruturas 

muito próximas das mínimas para obterem aprovação. No caso das UC’s de Estruturas de Betão I e II, 

os dados apresentados podem sugerir que os alunos destas UC’s, apresentam melhores resultados, 

mas tal fato poderá advir do baixo número de inquiridos que responderam aos inquéritos e de poderem 

ser alunos acima da média, enviesando a amostra. 

 

Passando agora para o número de repetições nas UC’s de estruturas, as duas respostas que 

sobressaem em todas as unidades curriculares são: a resposta “nunca repetiu” e “1 repetição”. Em 

Mecânica das Estruturas a percentagem para estas duas possibilidades de resposta são de 47% e 44%, 

respetivamente. Nas restantes UC’s os resultados são bastantes semelhantes. 

 

No geral, pode-se dizer que a percentagem de alunos que repete, pelo menos uma vez, a UC é muito 

grande, aproximando-se dos 50% dos inquiridos, em muitas UC’s de estruturas e, por vezes, 

ultrapassando esse valor. Não se pode terminar esta análise sem se constatar que, apesar de a 

percentagem de alunos que diz ter obtido menos de 10 valores nas UC’s de estruturas ser baixa (o que 

poderia indiciar que os alunos em geral não repetem as UC’s de estruturas), é uma ideia totalmente 

refutada com estes resultados, onde se constata que uma grande percentagem dos alunos repete as 

UC’s de Estruturas. 
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Por último, apresentam-se os motivos, que podem levar a estas repetições. Da análise dos dados 

recolhidos, constata-se que os alunos ou discordam ou consideram que o docente é indiferente nos 

motivos que os levam a repetir as UC’s de Estruturas. Como por vezes pela análise visual do gráfico, 

não era totalmente evidente, qual a opinião de alunos e professores, recorreu-se à média aritmética 

para ajudar a esclarecer qual era a sua opinião. Nas UC’s de Mecânica das Estruturas, Resistência dos 

Materiais I e II, e Análise de Estruturas I e II, a média situa-se entre o valor de 2 e 3, que pela 

atribuição da codificação dada nas respostas, desta pergunta significa “discordo” e “indiferente”. No 

caso das UC’s de Estruturas de Betão I e II, as médias baixaram para valores de 1 e 2, indicando que 

os alunos “discordam” ou “discordam totalmente” que os docentes sejam um motivo, que os leva a 

repetir as UC’s. 

 

No caso do motivo ser o desinteresse, os alunos têm uma opinião entre o “discordo” e o “indiferente”, 

de este seja um motivo que leva a repetições. Outra opinião tem os docentes, que em todas as UC’s 

analisadas, concordam que o desinteresse do alunos pela UC é um motivo que leva à repetição da 

referida unidade curricular. 

 

Quando questionados acerca da dificuldade de conteúdos como motivo para repetir uma UC de 

estruturas, alunos e professores apresentam respostas diferentes. Em todas as UC’s, à exceção de 

Estruturas de Betão I e II, os alunos concordam que este é o principal motivo que os leva a repetir a 

UC em questão. Do lado dos professores, as opiniões dividem-se desde a resposta “discordo” nas UC’s 

de Mecânica das Estruturas e Análise de Estruturas II, até à resposta “concordo”, nas UC’s de Análise 

de Estruturas II e Estruturas de Betão I e II. No caso das UC’s de Resistência dos Materiais I e II os 

docentes consideram “indiferente” a dificuldade de conteúdos, como motivo de reprovação nessas 

UC’s. 

 

Quanto ao número de faltas como motivo para repetir as UC’s de estruturas, os alunos são unânimes e 

discordam que estas se apresentem como um motivo que os leva a repetir as UC’s. Sobre este 

assunto, alguns docentes têm uma opinião diferente. Os docentes de Mecânica das Estruturas, 

Resistência dos Materiais I e II, e Estruturas de Betão II, consideram que este é um dos motivos que 

leva a repetir as referidas UC’s. Já os docentes de Análise de Estruturas I consideram indiferente e os 

professores de Análise de Estruturas II e Estruturas de Betão I discordam que o número de faltas dadas 

pelos alunos seja um motivo que leva os alunos a repetir essas UC’s. 
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Em jeito de conclusão, pode-se afirmar que os alunos acham que o que os leva a repetir as UC’s é a 

dificuldade de conteúdos, discordando de todos os outros motivos. Enquanto os docentes acham que o 

desinteresse e as faltas são os principais motivos que fazem os alunos repetir as UC’s. Esta é uma 

discordância que deverá ser melhor analisada em futuros trabalhos que se dediquem ao estudo desta 

temática. 

 

4.6 Matérias lecionadas nas UC’s de estruturas 

Um dos objetivos principais dos inquéritos por questionário era identificar as matérias das UC’s de 

Estruturas em que alunos sentem maior dificuldade de compressão e ainda perceber se a opinião de 

alunos e professores era coincidente em relação a esta matéria. Para tal, cada um dos inquéritos 

incluía perguntas sobre o grau de facilidade/dificuldade de cada uma das principais matérias das 

várias UC’s. Além disso, a primeira pergunta referia-se sempre ao grau de facilidade/dificuldade geral 

da UC em questão. As respostas foram apresentadas sobre a forma de escalas de avaliação, onde os 

alunos e docentes, deveriam escolher uma resposta codificada de 1 a 5, onde 1 significa “muito difícil” 

e 5 significa “muito fácil”. 

 

4.6.1 Mecânica das Estruturas 

Os resultados da análise efetuada às perguntas sobre as matérias da UC de Mecânica das Estruturas, 

encontram-se compilados nas Figuras III.44 até à III.48, do anexo III. Para além disso decidiu-se 

construir a Tabela 6, que contém informações sobre a moda e a média das respostas dos alunos e dos 

professores. 

Tabela 6 - Medidas de localização das respostas dadas por alunos e docentes para a UC de Mecânica das Estruturas 

Conteúdo Programático 
Alunos Docentes 

Moda Média Moda Média 

Geral 3 2,91 4 4,00 

Estática e Equilíbrio 3 3,19 4 4,00 

Estruturas Articuladas 3 2,94 4 4,00 

Diagramas de Esforços 2 2,51 2 e 3 2,50 

Geometria de Massas 3 2,78 4 e 5 4,50 
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Dá análise dos resultados obtidos, é possível concluir que os professores da UC de Mecânica das 

Estruturas, consideram que no geral, esta é uma UC “fácil”, assim como as matérias de estática e 

equilíbrio e estruturas articuladas no plano. No caso da matéria de diagramas de esforços, os 

docentes, tendem a considerar que esta é uma matéria difícil. O valor médio das respostas é de 2,5, o 

que coloca as respostas dos docentes entre as respostas “difícil” e “moderada”. Já no caso da matéria 

de geometria de massas, os docentes tendem a considerar esta uma matéria muito fácil, já que o valor 

médio das respostas é 4,5. 

 

No caso dos alunos, em quase todas as matérias à exceção de diagramas de esforços, a moda das 

respostas toma o valor de 3, indicando facilidade/dificuldade moderada. Contudo quando se analisa o 

valor médio das respostas para cada uma dessas matérias é possível dizer, que no geral os alunos, 

tendem a considerar a UC difícil, assim como as matérias de estruturas articulas e geometria de 

massas. Quanto à matéria de estática e equilíbrio os alunos tendem a considerar esta uma matéria 

fácil. A matéria de diagramas de esforços, é a matéria que os alunos consideram mais difícil, aqui a 

maioria dos alunos, respondeu difícil. 

 

No geral as opiniões dos alunos e docentes são coincidentes para a UC de mecânica das estruturas, 

apesar de os docentes terem sempre um opinião mais positiva que os alunos. A matéria de diagrama 

de esforços é a matéria mais difícil, identificada por alunos e docentes, e chama-se à atenção para o 

facto de os alunos considerarem a matéria de geometria de massas difícil e os professores 

classificarem a mesma matéria como fácil, havendo aqui um discrepância que se deve ter em atenção 

nas aulas. Recomenda-se que em trabalhos futuros do LPE, os trabalhos, incidam na matéria de 

diagramas de esforços e geometria de massas, que são as matérias mais difíceis na opinião dos 

alunos. 

 

4.6.2 Resistência dos Materiais I 

Passando agora para a UC de Resistência dos Materiais I, os resultados da análise efetuada às 

perguntas sobre as matérias, encontram-se compilados nas Figuras III.49 até à III.53, do anexo III. 

Construiu-se também a Tabela 7, que contém informações sobre a moda e a média das respostas dos 

alunos e dos professores. 
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Tabela 7 - Medidas de localização das respostas dadas por alunos e docentes para a UC de Resistência dos Materiais I 

Conteúdo Programático 
Alunos Docentes 

Moda Média Moda Média 

Geral 2 2,31 2 2,33 

Teoria da Elasticidade 3 2,52 2 2,00 

Tração e Compressão 3 2,80 4 4,00 

Flexão 2 2,45 3 3,33 

Tensões Tangenciais 3 2,44 2 2,33 

 

Da análise dos resultados obtidos é possível concluir que alunos e professores, consideram a UC de 

Resistência dos Materiais I, como sendo difícil. Pode ainda dizer-se que os alunos tendem a considerar 

todas as matérias difíceis, já que a moda das respostas ou toma o valor de 2 ou de 3. Contudo os 

valores médios, encontram-se sempre entre esses dois valores. As matérias mais difíceis para os 

alunos são a matéria de tensões tangenciais, flexão e teoria da elasticidade. Do lado dos professores, 

apesar destes, consideram a UC difícil, nas matérias de cálculo de tensão normais e tração e 

compressão e ainda devido a esforços de flexão, estes consideram que estas matérias tendem a ser 

mais fáceis. Como matérias mais difíceis os docentes identificam as matérias de teoria da elasticidade 

e cálculo de tensões tangenciais. 

 

O LPE deverá dar preferência a trabalhos futuros que envolvam a matéria de teoria da elasticidade e 

cálculo de tensões tangenciais, já que são as matérias, onde alunos e professores, identificam maiores 

dificuldades. 

 

4.6.3 Resistência dos Materiais II 

De seguida apresenta-se os resultados obtidos para a UC de Resistência dos Materiais II. Estes 

resultados encontram-se compilados nas Figuras III.54 até à III.59 do anexo III. Na Tabela 8 é possível 

encontrar as modas e as médias das respostas dadas pelos alunos e professores para a UC de 

Resistência dos Materiais II. 
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Tabela 8 - Medidas de localização das respostas dadas por alunos e docentes para a UC de Resistência dos Materiais II 

Conteúdo Programático 
Alunos Docentes 

Moda Média Moda Média 

Geral 3 2,59 3 3,00 

Combinação Ações 3 3,09 3, 4 e 5 4,00 

Cálculo Deformações 3 2,58 2 2,33 

Estruturas Hiperstáticas 3 2,72 2 2,00 

Linhas de Influência 3 2,75 3 3,33 

Encurvadura 3 2,65 4 4,00 

 

Analisando os resultados é possível observar que os alunos consideram que a UC de Resistência dos 

Materiais II é difícil no geral. Já os docentes consideram esta UC como tendo um grau de 

facilidade/dificuldade “moderada”. Passando agora para os conteúdos programáticos da UC, a moda 

das resposta dos alunos é sempre 3, indicando que os alunos consideram estes conteúdos com um 

grau de facilidade/dificuldade “moderada”, contudo quando se analisa os gráficos e os valores médios, 

conclui-se que à exceção da matéria de combinação de ações, os alunos tendem a considerar as 

outras matérias como difíceis. Os docentes, tem uma opinião mais dividida, enquanto que nas 

matérias de combinação de ações, linhas de influencia e encurvadura, estes tendem a considerar estas 

matérias fáceis, no caso do cálculo de deformações e estruturas hiperstáticas, consideram estas 

matérias difíceis. 

 

Na opinião dos alunos a UC de Resistência dos Materiais II é difícil e estes apresentam mais 

dificuldades nas matérias de cálculo de deformações, estruturas hiperstáticas e encurvadura, pelo que 

deverá ser nestas matérias que o LPE, deverá preferir desenvolver o seu trabalho. 

 

Existe um discrepância grande entre a opinião dos alunos e docentes na matéria de encurvadura. Os 

docentes da UC, deverão tentar identificar, porquê que isto acontece, e lecionar esta matéria tendo 

presente este fato. 

 

4.6.4 Análise de Estruturas I 

Avançando na apresentação de resultados, surge agora a UC de Análise de Estruturas I. A Tabela 9, 

contêm as médias e as modas dos resultados dos dados, recolhidos juntos dos alunos e docentes. 
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No anexo III, encontram-se as Figuras referentes às respostas de alunos e professores, para a UC de 

Análise de Estruturas I. (ver Figuras III.60 até à III.65) 

Tabela 9 - Medidas de localização das respostas dadas por alunos e docentes para a UC de Análise de Estruturas I 

Conteúdo Programático 
Alunos Docentes 

Moda Média Moda Média 

Geral 3 2,39 2 2,00 

Conceitos de  
Análise de Estruturas 

3 2,67 2 e 3 2,50 

Método das Forças 
Formulação Direta 

3 2,87 2 2,00 

Método de Deslocamentos 
Formulação Direta 

2 2,37 1 e 2 1,50 

Método de Deslocamentos 
Formulação Matricial 

3 2,66 2 2,00 

Utilização de Software de 
Análise Estrutural 

3 2,29 3 3,00 

 

Da análise dos resultados é possível concluir que os alunos consideram a UC de Análise de Estruturas 

I, uma UC difícil, quer no geral, quer em todas as matérias do seu programa. Apesar de a moda das 

respostas dos alunos ser quase sempre 3, os valores médios variam sempre 2 e 3, indicando que os 

alunos consideram que o grau de facilidade/dificuldade está entre a resposta “difícil” e “moderada”. 

Também os docentes consideram esta uma UC difícil. A análise dos gráficos e dos valores médios das 

respostas dadas pelos docentes, mostra que as respostas destes para todas as matérias, tendem a 

concentrar-se junto da resposta difícil. A exceção é mesmo a pergunta sobre a utilização de um 

software de análise estrutural, onde os docentes escolheram todos a resposta “moderada” . 

 

No caso da UC de Análise de Estruturas I, os docentes para quase todas as perguntas apresentam 

opiniões que refletem um grau de dificuldade maior do que o indicado pelos alunos. A matéria que os 

alunos e docentes apontam como sendo mais difícil, é a formulação direta do métodos dos 

deslocamentos. Como se percebe até pelos valores médios das respostas dos alunos e docentes, a UC 

de Análise de Estruturas I é uma UC difícil, mesmo quando comparada com outras UC’s analisadas até 

agora. 
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O LPE deverá tentar em trabalhos futuros auxiliar o ensino, principalmente na matéria da formulação 

direta do métodos dos deslocamentos, e na matéria relativa aos conceitos iniciais de análise de 

estruturas, de forma a tentar tornar mais física e visual a explicação das matérias. 

 

4.6.5 Análise de Estruturas II 

Continuando a apresentação de resultados com a UC de Análise de Estruturas II, os resultados da 

análise efetuada às perguntas sobre as matérias, podem ser encontrados nas Figuras III.66 até à 

III.71, do anexo III. Construiu-se também a Tabela 10, que contém informações sobre a moda e a 

média das respostas dos alunos e dos professores. 

Tabela 10 - Medidas de localização das respostas dadas por alunos e docentes para a UC de Análise de Estruturas II 

Conteúdo Programático 
Alunos Docentes 

Moda Média Moda Média 

Geral 3 2,82 3 3,00 

Elementos Finitos 
Estruturas Articuladas 

3 2,81 3 2,66 

Elementos Finitos 
Estado Plano de Tensão 

3 2,76 3 2,66 

Cálculo Plástico de 
Secções 

3 2,76 3 2,66 

Modelação de  
Estruturas 

3 2,74 3 3,33 

Quantificação da Ação 
Sísmica 

3 2,89 3 3,33 

 

Da análise dos resultados, é possível verificar que o valor da moda das respostas dos alunos e 

docentes para todas as perguntas é de 3, o que corresponde à resposta “moderada”, não fornecendo 

assim, grandes conclusões sobre a UC. Utilizando então o valor médio das respostas de alunos e 

docentes, é possível verificar que isso já não acontece. Com estes valores é possível concluir que os 

alunos, tendem a responder que as matérias da UC são difíceis. Já que os valores médios estão todos 

enquadrados entre os valores de 2 e 3, que corresponde as respostas “difícil” e “moderada” 

respetivamente. Os professores tem uma opinião diferente em algumas das matérias. Enquanto que 

nas matérias de elementos finitos aplicados a estruturas articuladas, elementos finitos aplicados a 

estado plano de tensão e cálculo plástico de secções, estes concordam com os alunos, apresentando 

um valor médio de resposta de 2,66. Nas matérias de modelação de estruturas e quantificação da 
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ação sísmica, os docentes tendem a considerar estas matérias fáceis, já que o valor médio das suas 

respostas é de 3,33. Os docentes consideram que no geral a UC de Análise de Estruturas II, tem um 

grau de facilidade/dificuldade moderada. 

 

Ao concluir, pode dizer-se que a UC de Análise de Estruturas II, apresenta uma dificuldade moderada, 

os alunos e docentes identificaram como matérias mais difíceis as matérias de elementos finitos 

aplicados a estado plano de tensão e calculo plástico de estruturas reticuladas. O LPE poderá no futuro 

desenvolver trabalhos para tentar ajudar na compreensão das matérias desta UC. 

 

4.6.6 Estruturas de Betão I 

Falta, somente agora, analisar as UC’s de Estruturas de Betão I e II. De seguida, apresenta-se a Tabela 

11, com os valores médios e da moda das respostas dos alunos e professores para a UC de Estruturas 

de Betão I. No anexo III, encontra-se também as Figuras III.72 até à III.77, com as distribuições de 

frequências relativas dos dados recolhidos. 

Tabela 11 - Medidas de localização das respostas dadas por alunos e docentes para a UC de Estruturas de Betão I 

Conteúdo Programático 
Alunos Docentes 

Moda Média Moda Média 

Geral 2 2,63 2 2,33 

Bases de Projeto 4 3,18 4 3,66 

Tração e Compressão 3 3,00 3 3,00 

Flexão 3 2,63 2, 3 e 4 3,00 

Corte e Torção 2 2,36 2 2,33 

Pilares e Efeitos 2ª ordem 3 3,00 3 2,66 

 

Na análise dos resultados da UC de Estruturas de Betão I, é possível ver que os alunos e docentes 

consideram que em geral a UC é difícil. Os valores médios das suas respostas a esta questão são de 

2,63 no caso dos alunos e 2,33 no caso dos docentes. Nas restantes matérias alunos e professores 

continuam com opiniões semelhantes, considerando que a matéria de bases de projeto de estruturas 

de betão armado é fácil, e que a matéria de cálculo de peça de betão armada em tração ou 

compressão, tem um grau de facilidade/dificuldade “moderada”. Já no caso da matéria de cálculo de 

peças de betão armado, sujeitas a esforços de flexão, os alunos tendem a considerar a matéria difícil, 

já os professores, apesar de alguns também considerarem a matéria difícil, o valores médio das suas 
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repostas é 3, o que corresponde a um grau de facilidade/dificuldade “moderada”. Na matéria de corte 

de torção em peças de betão armado, alunos e docentes, tendem a considerar esta uma matéria difícil. 

Por último, para a matéria de cálculo de pilares e efeitos de 2ª ordem, os alunos consideram esta 

matéria moderada. Do lado dos docente apesar da moda das resposta ser a resposta “moderada”, o 

valor médio é de 2,66, o que indica que os docentes tendem a considerar esta uma matéria difícil. 

 

Como conclusão pode-se dizer que a UC de Estruturas de Betão I, se apresenta-se como difícil, na 

opinião dos alunos e professores. As matérias de cálculo de peças sujeitas a esforços de flexão, e a 

matéria de calculo de peças sujeitas a esforços de corte e torção, são as matérias mais difíceis na 

opinião dos alunos e docentes. Os docentes, consideram também difícil o cálculo de pilares e efeitos 

de segunda ordem. Convém referir que o número de alunos inquiridos é baixo em relação as outras 

UC’s, o que pode ter enviesado as conclusões em relação à realidade. 

 

O LPE deverá trabalhar no sentido de tentar ajudar a melhorar a compreensão nas matérias indicadas 

como mais difíceis, para tentar melhorar o rendimento dos alunos nesta UC. 

 

4.6.7 Estruturas de Betão II 

Finalmente, analisa-se agora a UC de Estruturas de Betão II. Para além das Figuras III.78, até à III.84, 

presentes no anexo III, apresenta-se também a Tabela 12, com os valores da moda e da média das 

respostas dadas pelos docentes e pelos alunos. 

Tabela 12 - Medidas de localização das respostas dadas por alunos e docentes para a UC de Estruturas de Betão II 

Conteúdo Programático 
Alunos Docentes 

Moda Média Moda Média 

Geral 3 2,81 2 2,25 

Lajes de Vigotas 3 3,09 2 e 3 2,50 

Lajes Maciças 1 direção 3 3,00 3 3,00 

Lajes Maciças 2 direções 2 2,90 2 2,25 

Lajes Fungiformes 3 3,00 2 2,00 

Escadas 3 2,90 2 e 3 2,50 

Estruturas pré-esforçadas 3 3,18 2 e 3 2,50 
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Para esta UC, alunos e docentes consideram que o grau de facilidade/dificuldade geral da UC está 

entre o “moderada” e o “difícil”. Pode dizer-se com base na observação dos valores médios das 

respostas dos alunos e das respetivas modas, que os alunos consideram todas as matérias desta UC, 

como tendo um grau de facilidade/dificuldade “moderada”. No caso das matérias de lajes de vigotas e 

pré-esforço, o valor médio tendem ligeiramente para a resposta “fácil”, ao contrario do que acontece 

nas matérias de escadas e lajes maciças armadas em duas direções. Ai o valor médio tende 

ligeiramente para a resposta difícil. Passando agora para as opiniões dos professores, estes tendem a 

considerar as matérias da UC como difíceis, à exceção da matéria de lajes maciças armadas numa 

direção, onde a consideram como sendo moderada. As matérias que os professores apontam como 

mais difíceis, são as matérias de lajes maciças armadas em duas direções e lajes fungiformes. 

 

Como estes resultados, pode-se dizer que existe um desfasamento entre as opiniões dos alunos e 

professores. Este desfasamento, poderá acontecer pelo baixo número de inquiridos por parte dos 

alunos. Esta foi a UC que menos inquiridos responderam. É assim difícil, identificar as matéria mais 

difíceis com base na opinião dos alunos. Em trabalhos futuros, deverá voltar a aplicar-se o inquérito  

aos alunos de Estruturas de Betão II, para tentar obter o maior número de casos, e assim obter 

resultados mais conclusivos. 

 

4.7 Material pedagógico 

Nesta secção inquiriram-se os alunos com o intuito de perceber se estes consideram que os docentes 

lhes fornecem material pedagógico suficiente para o estudo das UC’s e de avaliar a qualidade desse 

material pedagógico. No caso dos docentes, tentou perceber-se qual o tipo de material pedagógico que 

fornecem aos alunos. 

 

Pelas Figuras III.85, III.87, III.89, III.91, III.93, III.95 e III.97, presentes no Anexo III, é possível verificar 

que os alunos consideram que os docentes fornecem material pedagógico suficiente. Aos alunos que 

escolheram a resposta “não”, foi perguntado qual era o material pedagógico adicional que gostariam 

de ter acesso. A totalidade dos alunos escreveu “mais exercícios práticos resolvidos. 

 

Quanto à qualidade do material pedagógico fornecido pelos docentes, os resultados, são apresentados 

nas Figuras III.86, III.88, III.90, III.92, III.94, III.96 e III.98, presentes no Anexo III. Como as respostas 

foram dadas numa escala de avaliação, podemos utilizar o valor médio das respostas para perceber as 
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opiniões dos alunos. As respostas foram codificadas de 1 a 5, onde 1 representa a resposta “muito 

fraco” e 5 a resposta “muito bom”. Da análise dos valores médios conclui-se que os alunos 

consideram o material pedagógico fornecido pelos docentes entre o razoável e o bom, os valores 

médios encontram-se balizados entre o valor 3,22, correspondente à UC de RM I, e o valor de 3,91, 

correspondente à UC de EB II. 

 

Em relação ao tipo de material disponibilizado pelos docentes, perguntou-se se estes forneciam 

acetatos, sebentas teóricas e sebentas práticas, dando ainda a oportunidade de escreverem outro tipo 

de material pedagógico. No caso das respostas para as sebentas teóricas, práticas e acetatos, 

os resultados encontram-se nas Figuras III.99, III.100 e III.101 do Anexo III. Pode concluir-se que 50% 

dos docentes afirma fornecer sebenta teórica, enquanto no caso das sebentas práticas e acetatos 

esta percentagem sobe para os 84,62% e 83,33% respetivamente. Verifica-se, assim, que os docentes 

preferem fornecer sebentas práticas e acetatos, ao invés de sebentas teóricas. 

 

No caso de outros materiais pedagógicos, os docentes identificaram exemplos de aplicação prática, 

pdf’s, BIM tridimensionais, alguns softwares e um sistema de pré-esforço, como outros materiais 

pedagógicos que fornecem aos alunos. 

 

Neste campo do material pedagógico escrito, o LPE poderá ajudar a melhorar algum desse material. 

Contudo, a maioria dos alunos está satisfeita com o material pedagógico que possui, devendo primeiro 

o LPE investir em outro tipo de trabalhos. 

 

4.8 Estilos de ensino/aprendizagem 

Sobre os estilos de aprendizagem mais preferidos pelos alunos e os estilos de ensino mais utilizados 

pelos professores, foram colocadas na última secção do inquérito, as perguntas propostas por Felder e 

Silverman (1988). Estas perguntas focam os estilos de ensino/aprendizagem propostos pelos mesmos 

autores, em termos de percepção/conteúdo, apresentação, organização, processamento e 

entendimento, apresentando sempre as duas opções de resposta correspondentes. 

 

Na Figura 10 decidiu-se compilar as respostas de todos os docentes e na Figura 11, as respostas de 

todos os alunos, tendo sido utilizadas as respostas das UC’s de Mecânica das Estruturas, Resistência 
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dos Materiais I, Análise de Estruturas I, e Estruturas de Betão I, já que representam todos os inquiridos 

no âmbito do presente trabalho. 

 

Figura 10 - Caraterização dos estilos de ensino, utilizados pelos docentes inquiridos 

Dos resultados obtidos, pode concluir-se que, no geral, os professores são concretos em relação ao 

conteúdo, verbais quanto à apresentação, dedutivos no que diz respeito à organização, passivos no 

estilo de processamento do ensino e sequenciais no entendimento. Já os alunos, no que diz respeito ao 

conteúdo e à organização não são bem claros nas escolhas. As respostas que mais percentagens 

obtêm são a sensorial, com 58% no caso do conteúdo e a indutiva no caso da organização com 55%. 

Quanto à apresentação, processamento e entendimento, os alunos são claros e afirmam-se visuais, 

ativos, e sequenciais. 

 

Figura 11 - Caraterização dos estilos de aprendizagem, preferidos pelos alunos inquiridos 

Pode-se, desde já, concluir que os estilos de ensino que a maioria dos professores afirma preferir 

utilizar não coincidem com os estilos de aprendizagem que os alunos preferem para aprender. Tal 

situação já tinha sido abordada aquando da revisão bibliográfica, pois os estilos escolhidos por 
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professores e alunos coincidem com os propostos por Felder e Silverman (1988), para os alunos e 

professores de engenharia, com uma única diferença: os autores colocam os professores como 

adotando um estilo de ensino abstrato e a maioria dos docentes neste trabalho afirmou adotar um 

estilo de ensino concreto. 

 

Estas diferenças nos estilos de ensino e aprendizagem, entre alunos e docentes, podem causar 

problemas no ensino das UCs de estruturas, como se pode ver aquando da revisão bibliográfica. 

Para tentar ultrapassar esses problemas, os autores propõem que exista uma aproximação entre os 

estilos de ensino dos docentes, com os estilos de aprendizagem dos alunos, e que os docentes tentem 

cobrir o máximo de estilos possíveis, já que assim garantem que os estilos de aprendizagem que os 

seus alunos preferem estão a ser utilizados. É aqui que o LPE pode dar uma contribuição significativa, 

pois a utilização de demonstradores/experiências pode fazer com que os estilos visual e ativo passem 

a ser mais utlizados pelos docentes durante as aulas, aproximando, assim, os estilos de ensino dos 

docentes dos estilos de aprendizagem dos alunos. 

 

Poderão ainda ser realizadas discussões com os docentes sobre estas temáticas, de forma a que estes 

tomem consciência da importância de adequar os seus estilos de ensino aos estilos de aprendizagem 

dos alunos, e sugeridas algumas estratégias e recomendações semelhantes às presentes na revisão 

bibliográfica, para que se consiga esta aproximação aos estilos preferidos de ensino e aprendizagem. 

 

4.9 Considerações Finais 

Neste Capítulo 4, o principal objetivo era apresentar os resultados obtidos dos inquéritos por 

questionário. Deste modo foi possível traçar um perfil para os alunos das UC’s de Estruturas e ter uma 

noção mais clara do que passa nestas UC’s, identificando oportunidades trabalho que guiem a criação 

e implementação do laboratório pedagógico. 

 

Em traços muito gerais, das conclusões dos resultados dos inquéritos fica-se a saber que a maioria dos 

alunos que frequenta as UC’s de estruturas tiveram Matemática A e Física como disciplinas do ensino 

secundário, e ainda que a maior parte dos alunos considera possuir bases para frequentar as UC’s de 

estruturas. 
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Os alunos e os professores concordam que a utilização de laboratórios pedagógicos melhora o 

processo de ensino e aprendizagem, e a maioria dos inquiridos já utilizou laboratório similares durante 

o ensino secundário. Pode então dizer-se que se encontram familiarizados com a utilização deste tipo 

de laboratórios para complementar o ensino. 

 

Com os resultados dos inquéritos pode-se ainda traçar um perfil-tipo do aluno das UC’s de estruturas. 

Neste caso, sabe-se que este é muito mais assíduo às aulas práticas do que às aulas teóricas e quando 

falta, normalmente, justifica as faltas recorrendo a três motivos: a incompatibilidade de horário, o facto 

de já ser repetente ou ainda pela dificuldade de conteúdos que a UC apresenta. Quanto á sua 

classificação nas UC’s de estruturas, pode-se dizer que a média das notas deverá situar-se entre os 10 

e os 12 valores, e que em média os alunos estudam entre 1 a 2 horas por semana para cada UC. 

Ficou ainda a saber-se que os alunos consideram que os motivos que os levam a repetir as UC’s de 

estruturas é a dificuldade de conteúdos, enquanto os docentes consideram que é o desinteresse pela 

UC e o número de faltas. 

 

As matérias das UC’s de estruturas que alunos e docentes identificam como sendo as mais difíceis, 

são a matéria de diagrama de esforços e geometria de massas em Mecânica das Estruturas. A teoria 

da elasticidade e as tensões tangenciais em Resistência dos Materiais I. No caso de Resistência dos 

Materiais II, as matéria são o cálculo de deformações e estruturas hiperstáticas. Para Análise de 

Estruturas I, a matéria mais difícil, indicada por alunos e docentes é a formulação direta do método dos 

deslocamentos, já no caso de Análise de Estruturas II, é a matéria de elementos finitos aplicados a 

estado plano de tensão. Falta apenas dizer que em Estruturas de Betão I, a matéria identificada como 

mais difícil foi o cálculo de peças sujeitas a esforços de corte e torção, e em Estruturas de Betão II, foi 

a matéria de lajes vigadas armadas em duas direções. 

 

A análise das respostas dos inquéritos, permitiu ainda, perceber que os alunos acham suficiente o 

material pedagógico fornecido pelos docentes e o classificam entre o razoável e o bom em termos de 

qualidade. 

 

Aproveitou-se ainda os inquéritos por questionário para classificar os docentes e alunos, segundo os 

estilos de ensino e aprendizagem propostos por Felder e Silverman (1988). Sendo que a maioria dos 
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professores considera como tendo estilo concreto, verbal, dedutivo, passivo e sequencial. Os alunos 

consideram-se, sensoriais, visuais, indutivos, ativos e sequenciais. 

 

Este capítulo, para além de ter permitido fazer uma extensa recolha de dados, permitiu elaborar 

conclusões sobre a realidade das UC’s de Estruturas do curso do MIEC da Universidade do Minho. Este 

trabalho vai permitir guiar os trabalhos do LPE, no presente e no futuro. Além disso, os dados em bruto 

poderão ser utilizados em trabalhos futuros, para análises estatísticas mais elaboradas. 
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Capítulo 5 
5 IMPLEMENTAÇÃO DO LABORATÓRIO PEDAGÓGICO 

5.1 Introdução 

Depois de na revisão da literatura (Capítulo 2) terem sido apresentados diversos exemplos onde 

laboratórios pedagógicos (físicos e virtuais) eram utilizados para auxiliar o ensino através da utilização 

de dispositivos experimentais. E de no Capítulo 3 e 4 se ter recolhido e analisado informação que 

ajudasse a criar um destes laboratórios pedagógicos, no DEC da Universidade do Minho. Importa agora 

ao longo do presente capítulo mostrar como decorreu toda a implementação do LPE, começando por 

apresentar o que é, quais são os seus objetivos e qual será a sua atividade. Mais adiante aborda-se o 

seu funcionamento, mais concretamente a criação do seu espaço físico e sua utilização. O capítulo 

termina com a apresentação do material pedagógico recolhido, adquirido e criado no âmbito do 

presente trabalho para equipar o LPE, fazendo neste momento parte do seu espólio. 

 

5.2 Laboratório Pedagógico de Estruturas 

5.2.1 O que é? 

A ideia de criar um LPE onde professores e alunos do MIEC pudessem utilizar para efetuar várias 

demonstrações/experiências, para desenvolver a capacidade critica, para estimular a capacidade de 

raciocínio e para melhor compreender as matérias das UC’s, está, desde há muito tempo, enraizada 

entre alunos e professores. Tanto assim é que existiam até à data da realização do presente trabalho 

diversas iniciativas avulsas, que se podem considerar percursoras do presente trabalho, das quais se 
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podem destacar, a utilização do software sketchyphysics e a construção de pontes de esparguete em 

Mecânica das Estruturas, ou o ensaio laboratorial de vigas de betão armado e a utilização da tecnologia 

BIM para demonstrar pormenores construtivos nas UC’s de Estruturas de Betão Armado. 

 

O LPE criado no âmbito do presente trabalho, pretende ser um instrumento que engloba todas estas 

iniciativas num único local que permita de forma assertiva o desenvolvimento de um maior número de 

iniciativas semelhantes, promovendo a verticalidade entre as UC’s de Estruturas. 

 

Mais do que isso, o LPE pretende ser um laboratório físico que promove a aprendizagem baseada em 

dispositivos experimentais dentro das UC’s de Estruturas, servindo de complemento ao tradicional 

ensino magistral, ainda muito utilizado, onde o professor expõe a matéria e os alunos apenas ouvem e 

tiram apontamentos. Isto vai permitir cobrir mais estilos de ensino e assim melhorar a compreensão de 

alguns alunos, cujos estilos de aprendizagem não se coadunam com o ensino magistral. 

 

Num futuro que se deseja próximo, o LPE poderá também vir a ter uma componente virtual, com a 

utilização de vídeo aulas, ou compilação de todo o material pedagógico digital, utilizado nas UC’s de 

Estruturas, disponível num só local. 

 

5.2.2 Objetivos 

Do ponto de vista prático, o LPE tem como principais objectivos específicos: 

• a realização de demonstradores/experiências que permitam aos alunos entender as matérias 

em estudo nas UC’s de Estruturas; 

• a promoção de concursos que estimulem a capacidade criativa e critica dos alunos; 

• o apoio ao estudo, através da disponibilização do espaço físico do laboratório pedagógico e de 

todo o seu espólio, aos docentes e alunos de pós-graduação, para que melhor possam ajudar 

os alunos no seu estudo; 

• aproximar os alunos do ambiente de investigação vivido no laboratório de estruturas, através 

de diversas ações como palestras e workshops; 

• promover o MIEC aos alunos candidatos do ensino superior, contribuindo para a captação de 

novos alunos de engenharia civil; 

• promover o DEC na sociedade através da sua valência de ensino. 
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5.2.3 Atividade 

O LPE deverá desenvolver a sua atividade com vista ao cumprimento dos seus objetivos específicos. 

Para que o possa fazer, propõem-se as seguintes atividades: 

• Demonstradores/Experiências; 

• Concursos; 

• Apoio ao estudo; 

• Divulgação da Investigação; 

• Vídeos de apoio. 

 

5.2.3.1 Demonstradores/Experiências 

Uma parte importante da atividade do laboratório pedagógico deverá ser dedicada à criação de 

demonstradores/experiências que se pretende que existam permanentemente montados no espaço 

físico do LPE, permitindo aos docentes convidar os alunos a visitar o laboratório fora do horário letivo 

para ajudar a interiorizar conceitos abordados durante as aulas. Por outro lado, os docentes também 

podem levar esses demonstradores/experiências para a própria aula, utilizando-os durante a 

explicação da matéria. 

 

Exemplos destes demonstradores/experiências são: vigas instrumentadas, sistemas de decomposição 

de forças, vigas flexíveis ou treliças instrumentadas, tais como a que se encontra na Figura 12. 

 

Figura 12 - Demonstrador de estruturas articuladas da marca Pasco com instrumentação 
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Pretende-se que este processo de criação de equipamento seja um processo dinâmico em que 

professores e alunos proponham ao laboratório pedagógico novos demonstradores/experiencias, 

podendo mesmo a criação desde novos equipamentos ser realizada no âmbito de dissertações do 

MIEC. 

 

Assim, com o decorrer do tempo o LPE vai oferecer cada vez mais demonstradores/experiências que 

permitam aos alunos melhorar a compressão das matérias abordadas nas UC’s de Estruturas. 

 

5.2.3.2 Concursos 

Um dos principais objectivos que se pretende atingir com a criação do laboratório pedagógico é o 

estímulo da capacidade criativa e crítica dos alunos, que permita compreender o funcionamento das 

estruturas de engenharia civil. Para tal, é recomendável que o LPE promova a realização de concursos 

de criação de estruturas, onde exista uma competição relativa a requisitos de desempenho estrutural. 

Estes concursos permitem que os alunos resolvam problemas práticos, estimulando a sua capacidade 

criativa, fazendo uso dos conceitos teóricos que vão adquirindo ao longo do seu percurso académico. 

 

Poderão existir vários tipos de concursos, utilizando vários tipos de materiais e tendo o cuidado de 

distinguir as diferenças entre os alunos dos diferentes anos curriculares. Poderá, por exemplo, ser 

criado um concurso de torres de esparguete na unidade curricular de Mecânica das Estruturas, como o 

realizado no decorrer deste trabalho com o apoio do LPE (ver Figura 13). Ou um concurso de 

optimização estrutural de uma viga de betão armado na UC de Estruturas de Betão I, onde o objectivo 

é as estruturas suportarem o máximo de carga possível. 

 

Figura 13 - Concurso de torres de esparguete, realizado com o apoio do LPE 
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Caberá então ao LPE, propor, organizar, ou colaborar com os docentes das UC’s na organização dos 

concursos, que poderão ser ou não integrados em UC’s. Será normalmente da responsabilidades do 

LPE definir todas as regras e demais formalidades decorrentes dos concursos. 

 

A mediatização destes concursos nos meios de comunicação social poderia contribuir para a captação 

de novos alunos de engenharia civil. 

 

5.2.3.3 Apoio ao estudo 

O apoio ao estudo é uma vertente à qual o LPE deve dar destaque após a fase de implementação. É 

necessário desmistificar as UC’s de Estruturas quanto à dificuldade das suas matérias. O LPE poderá 

apoiar e promover o apoio ao estudo através da disponibilização do seu espaço físico e espólio a todos 

os docentes que o solicitem para sessões de estudo acompanhado. Além disso, o LPE deverá propor, 

numa fase mais avançada, um processo de apoio tutorial, que permita aos alunos de pós-graduações e 

alunos dos últimos anos do MIEC, serem responsáveis pelo apoio aos alunos dos anos iniciais do 

MIEC, promovendo, assim, a interação de alunos de diferentes anos. O laboratório pedagógico para 

além de despoletar o processo de apoio tutorial, funcionaria também como uma garantia de regulação 

da qualidade tutorial. Para isso poderá promover encontros regulares entre os docentes e tutores de 

forma a evitar a propagação de erros entre alunos, avaliar a qualidade do apoio prestado e ainda 

avaliar quais as principais dificuldades sentidas pelos alunos. Isto possibilitará aos docentes 

compreender melhor as dificuldades dos alunos, podendo ajustar as aulas no sentido de melhorar o 

desempenho dos alunos. 

 

5.2.3.4 Divulgação da investigação 

O LPE poderá ser utilizado com a intenção de aproximar os alunos do MIEC ao ambiente de 

investigação vivido no LEST - Laboratório de Estruturas do DEC, através da promoção e organização de 

palestras onde serão convidados docentes, investigadores e alunos de doutoramento para dar a 

conhecer os projetos de investigação onde estão envolvidos e fazer apresentações sobre resultados 

desses mesmos projetos. 

 

Estas palestras irão permitir que os alunos do MIEC estejam a par do que vai sendo feito em termos de 

investigação nos laboratórios e grupos de investigação do DEC. Esta informação potencia a 
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aproximação dos alunos à investigação, ajudando a formar uma opinião acerca dos trabalhos em 

curso, sendo depois mais fácil aos alunos escolherem os seus temas para as dissertações de mestrado 

ou potenciar a escolha pelo caminho da investigação na atividade profissional. 

 

5.2.3.5 Vídeos de apoio 

Uma das atividades que se pretende que venha a ser realizada pelo LPE é a realização de vídeos de 

apoio que possam ser disponibilizados aos alunos do MIEC. Muitas das vezes, o simples facto de um 

aluno não conseguir visualizar mentalmente o fenómeno que está a ser explicado pelo professor 

contribui para que não consiga compreender a matéria e não consiga resolver os problemas a ele 

associados. Estes vídeos seriam, sobretudo, vídeos de ensaios, uma vez que a realização de ensaios é 

dispendiosa, quer do ponto de vista económico, quer de tempo. Esta solução apresenta-se como 

vantajosa, já que o ensaio apenas se realiza uma vez e os alunos podem visualizar fenómenos físicos 

abordados nas aulas teóricas, que poderão ser completados com a inclusão de comentários durante a 

visualização, permitindo assimilar melhor a matéria. No futuro, estes vídeos poderiam estar disponíveis 

on-line para poderem ser utilizados pelos docentes e alunos das UC’s de Estruturas. 

 

5.3 Funcionamento 

Depois de se apresentar o LPE, os seus objetivos e qual se pretende que venha a ser a sua atividade, 

é tempo agora de apresentar o trabalho realizado para colocar o LPE em funcionamento, começando 

por apresentar uma proposta de ocupação para o espaço físico, passando depois para uma proposta 

sobre a equipa responsável pelo LPE, terminando com uma proposta para o modo de utilização do 

laboratório, por parte dos docentes e dos alunos do MIEC. 

 

5.3.1 Espaço físico 

No plano do presente trabalho estava prevista uma tarefa correspondente à montagem do LPE no seu 

espaço físico. Porém, como o laboratório estava a ser criado e implementado não existia ainda nenhum 

espaço destinado à sua implementação. Foi por isso necessário solicitar um local ao DEC para se 

poder instalar o laboratório pedagógico. Uma dos locais que surgiu como uma possibilidade para 

albergar todos os laboratórios pedagógicos do DEC foi a sala C2-018, para a qual foi estudada uma 

proposta de implementação. Esta sala com cerca de 18 m2, medindo 4,5x4,0m2 em planta já 



Capítulo 5 – Implementação do Laboratório Pedagógico 

 81 

apresentava algum mobiliário, incluindo, 4 secretárias, 1 mesa de apoio, um armário de madeira e 

algumas cadeiras de secretária. 

 

Foi elaborada então uma proposta que se encontra nas figuras 14 e 15, que prevê a utilização do 

mobiliário de escritório já existente e a criação de mais algum mobiliário para acondicionar da melhor 

forma os demonstradores/experiências do LPE. Dado que atualmente o único laboratório pedagógico 

em criação é o da área de estruturas, a proposta apresentada prevê a utilização de grande parte da 

sala C2-018. No entanto, em caso de existirem laboratórios pedagógicos de outros grupos disciplinares 

a proposta apresentada poderá ser revista, de forma a acomodar todos os laboratórios dentro da 

referida sala, ou mesmo optar por expandir a área do laboratório pedagógico, optando por uma sala de 

maiores dimensões. 

 

Figura 14 - Planta da proposta apresentada para o Espaço Físico do LPE 
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Figura 15 - Cortes da proposta apresentada para o espaço físico do LPE 

 

Na proposta apresentada prevê-se a colocação das mesas pelo perímetro da sala de forma a libertar o 

espaço central para a realização de demonstrações. Esta utilização das secretarias permite a utilização 

simultânea do espaço por cerca de 10 alunos nas atividades de apoio ao estudo. No caso da atividade 

ser a demonstração de um modelo pedagógico, o espaço é suficiente para acomodar cerca de 20 

alunos. Está também destinado um espaço para a colocação de uma “mesa sísmica” pedagógica, 

construída no âmbito do presente trabalho, assinalada a verde. A proposta prevê ainda a colocação de 

estantes assinaladas a azul, painéis de cortiça por cima das secretarias, assinalados a laranja, e ainda 

a colocação de um armários de arrumação ao lado da mesa sísmica, também assinalados a azul. 

 

Algum deste material identificado na proposta, terá de ser adquirido, como é o caso de uma das 

secretárias, algumas da cadeiras, e o armário 2 da imagem da proposta, contudo o LPE é um projeto 

de longo prazo, podendo ser a aquisição destes materiais, feita de forma faseada ao longo do tempo. 
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Durante o presente trabalho já foi possível, adquirir e instalar os painéis de cortiça e as estantes, sobre 

as secretarias, existindo bastante espaço para guardar a material pedagógico, sem que este ocupe as 

secretarias destinada ao apoio ao estudo. 

Atualmente o espaço físico do laboratório pedagógico na sala C2-018, está de acordo com o que é 

possível visualizar na Figura 16. 

 

(A) (B) 

(C) (D) 

Figura 16 - Atual espaço físico do LPE, (A) Vista frontal, (B) Vista da entrada, (C) Vista esquerda, (D) Vista direita 

A proposta apresentada permite que o laboratório pedagógico seja implementado durante o presente 

trabalho com o mobiliário e o material pedagógico existente e prevê o seu crescimento com as 

propostas do mobiliário complementar e locais para acondicionar futuro material pedagógico. 

 

5.3.2 Gestão 

Como a materialização do espaço físico, o LPE ganha uma nova dinâmica de trabalho. Durante a 

realização do presente trabalho, a gestão do espaço e do próprio laboratório foi sendo realizada, pelos 

orientadores e pelo autor desta dissertação. Contudo, após o seu término e com a efetiva 
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implementação, é necessário que no presente trabalho exista uma proposta que aborde a gestão do 

LPE. 

 

O LPE pretende ser um espaço destinado a servir alunos e professores, mas com uma forte 

participação dos alunos. Contudo, propõem-se que o LPE fique sobre a alçada do DEC. Será da 

responsabilidade do DEC nomear uma equipa de trabalho composta por dois professores 

para assegurarem a direção do LPE, desempenhando um deles o cargo de diretor e o segundo o cargo 

de diretor adjunto. 

 

Cabe depois a estes dois docentes criar uma equipa de trabalho formada por alguns alunos do MIEC 

e/ou de pós-graduação, para juntamente com eles dirigirem e coordenarem todas as atividades 

desenvolvidas pelo LPE, de acordo com o organograma presente na Figura 17. 

 

Figura 17 - Organograma do LPE 

Esta nova equipa de trabalho deverá reunir periodicamente para discutir os problemas do laboratório 

pedagógico, assim como fazer um plano trabalhos para cada ano lectivo, onde se estabeleçam os 

objetivos a atingir nesse ano. Nesse plano de trabalho deve estar previsto todas as atividades a levar a 

cabo durante esse ano letivo, como concursos, atividades de apoio ao estudo e ainda um plano de 

criação de equipamentos para todas as UC’s de estruturas, a ser desenvolvido em conjunto com os 

docentes dessas UC’s. A criação de novos materiais pedagógicos para o LPE deverá ser realizada de 

acordo com esse plano e, naturalmente, com os voluntários que se queiram associar ao projeto, 

ou mesmo desenvolver as suas dissertações de mestrado no âmbito do laboratório pedagógico. 

DEC!

Diretor)do)LPE!

Equipa)de)
Trabalho)do)LPE!

Diretor)Adjunto)
do)LPE!
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5.3.3 Utilização 

O laboratório pedagógico tem como missão servir os alunos. Porém, a utilização de um espaço como o 

LPE, não poderá ser de acesso livre, já que este irá conter material pedagógico com valor significativo. 

No presente trabalho propõem-se três formas diferentes de utilizar o espaço físico do LPE e o seu 

espólio. A primeira será o acesso por parte dos docentes para levantar demonstradores/experiências, 

para levar e utilizar durante as aulas. É desejável que os professores comecem a utilizar durante as 

suas aulas os demonstradores/experiências. Para que tal possa acontecer, terão de ter acesso ao 

espaço físico do LPE, para puderem ir buscar os demonstradores/experiências. A segunda forma de 

utilizar o LPE será o acesso por parte de docentes e alunos que visitam o espaço do laboratório, 

para utilizar demonstradores/experiências que pelo seu tamanho ou tempo necessário têm de ser 

utilizados no espaço físico do LPE, fora do horário de contacto letivo previsto. A terceira e última forma 

é a utilização do espaço físico do LPE para sessões de apoio ao estudo. Neste caso, terá de existir 

sempre uma pessoa responsável, quer seja um docente, quer seja um aluno de pós-graduação, para 

levantar a chave, garantir o bom funcionamento do espaço e, no final, devolver a chave. 

 

Seguidamente enunciam-se algumas das possíveis regras para regular o LPE: 

• Os docentes que queiram utilizar algum dos demonstradores/experiências do LPE deverão 

enviar uma mensagem de correio electrónico a solicitar a reserva do mesmo para a data e 

horário que pretendem. Esta mensagem deverá ser enviada para o e-mail do LPE. Assim é 

possível conciliar as diferentes reservas que possam existir; 

• Mensalmente deverá ser elaborado um mapa das requisições apresentadas e enviado para 

todos os docentes da área disciplinar de Estruturas e será publicado on-line; 

• Para terem acesso ao LPE os docentes deverão levantar a chave que se encontrará na 

secretaria do DEC, a qual deverão voltar a colocar no mesmo local, depois de terem arrumado 

os demonstradores/experiencias que utilizaram, para que esta esteja sempre disponível; 

• Para utilizar o LPE, quer para fazer as demonstrações no espaço físico do laboratório, 

quer para utilizar a sala para o apoio ao estudo, os docentes, ou alunos de pós-graduação 

devem proceder da mesma forma apresentada anteriormente, enviando uma mensagem de 

correio electrónico para e-mail do LPE a solicitar o espaço e indicando o tipo de utilização. 

Depois de autorizados, apenas têm de levantar a chave na secretaria do DEC e no final voltar a 

guarda-la no mesmo local. Estas reservas também serão apresentadas no mapa mensal de 

requisições do LPE; 
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• O e-mail do LPE e o espólio do laboratório no que diz respeito ao material pedagógico serão 

oportunamente divulgados entre os docentes da área disciplinar de Estruturas, logo que o seu 

modo de utilização seja aprovado pelos órgãos competentes. 

 

No Anexo IV, apresenta-se uma proposta para uma versão do regulamento do LPE. 

 

5.4 Material Pedagógico do LPE 

Depois de abordadas todas as questões relativas ao funcionamento do LPE, apresenta-se agora: a 

recolha, aquisição e criação de material pedagógico para o LPE. 

 

Durante o decurso do presente trabalho, foi decidido dar ênfase à criação e aquisição de material 

pedagógico para ser utilizado na unidade curricular de Mecânica das Estruturas. Como não foi possível 

ter acesso em tempo útil às informações provenientes dos inquéritos por questionário o material 

adquirido e criado está disperso por todo o programa da unidade curricular, ao invés de ir apenas de 

encontro às matérias ou os alunos demonstram mais dificuldades. 

 

É de salientar que o LPE é um projeto de continuidade, certamente em trabalhos futuros a ideia é ir 

criando material pedagógico para todas as matérias de todas as UC’s de Estruturas. Existe mesmo já 

um grupo de alunos interessados em dar continuidade ao projeto do LPE. Estes alunos irão 

desenvolver trabalhos, que tentarão suprimir todas as necessidades relativamente a material 

pedagógico das UC’s de Estruturas de Betão I e II. Tal interesse surgiu depois de uma visita ao atual 

espaço do LPE, onde foi apresentado o projeto e o diverso material já existente, criado no âmbito do 

presente trabalho. 

 

De seguida será então apresentado todo o material pedagógico, recolhido, adquirido e criado no âmbito 

do presente trabalho. Para cada um destes demonstradores/experiências foi desenvolvida uma ficha 

de utilização que se encontra no Anexo V. 
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5.4.1 Material Recolhido 

No DEC existia uma série de demonstradores/experiências que foram recolhidos e enviados para o 

LPE, a fim de centralizar num só local todo o material pedagógico disponível para ser utilizado nas 

UC’s de Estruturas. Foi então enviada uma mensagem de correio electrónico para todos os docentes 

do grupo disciplinar de Estruturas a solicitar que cedessem ao LPE todo e qualquer material 

pedagógico que tivessem em sua posse. Deste pedido foi possível recolher um modelo que simula os 

vários comprimentos de encurvadura consoante as condições de apoio da peça, um sistema de 

aplicação de pré-esforço com ancoragem ativa e passiva, cabos e cunhas, que possibilita perceber o 

mecanismo de aplicação de pré-esforço, dois conjuntos de varões de aço, um do tipo A400NR e o 

outro do tipo A500NR, que contêm varões desde os 6mm até aos 25mm de diâmetro, e ainda uma 

viga em I realizada em madeira, à qual é possível remover e adicionar peças para simular a tensão 

instalada. 

 

De seguida apresenta-se cada um destes demonstradores com mais pormenor. 

 

5.4.1.1 Módulo de encurvadura 

O módulo de instabilidade por encurvadura, consiste numa caixa metálica que contêm quatro barras 

metálicas que, quando sujeitas a ação de uma força de compressão exercida na parte superior, 

tendem a instabilizar por encurvadura. Cada uma das barras apresenta diferentes formas de 

instabilização, como é possível de observar na Figura 18. Isto deve-se ao facto de todas as barras 

possuírem condições de apoio diferentes, desde as bi-encastradas, até às barras que possuem dois 

apoios rotulados. Isto permite observar os diferentes comprimentos de encurvadura, que podem ser 

medidos e comparados como os valores apresentados nos regulamentos, para cada uma das 

diferentes condições de apoio. 

(A) (B) (C) 

Figura 18 - Módulo de encurvadura, (A) Posição normal, (B) 1ª e 3ª barras encurvadas, (C) 2ª e 4ª barras encurvadas 
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Este demonstrador/experiência apresentado na figura anterior, poderá ser utilizado na unidade 

curricular de Resistência dos Materiais II, aquando do estudo da matéria de instabilidade por 

compressão axial e ainda poderá ser utilizado em todas as outras UC’s de Estruturas onde se aborde o 

estudo da instabilidade por compressão axial, com é o caso da UC de Estruturas Metálicas. 

 

Com este demonstrador/experiência espera-se ser possível que os alunos compreendam melhor a 

instabilidade por compressão axial, os seus efeitos, os diferentes comprimentos de encurvadura 

consoante as condições de apoio e as diferentes cargas criticas necessárias para provocar a 

encurvadura dependendo mais uma vez das diferentes condições de apoio. 

 

Este módulo pedagógico, poderá ser utilizado nas salas de aula, ou no espaço físico do LPE, para a sua 

utilização, basta colocar o módulo sobre uma superfície plana, e com as mãos ou com o auxilio de 

pesos, carregar cada uma das barras a partir do disco metálico no topo de cada uma. É possível 

verificar que as barras encurvam de maneiras diferentes como mostra a Figura 18, consoante as 

condições de apoio, e ainda que a carga necessária para provocar a encurvadura, varia consoante as 

condições de apoio da barra. Com a ajuda de uma régua é também interessante verificar que os 

comprimentos de encurvadura para cada uma das barras apresentam os valores, obtidos por via 

analítica, em concordância com os valores indicados nos regulamentos. Para isso apenas será 

necessário medir a barra normalmente, e de seguida medir o comprimentos entre os pontos de 

inflexão, quando a barra já instabilizou por encurvadura. Dividindo o segundo valor pelo primeiro é 

possível comparar com os valores indicados no regulamento e verificar que são semelhantes. 

 

5.4.1.2 Sistema de pré-esforço 

O sistema de aplicação de pré-esforço apresentado na Figura 19 consiste numa bainha de pré-esforço 

que contêm quatro cabos, tendo de um dos lados uma ancoragem ativa e do outro lado uma 

ancoragem passiva. 
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Figura 19 - Sistema de aplicação de pré-esforço 

(A) (B) 

Figura 20 - Ancoragens de pré-esforço, (A) Ancoragem ativa, (B) Ancoragem passiva 

 

Este demonstrador/experiência poderá ser utilizado nas UC’s de Estruturas de Betão II, e Estruturas 

Pré-esforçadas e Mistas, quando estiver a ser lecionada a matéria correspondente ao pré-esforço. 

Espera-se que a utilização deste demonstrador/experiência, permita aos alunos terem contacto com 

um sistema de aplicação de pré-esforço, sirva para ver e identificar uma ancoragem ativa e passiva (ver 

Figura 20), percebendo as diferenças existentes entre as duas, ver como são constituídos os cabos de 

pré-esforço e como funciona o sistema de cunhas, que permite manter os cabos tencionados. Os 

alunos poderão ainda ver os locais de injeção de calda de cimento na bainha e um local de purga do ar 

que se encontra dentro da mesma. 

 

A utilização deste demonstrador/experiência poderá realizada durante as aulas, ou no espaço físico do 

LPE, e consiste apenas na apresentação do demonstrador/experiência, acompanhado de uma 

explicação sobre cada um dos constituintes. Para que a sua utilização tenha mais impacto, os alunos 
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devem poder ver, tocar e mexer no demonstrador/experiência, para que possam analisar o mesmo e 

de seguida coloquem questões ao docente. 

 

5.4.1.3 Varões de aço 

Este demonstrador/experiência, consiste em dois conjuntos de varões de aço para a construção com 

diferentes diâmetros, como é possível ver na Figura 21. Poderá ser utilizado na UC de Estruturas de 

Betão I, aquando do estudo dos materiais utilizados nas estruturas de betão armado. 

 

Figura 21 - Conjuntos de varões de aço, tipo A400NR e A500NR 

A sua utilização tem como objetivo, mostrar aos alunos da UC os diferentes tipos de varões que 

poderão ser utilizados nas estruturas de betão armado, nomeadamente os tipos A400NR e A500NR, e 

ainda dotar os alunos de sensibilidade relativamente aos diâmetros utilizados, já que os 

demonstradores/experiências contêm varões desde os 6mm até aos 25mm de diâmetro. 

 

A utilização destes conjuntos de varões, poderá ser feita nas aulas. bastará o docente fazer uma breve 

explicação, fazendo de seguida circular os dois conjuntos de varões pelos alunos presentes na aula. 

 

5.4.1.4 Viga com representação de tensões 

A viga com representação de tensões apresentada na Figura 22 consiste num troço de viga, com seção 

transversal em I, construído em madeira, que possuí triângulos de tensões de diferentes tamanhos, 
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que é possível colocar e retirar da secção da viga, conforme se deseje, tal como se pode ver na Figura 

22 (B). Esta viga poderá ser utilizada na unidade curricular de Resistência dos Materiais I, para lecionar 

o cálculo de tensões de flexão em vigas. 

 

Com esta viga é possível os alunos verem as tensões normais que se desenvolvem na secção em I, 

quando sujeita a esforços de flexão. Isto possibilita uma melhor compreensão dos blocos de tensões, 

que normalmente apenas estão habituados a ver em figuras ou a imaginarem. 

(A) (B) 

Figura 22 – Viga com representação de tensões, (A) Completa, (B) Retirando algumas peças 

A utilização desta viga poderá ser feita no LPE, ou então na sala de aula. Para utilizar a viga o docente 

apenas tem de retirar e colocar os blocos de tensões da viga. Poderá começar com uma explicação da 

evolução das tensões numa secção em I sujeita à flexão, e de seguida mostrar aos alunos essa mesma 

evolução colocando os blocos de tensão na viga e mostrando o que acontece fisicamente. 

 

5.4.2 Material adquirido 

Para além do material, recolhido, foi também adquirido no âmbito deste trabalho, algum material 

pedagógico que, pela sua complexidade, ou pelo elevado grau de dificuldade de fabricação, como é o 

caso da instrumentação, torna mais difícil a criação desse material no âmbito do LPE e do presente 

trabalho, optando-se assim pela aquisição de material comercial. Após uma consulta de mercado, 

optou-se por adquirir uma viga super flexível em borracha e com secção em I, um dispositivo para o 

estudo de momentos e definição do conceito com um braço de equilíbrio de momentos e, por último, 

um sistema de construção de estruturas articuladas, com a respetiva instrumentação. De seguida, 

apresenta-se com maior detalhe cada um destes demonstradores/experiências pedagógicos. 
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5.4.2.1 Viga flexível 

A viga flexível apresentada na Figura 23 é uma viga de borracha com secção em I, com cerca de 60cm 

de comprimento que, pela sua flexibilidade, se torna útil para explicar várias matérias relacionadas com 

o estudo das estruturas. 

 

Figura 23 - Viga flexível 

Poderá ser utilizada em várias UC’s de Estruturas como, Mecânica das Estruturas, Resistência de 

Materiais I e II e Análise de Estruturas I e II, onde será certamente bastante útil para que os alunos 

possam visualizar o que o docente expões oralmente. 

 

A utilização desta viga flexível poderá ser utilizada para mostrar o conceito e a diferença de rigidez que 

se verifica numa secção em I, relativamente ao eixo forte e fraco da secção, ou para demonstrar 

algumas das hipóteses de cálculo utilizadas, tais como a de Navier-Bernoulli, uma vez que a viga 

possuí uma grelha marcada no seu desenvolvimento. Poderá ainda ser utilizada para demonstrar o 

efeito da aplicação de diferentes forças numa viga, como é o caso de momentos fletores, momentos 

torsores e, por último, poderá ser utilizada para demonstrar o efeito do bambeamento, como mostra a 

Figura 24. 

 

(A) 
 

(B) 
 

(C) 

Figura 24 - Utilizações para a viga flexível, (A) Momento fletor, (B) Momento Torsor, (C) Bambeamento 
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Para utilizarem a viga flexível, os docentes apenas terão de a levar consigo para as aulas, podendo 

utiliza-la para fazer demonstrações enquanto expõem a matéria ou ainda fazer passar a viga pelos 

alunos, para que estes possam sentir o fenómeno que lhes acabou de ser explicado. 

 

5.4.2.2 Braço de equilíbrio de momentos 

O braço de equilíbrio de momentos é um demonstrador/experiência que consiste num suporte onde 

apoia um braço de plástico, tipo balança, que oscila em torno do seu centro, onde é possível colocar 

carga a distancias pré-definidas, como se pode ver na Figura 25. 

 

Figura 25 - Braço de equilíbrio de momentos 

Fazendo variar a carga através da adição ou subtração de esferas metálicas com o mesmo peso e 

variando as distâncias é possível explicar, estudar e compreender com maior objetividade o conceito de 

momento de uma força, sendo este o principal objetivo deste braço de equilíbrio de momentos. 

 

O braço de momentos poderá ser utilizado durante as aulas pelos docentes, para explicar o conceito de 

momento. Estes depois de lecionar o conceito de momento, poderão realizar pequenos exercícios de 

aplicação utilizando em seguida o demonstrador/experiência para demonstrar fisicamente o equilíbrio 

entre os dois momentos da esquerda e da direita. Isto deverá permitir que os alunos interiorizem com 
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maior facilidade o conceito de braço a multiplicar pela força, e lhes permite registar fisicamente o 

conceito de momento de uma força. 

 

5.4.2.3 Módulo de estruturas articuladas 

O módulo de estruturas articuladas resulta de um conjunto de equipamentos comerciais adquiridos 

com o objetivo de dotar o LPE de demonstradores/experiências mais elaborados e apelativos. 

Fazem parte destes equipamentos um Kit da Pasco apresentado na Figura 26, que contêm barras de 

diversos tamanhos, uniões para se poder criar nós entre as barras, um rolo de fio para simular cabos, 

uma calha que poderá ser acoplada às estruturas criadas, e um carro com uma massa que poderá 

percorrer a calha constituindo-se como uma carga rolante. 

 

Figura 26 - Kit da Pasco para construção de estruturas articuladas 

O kit também possui um sistema de aquisição de dados, ver Figura 27, que pode ser ligado a um 

computador. Fazem parte deste sistema quatro células de carga com capacidade para 100N, 

um amplificador de sinal que permite ligar até 6 células de carga simultaneamente e um conector que 

permite a ligação entre o amplificador de sinal e o computador. Este conector, possuí dois canais, 

podendo no futuro ser utilizado para ligar mais sensores, juntamente com as células de carga. 

(A) (B) (C) 

Figura 27 - Instrumentação, (A) 4 Células de carga de 100N, (B) Amplificador de sinal, (C) Conetor para computador 
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Existe ainda um transdutor de deslocamentos apresentado na Figura 28, com capacidade para medir 

deslocamentos até 10mm, que poderá ser utilizado normalmente, ou pode ser ligado ao computador, 

através da segunda porta do conector da Pasco que liga as células de carga, e adquirir medições 

continuamente. 

 

Figura 28 - Transdutor de deslocamento com acessórios de ligação ao computador 

Com este material, decidiu-se então construir o módulo de estruturas articuladas para utilizar na UC de 

Mecânica das Estruturas, mais concretamente para a matéria de cálculo de estruturas articuladas no 

plano. Foi então construída uma estrutura articulada apresentada na Figura 29, que pretende simular 

uma pequena ponte, onde foram posicionadas células de carga em duas barras, e em dois dos apoios 

da estrutura. Deste modo, é possível adicionar carga à estrutura através de pesos nas barras e medir a 

força que se encontra instalada em duas barras e em dois dos apoios da estrutura. 

 

Figura 29 - Módulo de estruturas articuladas, carregado com 4kg, e com instrumentação em duas barras e dois apoios 
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Este módulo de estruturas articuladas tem como objetivo ajudar os alunos da UC de Mecânica das 

Estruturas a compreender melhor o cálculo de estruturas articuladas no plano, através do método dos 

nós e do método de Ritter. 

 

A utilização deste demonstrador/experiência requer alguma preparação. Contudo, poderá ser efetuada 

quer no espaço físico do LPE, quer na sala de aulas. No caso da estrutura não estar construída, 

é necessário proceder à sua construção, bastando para tal pegar em algumas barras, em uniões e 

parafusos e montar a estrutura. As células de carga têm de ser colocadas aquando da construção da 

estrutura, sendo fixadas às barras com parafusos. Depois da estrutura estar montada é necessário ligar 

as células de carga ao amplificador e o amplificador ao conector. Por fim o conector, estabelece a 

ligação com o computador. Este deverá ter instalado o software datastudio® da Pasco, que existe em 

versão gratuita e que irá permitir ler o valor da força em cada uma das células de carga. Depois é 

necessário carregar a estrutura e comprovar que os cálculos efectuados com o método dos nós e o 

método de Ritter, têm como resultado os valores instalados nas células de carga. 

 

Na Figura 30, é possível ver o módulo de estruturas articuladas a ser utilizado no âmbito da 

participação do LPE, nas atividade do Verão no Campus de 2013. 

 

Figura 30 - Utilização do módulo de estruturas articulas na atividade Verão no Campus 
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5.4.3 Material Desenvolvido 

Criar material pedagógico é um dos objetivos do LPE. Este processo possibilita a criação de material 

pedagógico direcionado para uma situação específica, tentando assim responder a situações 

concretas, onde os docentes das UC’s tenham solicitado a intervenção do LPE. A criação de material 

pedagógico assume uma importância relevante, quando não existir no mercado material pedagógico 

adequado, para a situação em causa, ou este apresente um preço em que a aquisição seja 

desvantajosa em comparação com a sua criação. 

 

Durante o presente trabalho, foram criados para o LPE dois demonstradores/experiências. O primeiro 

é um demonstrador sobre o ponto de aplicação e respectivas reações de apoio, o segundo trata-se de 

uma mesa sísmica, capaz de produzir excitações sinusoidais numa direção. Decidiu-se criar o primeiro 

demonstrador/experiência pela sua simplicidade de construção e porque no mercado não existir 

nenhuma solução deste tipo. No segundo caso, era preferível criar a mesa sísmica, já que as soluções 

existentes no mercado, apresentavam custos de investimento demasiado altos, que se apresentavam 

incomportáveis. 

 

Este trabalho de criação de material pedagógico para o LPE, é um trabalho de continuidade, esperando 

nos próximos anos venha a assumir uma parte importante da atividade do LPE. Como já foi referido 

anteriormente, existem do MIEC alunos interessados em desenvolver trabalhos com vista à criação de 

material pedagógico para o LPE. Também a aquisição de material pedagógico comercial, já referido ao 

longo deste capitulo, foi efectuada a pensar na criação de novo material pedagógico, para que futuros 

alunos possam criar outros demonstradores/experiências, tendo por base este material já adquirido. 

De seguida apresenta-se os demonstradores/experiências criados no âmbito do presente trabalho. 

 

5.4.3.1 Ponto de aplicação/reação 

O demonstrador do ponto de aplicação e respetiva reação de uma força, pode descrever-se como 

sendo uma viga, materializada por uma barra de madeira, que se encontra assente sobre dois pontos 

de reação, materializados por duas balanças. Na figura 31, pode-se ver o demonstrador pronto para 

ser utilizado. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 31 - Demonstrador ponto de aplicação/reação, (A) Vista frontal, (B) Vista superior 

Este demonstrador/experiência poderá ser utilizado na UC de Mecânica das Estruturas, aquando da 

aprendizagem do cálculo de reações de apoio. Com a sua utilização, espera-se que os alunos possam 

compreender melhor o cálculo de reações, e a influência da posição das cargas relativamente aos 

apoios. 

 

A utilização deste demonstrador/experiência poderá ser realizada durante as aulas ou no espaço físico 

do LPE. Para a utilização, apenas é necessário posicionar as balanças sobre uma superfície regular, de 

forma que seja possível colocar a barra de madeira com cada uma das extremidades sobre uma das 

balanças. Um aluno deverá, pesar-se, utilizando uma das balanças e, de seguida, poderá colocar-se em 

cima da barra de madeira, podendo assumir várias posições ao longo da barra. Isto vai permitir aos 

restantes alunos, observarem o valor de cada uma das balanças a variar, consoante o aluno se 

encontra mais perto ou afastado dessa balança. Poderão fazer-se cálculos para alguns exemplos de 

posições que o colega pode assumir em cima da barra de madeira e comparar que os valores obtidos 

numericamente, com os obtidos experimentalmente, verificando que são bastante semelhantes. 
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5.4.3.2 Mesa sísmica 

No âmbito do presente trabalho, foi desenvolvida e criada uma mesa sísmica com fins pedagógicos, 

para tentar suprir as necessidades existentes no curso do MIEC. A realização de um concurso de torres 

de esparguete para serem excitadas dinamicamente e a existência da UC de Análise Dinâmica e 

Engenharia Sísmica, serviram de alavanca para a criação da mesa sísmica com fins pedagógicos. 

Outro fator que levou a que a mesa sísmica fosse criada e não adquirida, foi o preço elevado das 

proposta comerciais. 

 

Assim, foi realizada uma pesquisa sobre soluções que permitissem esboçar ideias de como se poderia 

construir uma mesa sísmica pedagógica. Desta pesquisa surgiram duas soluções distintas: a primeira 

seria utilizar guiamentos lineares para suportar uma plataforma que se deslocaria ao longo desses 

guiamentos, quando acionada pelo excitador (ver Figura 32 (A)). Uma segunda solução foi a 

encontrada numa tese de mestrado (Brown, 2007), construída estrutura metálica, onde se fixariam 

cabos de aço que suportariam uma plataforma suspensa que seria acionada pelo excitador (ver Figura 

32 (B)). 

 

 

 

 

(A) (B) 

Figura 32 - Mesas sísmicas, (A) Mesa sísmica comercial da quanser com guiamentos lineares (www.quanser.blogspot.pt),  

(B) Mesa sísmica presente na dissertação de Brown (2007) 
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A solução que acabaria por ser escolhida seria a segunda e por duas razões: a primeira é que a 

utilização deste sistema implicava um excitador mais potente para conseguir vencer a força de inércia 

causada pelo peso das estruturas colocadas sobre a plataforma e também por razões económicas, 

devido aos custos dos guiamentos lineares. A definição e construção do excitador foi um problema que 

surgiu desde o início do projeto da mesa sísmica, como foi dito anteriormente. Este foi um fator que 

ajudou a optar pela segunda opção, pois no segundo caso como a carga da plataforma e do que esta 

contêm está a ser suportada pelos cabos, implica um menor esforço por parte do excitador para 

colocar o sistema em movimento, tornando assim uma solução economicamente mais viável. 

 

Quanto à escolha do excitador propriamente dito, existia a opção de colocar um excitador 

electromagnético, que permitiria o controlo da frequência e da amplitude do movimento da plataforma 

sísmica, ou a opção de colocar um motor em que se controlaria a rotação por meio de um 

potenciómetro. O motor estaria acoplado a um veio excêntrico que define uma amplitude fixa para o 

movimento da plataforma sísmica. Esta solução permitia o controlo da frequência com o 

potenciómetro, sendo a amplitude fixa. Optou-se por utilizar a segunda opção, já que se revelou de 

mais fácil implementação. Com a ajuda de um professor do Departamento de Engenharia Mecânica foi 

possível chegar à definição dos parâmetros para o sistema para que se deveria escolher, para que se 

pudesse controlar a amplitude entre os 0 e os 10 Hz.  

 

A solução final é composta por um motor RMN de 0,33cv de potência, com 1500 rpm, acoplado a uma 

caixa de redução de 1:5, com um veio excêntrico, onde a amplitude pode variar entre -4 e 4 cm. 

O motor é controlado por um potenciómetro da marca Siemens modelo micromaster. Esta solução 

permite controlar a frequência da plataforma sísmica entre os 0 e os 10 Hz, tal como se desejava 

inicialmente. Decidiu-se limitar o controlo da frequência para o valor de 10 Hz, já que acima deste valor 

o movimento das estruturas sobre a plataforma sísmica deixa de ser totalmente perceptível para o olho 

humano, deixando assim de ter interesse pedagógico. 

 

Depois de se ter optado pela solução que implicava construir uma estrutura para suportar o excitador e 

a plataforma sísmica, foi necessário fazer desenhos técnicos que permitissem a apresentação da 

solução e ainda servissem de base para o seu dimensionamento e construção. Foi ainda realizada uma 

modelação da estrutura de suporte (ver Figura 33), num software de análise modal, para se 

encontrarem as frequências próprias da estrutura, e garantir que não existia nenhuma frequência no 
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intervalo entre os 0 e os 10 Hertz, para não existir problemas de estabilidade estrutural, quando o 

excitador estivesse a atuar. 

 

(A) (B) 

Figura 33 - Modelo da estrutura da mesa sísmica construído no software Robot, (a) Vista em perspetiva, (b) Vista lateral 

 

Dos resultados obtidos, verificou-se que a primeira frequência se encontrava nos 15 Hertz, 

não existindo por isso problema, que obrigasse a um reforço da estrutura para fazer subir as 

frequências próprias. A solução final que acabou por ser construída, encontra-se na Figura 34. 

 

A mesa sísmica foi utilizada no concurso de torres de esparguete da UC de Mecânica das Estruturas e 

pode ser de agora utilizada em outros concursos em que venha a ser necessária. Sobretudo, espera-se 

que venha a ser utilizada na UC de Análise Dinâmica e Engenharia Sísmica, quer no âmbito de 

trabalhos práticos, quer na demonstração de matérias relacionadas com o estudo de sistemas de um 

grau de liberdade sob a ação de ações sinusoidais. 
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(A) (B) 

(C) (D) 

Figura 34 - Mesa sísmica pedagógica, (A) Vista global, (B) Vista da plataforma de ensaio, (C) Pormenor do excitador,  

(D) Potenciómetro 

A utilização desta mesa sísmica tem como objetivos poder fornecer aos estudantes um instrumento 

onde possam visualizar fenómenos complexos, como a ressonância ou os modos de vibração de uma 

estrutura com múltiplos graus de liberdade, que de outa forma só seria possível através de imagens ou 

vídeos. Poderá servir ainda para os alunos testarem os seus conhecimentos através de trabalhos 

práticos ou concursos. 

 

A utilização da mesa sísmica será preferencialmente realizada no espaço físico do LPE, devido ao 

volume e peso da mesma, que dificulta a sua deslocação. No entanto, em casos especiais como 
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concursos ou eventos semelhantes, fará todo o sentido deslocar a mesa sísmica para o local do evento. 

A mesa encontra-se provida de rolamentos para esse efeito. Para a utilização da mesa sísmica 

propriamente dita, bastará colocar e fixar a estrutura a ensaiar à plataforma sísmica por meio de 

parafusos, já que a plataforma possui uma malha de furação de 5 em 5cm, com diâmetro de 6mm. 

De seguida apenas é necessário ligar o motor à corrente elétrica, ligar o potenciómetro e escolher a 

frequência que se pretende que a estrutura seja excitada. Para parar a excitação bastará desligar o 

motor no potenciómetro. 

 

5.5 Fichas de utilização 

Para utilizar cada um dos materiais pedagógicos do LPE, foi construída uma ficha de utilização, que se 

encontra no anexo V. O objetivo destas fichas é proporcionar aos docentes, ou utilizadores do material 

pedagógico, informação acerca da utilização do mesmo. Como por exemplo o procedimento de 

utilização do material pedagógico em questão. 

 

Nestas fichas, para além de se fazer uma breve descrição do material pedagógico em questão. Foram 

apresentados os principais objetivos, que se pretendem atingir com a utilização desse material 

pedagógico, e as principais UC’s de Estruturas onde pode ser utilizado. É indicado o material 

necessário para se proceder à utilização do material pedagógico, bem como o procedimento de 

utilização. As fichas terminam todas com observações/questões, que se consideram pertinentes 

acerca da utilização do respetivo material pedagógico a que a ficha diz respeito. 

 

5.6 Considerações finais 

Ao longo deste capítulo foi possível clarificar o que é o LPE, assim como os seus objetivos. Definiu-se 

uma proposta para a atividade e como deverá processar-se o seu funcionamento, apresentando-se 

sempre o ponto de vista do autor do presente trabalho e da equipa de orientação. Foi ainda mostrado 

todo o trabalho desenvolvido, na obtenção de um espaço físico e na recolha, aquisição e criação de 

material pedagógico, apresentando-se de seguida cada um dos materiais pedagógicos que já fazem 

parte do espolio do LPE. 

 

Certamente que ao ler este capítulo se percebe que este é um trabalho de continuidade. A cada ano 

que passa, os alunos do MIEC deverão ser incentivados a criar mais material pedagógico para o LPE. 
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Neste momento existe um grupo de alunos interessados em dar continuidade ao trabalho de criação de 

material pedagógico, sendo bastante importante todos os anos cativar alunos para o projeto. 

 

Também menos importante será o contributo dos órgãos competentes da lecionação para discutirem, 

aprovarem ou alterarem as propostas apresentadas pelo autor, quer para os objetivos, quer para a 

atividade ou o funcionamento do mesmo, de forma a melhorar o papel do LPE na vida académica e no 

contributo que este pode dar às UC’s de Estruturas e da atividade do DEC em geral. 
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Capítulo 6 
6 UTILIZAÇÃO DO LPE NO ANO LETIVO 2012/2013 

6.1 Introdução 

Com a montagem do laboratório pedagógico no seu espaço físico e com o material pedagógico que foi 

recolhido, adquirido e criado, ainda ao longo do ano letivo de 2012/2013, surgiu também a vontade de 

se começar a utilizar o LPE nas UC’s de Estruturas. Assim, no presente capítulo apresenta-se aquilo 

que se pode considerar a utilização do LPE durante o seu período de instalação no ano letivo de 

2012/2013, cobrindo apenas uma parte do segundo semestre. Será apresentado o envolvimento do 

LPE no 1º Concurso de Pontes de Esparguete promovido pelo DEC para os alunos do ensino 

secundário, que decorreu durante a Semana do DEC da Universidade do Minho, e também a utilização 

de material pedagógico do LPE nas UC’s de Mecânica das Estruturas e Resistência dos Materiais II, e 

ainda a participação do LPE nas atividades do Verão no Campus 2013 da Escola de Engenharia. 

 

6.2 Concurso de pontes de esparguete 

No decorrer da Semana do DEC, que decorreu entre os dias 24 de Abril e 3 de Maio de 2013, 

teve lugar um concurso de pontes de esparguete destinado a alunos do ensino secundário. 

Tal concurso, consistia na construção de uma ponte em esparguete, segundo as regras do 

regulamento do concurso. As estruturas tinham como finalidade um ensaio de carga, a ser realizado no 

dia 24 de Abril de 2013 na Universidade do Minho. 
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Como uma das professoras ligada à organização do concurso tinha conhecimento do recente material 

adquirido no âmbito do presente trabalho, nomeadamente o módulo de estruturas articuladas, 

decidiu convidar o LPE para efetuar uma pequena apresentação, seguida de uma demonstração para 

os alunos do ensino secundário que apresentaram as suas pontes a concurso. 

 

A demonstração de dia 24 de Abril ficou a cargo do autor do presente trabalho. Este começou por fazer 

uma apresentação, onde se abordou a utilização de estruturas articuladas ao longo dos tempos e os 

possíveis métodos de cálculo que se podem utilizar para calcular estruturas deste tipo. A apresentação 

terminou com um exemplo de cálculo da estrutura do módulo de estruturas articuladas do LPE. 

Os alunos puderam comprovar que os resultados a que se tinha chegado analiticamente eram os 

mesmos que se obtinham no ecrã do computador, que mostrava a medição de cada uma das células 

de carga que se encontravam nas barras da estrutura. Na Figura 35 (A), é possível ver o autor a iniciar 

a apresentação, e na Figura 38 (B) pode-se ver na projetação os valores das forças instaladas nas 

barras da estruturas, dados esses que estavam a ser adquiridos instantaneamente. 

(A) (B) 

Figura 35 - Apresentação no concurso pontes de esparguete, (A) Breve apresentação sobre estruturas articuladas,  

(B) Demonstração com módulo de estruturas articuladas 

Os alunos foram ainda convidados a carregar a estrutura com as suas próprias mãos e a observarem 

instantaneamente os efeitos que esse carregamento provocava nas barras instrumentadas. 

 

De seguida apresenta-se o depoimento do Professor Jorge País, Diretor do DEC, responsável pela 

organização deste concurso, acerca da presença do LPE no dia do ensaio das pontes de esparguete: 

“Tendo-me sido pedido que elaborasse um pequeno depoimento/opinião sobre a 
intervenção do LPE no âmbito do concurso de pontes de esparguete para alunos do ensino 
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secundário, realizado no dia 24 de abril de 2013, não o podia deixar de fazer pela 
contribuição que deu ao sucesso que foi o concurso das pontes de esparguete. 
Em relação ao concurso das pontes de esparguete, em que os alunos do ensino secundário 
foram desafiados a construírem pontes de esparguete e posteriormente ensaia-las na 
universidade, o desafio revestia-se de enorme dificuldade dado que estes alunos ainda não 
têm conhecimentos relacionados com o comportamento de estruturas, e que permitiriam 
conceber pontes estáveis e com capacidade de suportarem cargas consideráveis. 
No entanto, ao concurso das pontes de esparguete concorreram equipas que apresentaram 
estruturas com um considerável grau de conceção. Também apareceram equipas em que 
as soluções apresentadas tinham falhas de conceção estrutural, extremamente naturais e 
justificáveis para os alunos do secundário, mesmo oriundos de formação científico-
tecnológica. 
Daqui pode concluir-se que o exercício de conceção de uma simples ponte de esparguete 
requer conhecimentos específicos, principalmente relacionados com o comportamento de 
estruturas, o que permite conceber formas adequadas para as estruturas, bem como definir 
a sua constituição. 
Tendo por base transmitir a importância do conhecimento sobre o comportamento de 
estruturas, o Laboratório Pedagógico do Estruturas, através da Professora Isabel Valente e 
do aluno Luís Miguel Silva, participou de uma forma ativa na demonstração da importância 
do comportamento das estruturas para a conceção de uma ponte, mesmo de esparguete. 
Esta intervenção consistiu numa pequena apresentação sobre estruturas articuladas, 
seguida de uma apresentação de um modelo físico comercial, onde foi possível observar o 
esforço instalado nas barras, quando a estrutura era carregada, permitindo que os alunos 
tivessem uma noção das barras mais carregadas e que deste modo necessitariam de maior 
rigidez, a qual se traduziria por mais fios de esparguete, caso a sua construção fosse neste 
material. 
Da participação no concurso das pontes de esparguete importa realçar como as 
ferramentas apresentadas pelo Laboratório Pedagógico do Estruturas conseguiram, de uma 
forma clara, elucidar os alunos que participaram no concurso, pelo que a sua utilização em 
ambiente universitário também se irá revestir de uma importância fundamental para 
assimilação de conhecimentos. 
Apesar de na altura do concurso ter manifestado o meu agradecimento pela participação, 
não quero perder esta oportunidade para mais uma vez realçar e agradecer o contributo do 
Laboratório Pedagógico do Estruturas no sucesso do concurso.” 

 

Este tipo de iniciativas, como o concurso de pontes de esparguete e a demonstração levada a cabo 

pelo LPE no dia deste concurso, são importantes para captar novos alunos para o curso do MIEC, e 

para aumentar o reconhecimento, por parte da sociedade, do papel e da importância da engenharia 

civil no seu dia a dia. 
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6.3 Aulas de Mecânica das Estruturas 

A UC de Mecânica das Estruturas foi, sem dúvida, o foco do trabalho do LPE durante o ano letivo de 

2012/2013, quer na aquisição e criação de material pedagógico, quer na sua utilização. Durante as 

aulas desta UC foram utilizados três dos demonstradores/experiências apresentados ao longo do 

Capitulo 4, sendo eles o módulo de estruturas articuladas, a mesa sísmica, e a viga super flexível. 

De seguida, apresenta-se com mais pormenor a utilização de cada um destes demonstradores. 

 

6.3.1 Módulo de estruturas articuladas 

Depois da experiência positiva que foi a utilização do módulo de estruturas articuladas, no concurso de 

pontes de esparguete, a regente da UC solicitou ao LPE que fosse efetuada uma apresentação e 

demonstração semelhante, para os alunos, no final de lecionar a matéria relativa ao cálculo de 

estruturas articuladas no plano. O autor do presente trabalho, preparou então uma apresentação 

semelhante à que tinha sido utilizada no concurso de pontes de esparguete, mas, neste caso, incidindo 

muito mais no cálculo de estruturas articuladas no plano, quer utilizando o métodos dos nós, quer 

utilizando o método de Ritter. 

Assim, no dia da demonstração e depois de uma breve introdução, foi proposto aos alunos que 

calculassem a estrutura do módulo de estruturas articuladas, com a carga que a estrutura iria ser 

carregada de seguida. Depois de se resolver o problema passo por passo no quadro, utilizando quer o 

método dos nós, quer o método de Ritter, os alunos ficaram com a informação de qual seria o esforço 

normal que estaria instalado em cada uma das barras. 

 

Passou-se de seguida à demonstração propriamente dita. Depois de colocar o software datastudio a 

adquirir dados, foi possível carregar a estrutura com a carga previamente definida, e os alunos 

puderam verificar que o esforço instalado nas barras e nos apoios instrumentados, coincidia, ou tinha 

valor muito semelhante ao que se tinha obtido, pelos cálculos através do método dos nós e do método 

de Ritter. 

 

No final da demonstração, foi ainda realizada a modelação da estrutura no software de cálculo ftool, 

com o intuito de ensinar os alunos de mecânica das estruturas a utilizar este software, para que 

pudessem em casa corrigir os exercícios resolvidos analiticamente. Mais uma vez, no final da 
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modelação foi possível verificar que os resultados experimentais coincidiam com os analíticos e com os 

numéricos. 

Estes tipos de demonstrações são muito importantes, pois dão aos alunos uma noção física do cálculo 

estrutural. É possível verificar fisicamente os cálculos realizados e comprovar que os resultados que se 

obtêm, quer por via analítica, quer pela utilização de um software, estão de acordo com a realidade. 

Isto permite dar confiança aos alunos de que a utilização de cálculos analíticos e de softwares pode ser 

uma boa aproximação para modelar estruturas reais. 

 

6.3.2 Mesa sísmica 

No ano letivo de 2012/2013, os alunos da UC de Mecânica das Estruturas foram convidados a realizar 

um trabalho prático, onde teriam de construir uma torre em esparguete para ser ensaiada de forma 

dinâmica. Após algumas reuniões, onde se discutiu como se procederia ao ensaio, o LPE assumiu a 

tarefa de construir uma mesa sísmica pedagógica para realizar o ensaio. Depois de construída a mesa 

sísmica apresentada no Capítulo 4, a sua primeira utilização foi para realizar o ensaio das torres de 

esparguete, criadas no âmbito do trabalho prático da mesma unidade curricular. 

 

O dia de ensaios começou com a movimentação da mesa sísmica para a sala B1.12, local onde foram 

ensaiadas as torres na presença de todos os alunos. Os grupos a concurso foram divididos em várias 

categorias, já que existiam regras diferentes para a construção de cada torre. Depois de definidas as 

regras dos ensaios, estes tiveram início. Uma a uma, as estruturas foram fixadas na plataforma sísmica 

para serem sujeitas a uma ação dinâmica sinusoidal, com amplitude fixa e frequência crescente. 

Para a mesma carga vertical aplicada no seu todo, vencia a estrutura que resistisse mais tempo até à 

rotura. 

Foram ainda colocados dois acelerómetros, um na plataforma sísmica e um segundo ao nível do topo 

das torres. Estes acelerómetros estavam ligados a um sistema de aquisição de dados durante o ensaio, 

sendo os dados adquiridos projetados numa tela da sala. Isto permitia aos alunos verem quando o 

movimento do topo das torres deixava de ser o espectável, ocorrendo a rotura. 

Na Figura 36, é possível ver a preparação da mesa sísmica e a projeção na tela dos dados que 

estavam a ser adquiridos pelos acelerómetros e o pormenores da colocação dos acelerómetros na 

plataforma sísmica e na estrutura. Mostra-se ainda uma estrutura que colapsou devido à aplicação da 

carga dinâmica. 
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(A) (B) 

(C) (D) 

Figura 36 - Utilização da mesa sísmica na UC de Mecânica das Estruturas, (A) Vista geral, (B) Pormenor do acelerómetro na 

plataforma, (C) Pormenor do acelerómetro na estrutura, (D) Estrutura colapsada 

Este tipo de concursos estimula os alunos para tentarem perceber o que se está a passar, 

empenhando-os no estudo e cativando a sua atenção para o que está a ser explicado. Além disso, 

é sempre bom este espírito de concurso, onde os alunos podem pôr em prática aquilo que já 

aprenderam, fazendo-os sentir que o que aprendem tem aplicação prática e não serve apenas 

meramente para obter aprovação nas UC’s. 

 

6.3.3 Viga flexível 

A matéria de geometria de massas é uma das matérias da unidade curricular de mecânica das 

estruturas, onde por vezes os alunos sentem algumas dificuldades, quer para perceber os conceitos, 

quer para visualizarem os fenómenos físicos daí recorrentes. 

 

Assim para tentar ajudar os alunos, a professora regente da UC solicitou ao LPE que lhe fosse 

disponibilizada a viga super flexível, para a poder utilizar nas aulas teóricas de geometrias de massas. 
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A opinião da professora é que a viga ajudou os alunos a compreender melhor a matéria de geometria 

de massas e, com efeito, causou entusiasmo junto dos alunos, o que os tornou mais atentos na aula. 

De seguida, apresenta-se a opinião da professora Isabel Valente, relativamente à participação do LPE, 

quer na unidade curricular de mecânica das estruturas, quer no concurso de pontes de esparguete, 

para os alunos do ensino secundário:  

“A participação do Luís Miguel Silva nos 3 momentos acima referidos (construção da mesa 
sísmica, ensaio das torres de esparguete e apresentação sobre estruturas articuladas 
seguida de demonstração com o modelo comercial da Pasco) onde orientou a utilização dos 
equipamentos referidos, existentes no Laboratório Pedagógico, foi uma mais valia 
significativa para a UC de Mecânica das Estruturas e para a divulgação do curso de 
Mestrado Integrado em Engª Civil promovida pelo DEC-UM em 2013. Particularmente no 
caso da UC de Mecânica das Estruturas, a utilização do material pedagógico e a 
participação muitíssimo empenhada do Luís Miguel Silva tornaram o processo de 
ensino/aprendizagem mais apelativo e interessante, já que os alunos puderam visualizar e 
traduzir de forma prática os conceitos que estavam a ser transmitidos. 
Deve ser publicamente reconhecido que o trabalho desenvolvido pelo Luís Miguel Silva teve 
um contributo direto na qualidade das aulas de Mecânica das Estruturas em que ele 
participou. Destaco especialmente o desenvolvimento e construção da mesa sísmica, que 
possibilitou a realização dos ensaios das torres de esparguete sujeitas a uma ação 
dinâmica. O trabalho desenvolvido pelos alunos e a correspondente sessão de ensaios foi 
muito participada e suscitou grande entusiasmo. Neste caso, o processo de aprendizagem 
foi muito enriquecido e o sucesso desta iniciativa dependeu em grande medida 
da existência da mesa sísmica, desenvolvida pelo Luís Miguel Silva.” 

 

6.4 Aula de Resistência dos Materiais II 

Outra das UC’s que já beneficiou do material do LPE, foi a unidade curricular de Resistência dos 

Materiais II. O professor regente da UC foi solicitando ao longo do segundo semestre, os 

demonstradores/experiências que necessitava para utilizar durante as aulas, nomeadamente o da 

encurvadura e a viga super flexível.  

 

A utilização do módulo de encurvadura foi realizada aquando do estudo da matéria de instabilidade por 

compressão axial e serviu para os alunos verem o que é este fenómeno, os respetivos comprimentos 

de encurvadura de cada uma das peças, à medida que variam as condições de apoio. 
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A viga super flexível foi utilizada nas aulas do estudo do cálculo da deformação em peças lineares, 

quer utilizando o método da linha elástica, quer utilizando o método da carga unitária. A sua utilização 

serviu para demonstrar aos alunos a influência da rigidez na deformação, entre outras utilizações. 

 

De seguida, apresenta-se a opinião do professor Daniel Oliveira, relativamente à utilização de material 

pedagógico do LPE, durante as aulas de Resistência dos Materiais II: 

“No âmbito da UC Resistência dos Materiais II, utilizei algum do material do Laboratório 
Pedagógico recentemente instalado, nomeadamente a viga de borracha e o módulo de 
encurvadura, nas aulas teóricas e práticas. 
Em particular, a viga de borracha despertou muito interesse junto dos alunos. A elevada 
deformabilidade do material, associada a uma secção transversal duplamente simétrica de 
diferentes inércias, proporcionou aos alunos perceções de rigidez/deformabilidade de 
grande significado físico, relativamente difíceis de apreender de forma meramente abstrata. 
Face a esta experiência, defendo a utilização e a promoção deste tipo de material 
pedagógico, capaz de proporcionar aos alunos mais novos uma apreensão de conceitos 
físicos de importância central para a compreensão do funcionamento estrutural (ex: 
rigidez/deformabilidade).” 

 

6.5 Verão no Campus 

O Verão no Campus é uma iniciativa da Universidade do Minho, habitualmente realizada durante o mês 

de julho, cujo objetivo é promover a cultura, a ciência e a arte, junto dos mais jovens, e auxiliar os 

estudantes que pretendem ingressar no ensino superior. É composto por várias atividades 

pedagógicas, lúdicas e de ensino não formal, que são realizadas para os participantes desta atividade. 

 

Neste âmbito, o LPE foi convidado para preparar uma pequena atividade de demonstração, aquando 

da sua visita dos participantes às instalações do DEC. Foram realizadas duas apresentações: uma no 

dia 23 de Julho e a segunda no dia 25 do mesmo mês, para dois grupos distintos de participantes, 

pelo que a apresentação de dia 23 e dia 25, foram semelhantes. 

 

Para as apresentações, escolheu-se fazer uma demonstração com o módulo de estruturas articuladas, 

à semelhança do que já tinha sido feito no concurso de pontes de esparguete e na unidade curricular 

de mecânica das estruturas, e um ensaio dinâmico de uma torre de esparguete, utilizando a mesa 

sísmica. 
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No dia da apresentação, começou por se fazer uma breve introdução sobre o LPE, passando para a 

apresentação do módulo de estruturas articuladas (ver Figura 37). Foi dito aos participantes que se 

tratava de uma representação de uma ponte e que as células de carga nas barras permitiam saber 

qual era a força que as barras estavam a suportar. Como os participantes possuíam conhecimentos de 

física, foi-lhes explicado que o cálculo da força nas barras poderia ser feito através de um equilíbrio de 

forças nos nós das barras. Os participantes, foram ainda convidados a carregar a estrutura com as 

próprias mãos para verem instantaneamente a força que estavam a instalar nas barras. 

 

Figura 37 - Utilização do módulo de estruturas articuladas na atividade Verão no Campus 

 

De seguida passou-se para a apresentação com a mesa sísmica (ver Figura 38). Foi explicado aos 

participantes que o ensaio que iriam ver pretendia simular um sismo e que a estrutura de esparguete 

com a massa no topo poderia, por exemplo, representar um reservatório de água elevado. Na 

explicação foi dito aos participantes, que as forças que iriam atuar na torre eram forças de inércia e 

que poderiam ser calculadas pela multiplicação da massa no topo da estrutura, pela aceleração que a 

massa iria experimentar. De seguida, foi ligada a mesa sísmica e feito um varrimento manual de 

frequências, até se encontrar a frequência de ressonância da estrutura. A estrutura começou a oscilar 

cada vez com maior deslocamento, até que entrou em colapso, terminando assim a apresentação. 
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Figura 38 - Utilização da mesa sísmica na atividade Verão no Campus 

De seguida apresenta-se o depoimento da Professora Graça Vasconcelos, responsável pela organização 

da visita dos alunos da atividade Verão no Campus ao LPE: 

“A utilização do laboratório pedagógico foi feita no âmbito da atividade Verão no Campus 
2013. Esta atividade anual ocorre geralmente em Julho, destina-se a alunos do ensino 
secundário e pretende dar a conhecer as diferentes áreas de engenharia.   
Os alunos que participam nesta atividade visitam os departamentos da escola de 
engenharia, incluindo naturalmente o Departamento de Engenharia Civil, particularmente os 
laboratórios onde se mostra as atividades mais recentes no domínio da investigação. No 
que se refere ao grupo de Estruturas, a visita foi dividida em duas partes, sendo a primeira 
uma visita breve ao Laboratório de Estrutura e uma segunda parte a visita ao laboratório 
pedagógico. Neste âmbito foram mostradas duas experiências: (1) funcionamento de uma 
estrutura articulada para diferentes carregamentos que permitir aos alunos verem a 
influência do carregamento nos esforços conduzidos pelas barras; (2) ensaio de uma 
estrutura na mesa sísmica unidirecional. 
A avaliação da mostra destas experiências foi bastante positiva porque permitiu mostrar de 
forma simples o funcionamento de diferentes estruturas de engenharia civil. Refira-se que 
os alunos se mostraram interessados e até de algum modo participativos. 
Considera-se que o laboratório pedagógico é uma mais valia no que respeita à 
exemplificação do funcionamento de estruturas simples e à introdução de conceitos na área 
de engenharia civil.” 
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6.6 Considerações finais 

Neste capítulo foram apresentadas as utilizações do LPE levadas a cabo já durante o ano letivo de 

2012/2013, quando o laboratório ainda estava a ser implementado. Para além das utilizações de 

material pedagógico do LPE, nas UC’s de Estruturas, concretamente nas UC’s de Mecânica das 

Estruturas e Resistência dos Materiais II, mostrou-se ainda a participação do LPE no concurso de 

pontes de esparguete para alunos do ensino secundário, organizado na semana do DEC, e a 

participação nas atividades do Verão no Campus. 

 

Certamente que nos próximos anos a utilização do LPE vai crescer, ao nível das UC’s com a criação de 

mais material pedagógico, e com a utilização do seu espaço físico com o apoio ao estudo. 

Mas também fora das UC’s, é espectável que a participação do LPE venha a aumentar, pois existe 

cada vez mais a necessidade da universidade se dar a conhecer aos futuros alunos e à sociedade em 

geral, podendo aqui o LPE desempenhar um papel importante nessa divulgação. 
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Capítulo 7 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

7.1 Considerações Finais 

Neste capítulo, apresentam-se as principais considerações finais do trabalho realizado. Para tal, 

importa recuperar os objetivos gerais do trabalho, onde o principal objetivo era a criação e 

implementação de um laboratório pedagógico de estruturas (LPE) na Universidade do Minho, 

especialmente dedicado ao curso de Mestrado Integrado de Engenharia Civil. 

 

A necessidade de tal instrumento advém do fato das unidades curriculares de estruturas serem 

unidades onde, por vezes, os métodos clássicos de ensino não são suficientes para obter um bom 

resultado por parte dos alunos. É essencial efetuar representações a três dimensões, utilizar modelos 

físicos, ou mesmo utilizar dispositivos experimentais para auxiliar a transmissão do conhecimento. 

 

Com o processo de revisão bibliográfica, foi possível entender porquê que tal acontece, já que se 

discutiram os problemas que por vezes levam ao insucesso dos alunos. Para além disso, foi realizada 

uma revisão bibliográfica sobre o processo de ensino e aprendizagem. Aí foi possível perceber que os 

paradigmas da forma como se ensina e se aprende no ensino superior estão a mudar. Esta mudança 

também é fruto da implementação do processo de Bolonha, como se pôde constatar. Foram, ainda, 

apresentados novos projetos de ensino, onde se utilizam estratégias de ensino diferentes das 

habitualmente utilizadas, como a aprendizagem baseada em projetos, ou a aprendizagem baseada em 

dispositivos experimentais. 
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O LPE, encaixa nesta última abordagem, tendo sido justificada a sua possível utilidade e influência no 

processo de ensino e aprendizagem, com casos de estudo de laboratórios pedagógicos, que já estão a 

ser utilizados a nível internacional. 

 

Com a revisão bibliográfica foi ainda possível promover a investigação de novas estratégias de ensino 

em engenharia civil, que se devem começar a utilizar em trabalhos futuros, para que o LPE possa estar 

sempre na vanguarda do que melhor se faz no ensino de estruturas. 

 

Um outro objetivo do trabalho era conhecer as dificuldades sentidas pelos alunos nas unidades 

curriculares de estruturas e o seu contexto. Para cumprir esse objetivo foi realizada uma recolha de 

dados, que se encontra descrita no Capítulo 3. Para proceder a essa recolha, foi feita uma 

contextualização das unidades curriculares de estruturas presentes no curso do Mestrado Integrado de 

Engenharia Civil, bem como do próprio curso. 

 

Desta recolha de dados realizada com recurso a inquéritos por questionário, foi possível, conhecer 

quais as matérias em que alunos e professores indicam como sendo as mais difíceis, saber que os 

alunos são muito mais assíduos às aulas práticas do que as teóricas, e quais os motivos que os levam 

a faltar mais às aulas teóricas. Os alunos estudam em média 1 a 2 horas por semana para as 

unidades curriculares de estruturas e as classificações da maioria dos alunos estão entre os 10 e os 12 

valores. Foi possível perceber que a maioria dos alunos afirma repetir pelo menos uma vez as unidades 

curriculares de estruturas, e identificar os motivos que, na opinião de alunos e professores, levam a 

essa repetição. Foi opinião unânime, entre alunos e professores, que a utilização de laboratórios 

pedagógicos é desejável para melhorar o ensino e que, a maioria dos alunos, já utilizou este tipo de 

laboratórios no ensino secundário. 

 

Aproveitou-se ainda a utilização dos inquéritos por questionário para conhecer os estilos de ensino e 

aprendizagem de docentes e alunos, o que permitiu verificar que estavam de acordo com os propostos 

na revisão bibliográfica, e assim validar a utilização de técnicas propostas nessa bibliografia para tentar 

melhorar o ensino das UC’s de estruturas. 

 

No que diz respeito à implementação propriamente dita do LPE, a presente dissertação permitiu definir 

com mais clareza o que é o LPE, os seus objetivos, bem como a sua atividade para o futuro. Como 
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atividade principal, foi proposto que o LPE crie constantemente demonstradores/experiências para 

serem utilizados nas aulas e no seu espaço físico, promova concursos entre alunos para estimular a 

criatividade e capacidade de aplicar conhecimento dos alunos, e implemente um sistema de apoio ao 

estudo que permita aos alunos terem um estudo acompanhado. Propõe-se, ainda, que o LPE faça uma 

divulgação da investigação realizada na área disciplinar de estruturas, realizada no Departamento de 

Engenharia Civil, com o objetivo de aproximar os alunos à investigação em estruturas. Por último, é 

proposto que o LPE crie vídeos de apoio, que ajudem os docentes a lecionar as matérias das unidades 

curriculares de estruturas. 

 

Durante a dissertação foi recolhido, adquirido e criado material pedagógico para o espólio do LPE. Este 

material pedagógico é constituído, principalmente, por demonstradores/experiências. Foi possível 

recolher um módulo de encurvadura, um sistema de pré-esforço, dois conjuntos de varões de aço, e 

uma viga de tensões. Quanto ao material adquirido, optou-se por comprar uma viga em borracha 

flexível, um braço de equilíbrio de momentos e material que permitiu construir um módulo de 

estruturas articuladas. Foram criados um demonstrador do ponto de aplicação/reação e uma mesa 

sísmica pedagógica, que já foi utilizada num concurso do trabalho da unidade curricular de Mecânica 

das Estruturas, e poderá agora ser utilizada na unidade curricular de Análise Dinâmica e Engenharia 

Sísmica. 

 

Neste trabalho foi também realizada uma proposta de gestão e funcionamento para o LPE, onde se 

mostrou todo o trabalho desenvolvido na obtenção e criação do espaço físico do laboratório 

pedagógico, que culminou numa proposta de regulamento de gestão e funcionamento do LPE. 

 

Ainda durante este trabalho, foi possível proceder ao acompanhamento da utilização do material 

pedagógico, existente no LPE, nomeadamente nas unidades curriculares de Mecânica das Estruturas e 

Resistência de Materiais II, o LPE participou ainda no concurso de Pontes de Esparguete, organizado 

pelo Departamento de Engenharia Civil para os alunos do ensino secundário, e na atividade Verão no 

Campus. Em todas estas utilizações, como foi possível ver pelas opiniões recolhidas junto dos docentes 

responsáveis, o LPE e o seu material pedagógico, foram uma mais-valia para o ensino das unidades 

curriculares e outras atividades onde esteve envolvido, deixando antever que este será certamente um 

instrumento com relevância no ensino para os próximos anos. 
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Em suma, este trabalho permitiu implementar o laboratório pedagógico de estruturas. 

7.2 Desenvolvimentos futuros 

A implementação do LPE é um trabalho de continuidade, que permitirá desenvolver vários trabalhos 

num futuro próximo, sejam eles integrados em unidades curriculares ou em dissertações de mestrado. 

 

A titulo sugestivo, indicam-se os seguintes trabalhos: 

• Criação/aquisição de novos demonstradores/experiências pedagógicas, que cubram as 

matérias identificadas como mais difíceis por alunos e docentes, no âmbito do presente 

trabalho; 

• Criação de fichas de trabalho para os demonstradores/experiências criados e adquiridos; 

• Criação de vídeos de apoio, que ajudem os docentes a lecionar as aulas; 

• Promoção de concursos, podendo estes estar ou não integrados nas UC’s. 

• Implementação de um sistema de apoio ao estudo, no espaço físico do LPE; 

• Criação da identidade gráfica e da página web do LPE, e gestão da página do Facebook; 

• Gestão e manutenção do espaço físico do LPE, potenciando a sua utilização, assim como 

do seu espólio; 

• Recuperação de espólio. 
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9102N4 – Mecânica das Estruturas 

Regime: S2 

Tipo: Obrigatória 

Língua de Instrução: Português  

Horas/Semana: 4 (2 horas teóricas + 2 horas práticas) 

Créditos: 6,5  

Métodos de Ensino: Aulas teóricas e teórico-práticas. 

Programa: 
Conceitos de estática e equilíbrio; Tipos de apoio e cálculo de reacções; Sistemas articulados rígidos 

planos (estruturas reticuladas isostácticas, métodos para o cálculo de esforços); Leis e princípios da 

mecânica dos materiais; Esforços internos em peças lineares (solicitações simples e compostas); 

Diagramas de esforços (esforço axial; esforços transversos e momentos); Geometria de massas (áreas; 

centros de gravidade, momentos e produtos de inércia). 

Métodos de Avaliação: 2 testes (a meio do semestre e no final do semestre), com uma parte teórica 

e uma parte prática e 2 trabalhos práticos. 

Pré-requisitos: Não há pré-requisitos mas é desejável que os alunos tenham conhecimentos de 

estática. 

Resultados de Aprendizagem:  
Aplicar os conceitos de estática e equilíbrio. 

Identificar e aplicar os conceitos de sistemas articulados rígidos planos. 

Identificar e aplicar as leis e princípios da mecânica dos materiais. 

Calcular esforços internos em peças lineares e desenvolver os respectivos diagramas e envolventes de 

esforços. 

Calcular áreas, centros de gravidade, momentos e produtos de inércia de figuras geométricas. 

Bibliografia: 
 Spiegel and G. F. Limbrunner, 1991, Applied statics and strength of materials, Maxwell 

Macmillan International Editions, New York, 1991, 709 pp.; 

 Ortiz Berrocal, 1992, Resistência de Materiales, McGraw-Hill, Madrid, 684 pp.; 

 P. Beer and E. R. Johnston, 1992, Mechanics of materials, McGraw-Hill, Metric Editions, 

Mechanical Engineering Series, R. C. Hibbeler, 736 pp.; 

 Popov, 1990, Engineering mechanics of solids, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New 

Jersey, 727 pp.; 

 Riley, W.F. and Sturges, L.D., 1995, Ingenieria Mecánica. Estática, Editorial Reverté, S.A., 

Barcelona.  

 
Docentes: 
Maria Isabel Brito Valente (responsável) 

José Luís Ferreira Ramos 
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9103N3 – Resistência de Materiais I 

 
Regime: S1 

Tipo: Obrigatória 

Língua de Instrução: Português  

Horas/Semana: 4.5  

Créditos: 6.5 

Métodos de Ensino:  
O ensino assenta essencialmente em aula teóricas (2.5H) que têm como objectivo a transmissão dos 

conceitos teóricos e aplicação destes em exemplos práticos para possibilitar a consolidação dos 

conceitos. As aulas teóricas são dadas em Powerpoint, sendo disponibilizados aos alunos. As aulas 

teóricas são complementadas com aulas práticas (2H) em que os alunos são encorajados a resolverem 

os problemas propostos. Entre 1 a 2 exercício resolvidos são disponibilizados para facilitar o estudo 

independente.  

Adicionalmente são disponibilizadas 6 horas semanais para esclarecimento de dúvidas elos docentes 

da disciplina.  
Programa:  
- Introdução à teoria da elasticidade: (1) definição do estado de tensão e deformação no estado 

bidimensional e tridimensional de tensão; (2) cálculo das tensões e direcções principais de tensão e 

deformação; (3) Transformação de coordenadas e cálculo de tensões e deformações em sistemas 

coordenados distintos; (4) Circulo de Mohr (5) Lei de Hooke generalizada 

- Cálculo de tensões normais: (1) compressão e tracção pura; (2) flexão pura; (3) flexão simples e 

flexão desviada; (4) flexão desviada composta; (5) calculo de tensões normais em secções mistas. 

- Cálculo de tensões tangenciais; (1) sob esforços de corte em secções isostáticas e hiperstáticas; (2) 

para esforços de torção; (3) cálculo do centro de corte. 
Métodos de Avaliação: 
A avaliação global resulta de uma media ponderada dos resultados dos diferentes elementos de 

avaliação, nomeadamente dois testes sumativos (35% and 40%) com a classificação mínima de 8 em 

20 valores, um trabalho prático com 4 fases de entrega com a classificação mínima de 10 valores 

(15%) e um trabalho prático baseado em trabalho de laboratório (10%).  
Pré-requisitos:  
Não existem pré-requisitos formais  
Resultados de Aprendizagem:  
No final da Unidade Curricular os alunos deverão ser capazes de:  

1. Determinar o estado de tensão e deformação num ponto e aplicação das relações entre tensões e 

deformações.  

2. Calcular as tensões normais em secções homogéneas e mistas submetidas a diferentes 

combinações de esforços. 

3. Calcular as tensões tangenciais devidas a esforços transversos e torção. 

4. Avaliar as condições de segurança de estruturas sujeitas a diferentes combinações de cargas com 

aplicação de diferentes critérios de rotura.  
Bibliografia:  
1. Beer, F.P.; Johnston, E.R.; DeWolf, J.T. (2003) “Mecânica dos Materiais.” McGraw-Hill. 

2. Dias da Silva, V. (2004) “Mecânica e Resistência dos Materiais”, 3ª Edição, ZUARI - Edição de Livros 

Técnicos  476pp. ISBN 972-98155-1-8. 

3. Gere, J.M.; Timoshenko, S.P. (2002) “Mechanics of Materials.” Nelson Thornes Ltd (ISBN: 

0748766758). 

4. Branco, C.M. (1998), “Mecânica dos Materiais”, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon, 3ª edition. 
Docentes:  



 

Graça Vasconcelos (responsável) 
Cristiana Ferreira 
Lúcio Lourenço 
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9103N3 – Resistência dos Materiais II 

 
Regime: S2 
Tipo: Obrigatória 
Língua de Instrução: Português  
Horas/Semana: 4  
Créditos: 5  
Métodos de Ensino: Aulas teóricas e aulas práticas laboratoriais 
Programa: Acções e segurança estrutural; Deformação de peças lineares; Estruturas com um grau de 
hiperstaticidade; Linhas de influência; Instabilidade em compressão axial; e, Métodos energéticos. 
Métodos de Avaliação: A unidade curricular vai funcionar em regime de Avaliação Contínua 
(observação de atitudes e de comportamentos na sala de aula; resultado da assiduidade e 
participação). Os elementos de avaliação serão: 2 testes escritos sumativos – 80%; Um trabalho de 
grupo – 20%. 
Pré-requisitos: Não tem 
Resultados de Aprendizagem: Identificar, distinguir a natureza e combinar as acções 
regulamentares; Ilustrar e calcular a deformada de peças lineares; Identificar e resolver estruturas de 
um grau de hiperestaticidade; Identificar e calcular linhas de influência em estruturas isostáticas; 
Explicar e calcular os efeitos da encurvadura em peças lineares; e, Definir e aplicar os diferentes 
métodos energéticos. 
Bibliografia:  
Beer, F.P.; Johnston, E.R.; DeWolf, J.T., Mecânica dos Materiais (3ª edição), McGraw-Hill, 2003 
(disponível na biblioteca). 
Gere, J.; Timoshenko, S.; Mechanics of materials (3rd SI edition), 1998 (disponível na biblioteca). 
Dias da Silva, V., Mecânica e Resistência dos Materiais, Ediliber Editora, Coimbra, 1995 (disponível na 
biblioteca). 
Nash, W., Resistência de Materiais (3ª edição), McGraw-Hill, 2001 (disponível na biblioteca). 
Brazão-Farinha, J.; Correia dos Reis, A., Tabelas Técnicas, 1993 (disponível na biblioteca). 
Volterra, E.; Gaines, J., Advanced Strength of Materials, Prentice-Hall, 1971 (disponível na biblioteca). 
RSA, Regulamento de segurança e acções para estruturas de edifícios e pontes, Decreto-Lei nº 385/83 
de 31 de Maio, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa, 1983 (disponível na biblioteca). 
Docentes: 
Jorge Branco (responsável) 
José Carlos Lino 
Cristiana Ferreira 
 
Início 
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9105N3– Análise de Estruturas I 

 
Regime: S1 

Tipo: Obrigatória 

Língua de Instrução: Português 

Horas/Semana: 2 horas teóricas + 2 horas práticas 

Créditos: 6 

Métodos de Ensino:  
Teoria, resolução de exercícios nas aulas práticas e resolução de um trabalho 
Programa:  

Aplicação de conceitos de linhas de influência na disposição de acções que conduzem a esforços e 

deformações críticas do ponto de vista do projecto estrutural. 
Métodos de Avaliação: 
Dois testes sumativos; 1 trabalho opcional; 1 exame 
Pré-requisitos:  
Não há pré-requisitos formais 
Resultados de Aprendizagem: 
Determinação de deslocamentos e esforços em estruturas reticuladas, quer por aplicação do método 

das forças como do método dos deslocamentos; Disposição das acções para projecto de estruturas; 

utilização de software na análise estrutural. 
Bibliografia:  

 

Docentes: Joaquim Barros (responsável) 

Salvador Dias  

Lúcio Lourenço 

José Lino 

 

Início 

 

 Conceitos básicos de análise estrutural; 

 Formulação directa do método das forças; 

 Formulação directa e matricial do método dos deslocamentos; 

 Utilização de software de análise estrutural na modelação de estruturas e na interpretação de 

resultados; 

 J.A.O. Barros, “Método dos deslocamentos”, Ed. J.A.O. Barros, ISBN 972-8692-19-6, 301 pags., 

Março 2005. 

 S.J.E. Dias e J.A.O. Barros, “Exercícios resolvidos de Estruturas I”, Eds. S.J.E. Dias e J.A.O. 
Barros, ISBN 972-8692-17-X, 170 p, 2004. 

 S.J.E. Dias e J.A.O. Barros, “Exercícios resolvidos de Estruturas II”, Eds S.J.E. Dias e J.A.O. 
Barros, ISBN 972-8692-18-8, 248 p, Março 2005. 

 William Weaver, Jr., James M. Gere, “Matrix analysis of framed structures”, Van Nostrand 
Reinhold, 1990. 

 Ghali and Neville, Jr., “Structural Analysis”, Third edition, Ed. Chapman and Hall, 1989. 
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9106N3  – Análise de Estruturas II 

 
Regime: S2 
Tipo: Obrigatória 
Língua de Instrução: Português  
Horas/Semana: 5  
Créditos: 6.5 
Métodos de Ensino:  
Aulas teorias e práticas. 
Programa: 
− Método dos elementos finitos aplicado a estruturas articuladas e a estruturas submetidas a 
estado plano de tensão; 
− Cálculo plástico de estruturas reticuladas; 
− Modelação de estruturas; 
− Análise plana de estruturas submetidas à acção sísmica. 
Métodos de Avaliação:  
Dois testes escritos (a meio do semestre e no final do semestre). 
Pré-requisitos: 
Não há pré-requisitos 
Resultados de Aprendizagem: 
Determinar deslocamentos e tensões/esforços em estruturas cujo grau de complexidade permite 
preparar o aluno para o essencial no âmbito do método dos elementos finitos. 
Determinar carga de colapso de estruturas reticuladas.  
Utilizar software de análise estrutural na modelação de estruturas e na obtenção e interpretação de 
resultados. 
Determinar os esforços devido à acção sísmica actuando em pórticos planos. 
Bibliografia: 
− Barros, J.A.O., “Método dos elementos finitos aplicado a estruturas reticuladas”, Relatório 04-
DEC/E-25, Escola de Engenharia da Universidade do Minho, 180 pp., Junho, 2004. 
− Azevedo, A.F.M., “Método dos elementos finitos”, Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto (FEUP), 248 pp., Abril, 2003. 
− Oñate, E., “Cálculo de estructuras por el método de elementos finitos. Análisis estático lineal.”, 
Centro Int. de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE), 1ª edic., 1992. 
− Delgado, R. e Arêde, A.,“Dinâmica das Estruturas”, Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto (FEUP), 2000. 
− Mário Paz, “Structural Dynamic. Theory and computation.”, Van Nostrand Reinhold Company, 
New York, 1980. 
− EN 1991-1-4, Eurocódigo 1: Acções em estruturas. Parte 1-4: Acções do vento. 
− EN 1998-1, Eurocódigo 8: Projecto de estruturas para resistência aos sismos. Parte 1: Regras 
gerais, acção sísmica e regras para edifícios. 
Docentes: 
Salvador José Esteves Dias (responsável) 
Jorge Manuel Gonçalves Branco 
Miguel Ângelo Dias Azenha  
Lúcio Abel Pereira Lourenço 
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9107N2 – Estruturas de Betão I 

 
Regime: S1 
Tipo: Obrigatória 
Língua de Instrução: Português  
Horas/Semana: 3 horas teóricas, 2 horas de ensino prático e laboratorial  
Créditos: 6.5 
Métodos de Ensino: 
 Aulas teóricas e aulas de ensino prático e laboratorial 
Programa:  
 Introdução. Características e comportamento do betão armado; 
 Eurocódigos estruturais. Requisitos no dimensionamento de estruturas de betão armado. Critérios 

de verificação de segurança; 
 Durabilidade e recobrimento das armaduras; 
 Comportamento do betão armado sob esforços normais; 
 Comportamento do betão armado sob esforços de flexão simples; 
 Análise e dimensionamento de vigas à flexão; 
 Tracção diagonal e corte em vigas; 
 Aderência, ancoragem e translação a imprimir ao diagrama M/z; 
 Torção; 
 Estados limites de utilização: limitação de tensões, fendilhação e deformação; 
 Flexão composta; 
 Pilares e efeitos de 2ª ordem. 
Métodos de Avaliação:  
1 trabalho laboratorial e 1 teste (no final do semestre), com uma parte teórica e uma parte prática. 
Pré-requisitos:  
Não há pré-requisitos 
Resultados de Aprendizagem:  

 Descrever e explicar o comportamento do betão armado quando sujeito a esforços de tracção, 
compressão, flexão simples, flexão composta, corte ou torção; 

 Distinguir e descrever o comportamento de um elemento estrutural de betão armado em fase 
de serviço e em fase de rotura; 

 Avaliar o comportamento global de uma estrutura de betão armado, tendo em conta os 
diferentes tipos de acções a que esta está sujeita, a sua mobilidade horizontal e o efeito das 
imperfeições geométricas; 

 Utilizar os eurocódigos estruturais para o dimensionamento de elementos de betão armado; 
 Dimensionar tirantes, escoras, vigas e pilares de betão armado; 
 Avaliar e quantificar o comportamento em serviço de um elemento de betão armado com base 

no estudo da respectiva fendilhação e deformação. 
Bibliografia:  

 Azenha, M e Sena Cruz, J. (2009) Acetatos de apoio às aulas teóricas da disciplina de 
Estruturas de Betão I, Universidade do Minho 

 Azenha, M.; Valente I.; Assis, A.P.; Pereira, E. (2009) Exercícios resolvidos de Estruturas de 
Betão I, Universidade do Minho 

 EN 1990: 2002 - Eurocódigo: Bases para o projecto de estruturas 
 EN 1991-1-1:2002 - Eurocódigo 1: Acções em estruturas. Parte 1-1: Massas volúmicas, Pesos 

próprios, outras cargas permanentes 
 EN 1991-1-4:2005 - Eurocódigo 1: Acções em estruturas. Parte 1-4: Vento. 



 

 EN 1992-1-1:2004 - Eurocódigo 2: Projecto de estruturas de betão. Parte 1-1: Regras gerais e 
regras para edifícios 

 EN 1998-1:2004 - Eurocódigo 8: Projecto de estruturas para resistência aos sismos. Parte 1: 
Regras gerais, acções sísmicas e regras para edifícios 

 D'Arga e Lima, J.; Monteiro, V.; Mun, M. (1985) “Betão Armado - Esforços normais e de 
flexão.” Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Portugal. 

 Sena Cruz, J., Pereira, E., Esforços normais e de flexão em secções rectangulares: 
dimensionamento pelo Eurocódigo 2. Relatório_07_DEC-E-27. 

 Lourenço, P.B., Acetatos de apoio à disciplina, Universidade do Minho  
 CEB-FIP Model Code 90, Thomas Telford Services Ltd., 1993. 
 Favre, R., Jaccoud, J.-P., Burdet, O. e Charif, H., Dimensionnement des structures en béton. 

Aptitude au service, éléments de structures, PPUR, 2004. 
 Leonhardt, F. e Möning, E., Construções em Concreto, Vol. 1 a 6, Editora Interciência. 
 Narayanan, R.S. e Beeby, A., Designers´ guide to EN1992-1-1 and EN1992-1-2. Eurocode 2: 

Design of concrete structures. General rules and rules for buildings and structural fire design. 
Thomas Telford, 2005. Disponível na biblioteca. 

 Lourenço, P.B. (1992) “Novas metodologias para o dimensionamento de estruturas de betão 
armado.” Relatório das Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica, Departamento 
de Engenharia Civil, Universidade do Minho, Guimarães, <www.civil.uminho.pt/masonry>. 

 Jiménez Montoya, P., García Meseguer, A. e Morán Cabré, F. Hormigón Armado, Editorial 
Gustavo Gili, S.A.  

 Nilson, A.H., Darwin, D. e Dolan C.W., Design of Concrete Structures, McGraw-Hill, 2003. 
 REBAP (1983) “Regulamento de estruturas de betão armado e pré-esforçado.” Decreto-Lei no. 

349-C/83 de 30 de Julho e Decreto-Lei 357/85 de 2 de Setembro. 
 RSA (1983) “Regulamento de segurança e acções para estruturas de edifícios e pontes.” 

Decreto-Lei no. 235/83, de 31 de Julho. 
 Sarmento et al. (1986) “Nova regulamentação de estruturas.” Faculdade de Engenharia, 

Universidade do Porto. 
 Walther, R. e Miehlbradt, M., Dimensionnement des structures en béton. Bases et technologie, 

PPUR, 1990. 
Docentes: 
Miguel Ângelo Dias Azenha (responsável) 
Maria Isabel Brito Valente 
Ana Paula Assis 
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9108N2 – Estruturas de Betão II 

 

Regime: S2 

Tipo: Obrigatória 

Língua de Instrução: Português  

Horas/Semana: 2 horas teóricas + 2 práticas e laboratoriais 

Créditos: 5,5  

Métodos de Ensino: Teórico, prático e laboratorial 

Programa:  
Cap. 1 - Lajes de betão armado 
- Introdução ao dimensionamento de lajes de betão armado: Aspectos introdutórios em que de uma 

forma genérica, são abordadas questões tais como o funcionamento, classificação e modelos de 

análise das lajes. O pré-dimensionamento, a verificação da segurança, a pormenorização das 

armaduras, as medições e orçamentos também serão objecto de atenção nesta fase. 

- Lajes vigadas armadas numa direcção: Comportamento das lajes vigadas armadas numa direcção. 

Modelos de análise: elástica e plástica. Redistribuição de esforços. Dimensionamento de lajes maciças, 

lajes aligeiradas de vigotas pré fabricadas. Pormenorização das armaduras. 

- Lajes vigadas armadas em duas direcções: Comportamento das lajes vigadas armadas em duas 

direcções. Modelos de análise elástica: equação diferencial de Lagrange e método dos elementos 

finitos. Modelos de análise plástica: método das linhas de rotura e método das bandas. Redistribuição 

de esforços. Análise comparativa dos diferentes métodos. Dimensionamento. Pormenorização das 

armaduras. 

- Lajes fungiformes: Comportamento das lajes fungiformes. Vantagens e desvantagens. Tipos de lajes 

fungiformes. Concepção e pré-dimensionamento. Modelos de análise: grelha, pórticos equivalentes e 

métodos dos elementos finitos. Análise comparativa dos diferentes métodos. Dimensionamento. 

Pormenorização das armaduras. Verificação da segurança em relação ao Estado Limite Último de 

Resistência ao Punçoamento. - Cálculo automático de armaduras em lajes: Modelos de cálculo 

automático de armaduras em lajes. Exemplos de aplicação. 

- Escadas: Modelos de comportamento e análise de escadas. Dimensionamento. Pormenorização das 

armaduras. 

Cap. 2 - Estruturas de edifícios de betão armado 
- Projecto de estruturas: Fases de desenvolvimento de um projecto de estruturas. Constituição e 

organização do projecto de estruturas. 

- Concepção: Critérios gerais a ter em conta no dimensionamento de estruturas de edifícios. Soluções 

estruturais. Concepção de estruturas em zonas sísmicas. Pré-dimensionamento de elementos 

estruturais. 

- Modelação estrutural: Comportamento sob de um edifício sob acção de cargas verticais e horizontais. 

Modelação e análise estrutural. 

- Dimensionamento: Verificação da segurança ao Estados Limites Últimos e de Utilização. 

Pormenorização de armaduras. 

Cap. 3 - Estruturas de betão pré-esforçado 
- Conceitos introdutórios: Técnica do pré-esforço. Desenvolvimento e princípios gerais do betão pré-

esforçado. Técnicas para pré-esforçar. Conceitos fundamentais do pré-esforço. Materiais. Apresentação 

dos elementos utilizados na técnica de pré-esforço (bainhas, fios, cordões, cunhas, placas de 

ancoragem, etc.). 

- Aspectos diversos: Cargas equivalentes ao efeito do pré-esforço. Dimensionamento com base em 

tensões admissíveis. Estado limite de descompressão e verificação das tensões máximas de 

compressão instaladas. Diagrama (1/P) -e, cálculo do valor do pré-esforço mínimo e influência da 

forma da secção. Fuso limite. Perdas de tensão do pré-esforço: Perdas instantâneas e perdas diferidas. 



 

Verificação de segurança em relação ao estado limite último. Forças localizadas ou zonas submetidas a 
uma pressão local elevada. Distribuições de tensões e esquemas de dimensionamento. 
Métodos de Avaliação:  
1 trabalho laboratorial + 1 exame escrito 
Pré-requisitos: 
Não há pré-requisitos 
Resultados de Aprendizagem:  
 Projectar os elementos estruturais de um edifício de betão armado em conformidade com os 
Eurocódigos; 
 Analisar e dimensionar lajes uni-direcionais, bi-direcionais, fungiformes e pré-fabricadas em 
conformidade com os Eurocódigos; 
 Analisar e dimensionar escadas em conformidade com os Eurocódigos; 
 Analisar e dimensionar estruturas pré-esforçadas isostáticas em conformidade com os 
Eurocódigos. 
Bibliografia: 
 Sena Cruz, J. (2008). Slides de apoio às aulas teóricas de Estruturas de Betão II, 
Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho, 303 slides. 
 Sena Cruz, J.M. (2009) “Escadas.” Textos de apoio a Estruturas de Betão II da Licenciatura em 
Engenharia Civil na Universidade do Minho, Universidade do Minho, 34 pp. 
 Sena Cruz, J.; Azenha, M.; Assis, A.P.; Bastos, R.; Carvalho, J. (2009). “Folhas de apoio às 
aulas práticas”, Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho, 181 pp. 
 Sena Cruz, J.M.; Pereira, E.B. (2007) “Esforços normais e de flexão em secções rectangulares: 
dimensionamento pelo Eurocódigo 2.” Relatório no. 07 DEC/E-27 de apoio às Unidades Curriculares 
Estruturas de Betão da Licenciatura em Engenharia Civil na Universidade do Minho, Universidade do 
Minho, Universidade do Minho, 110 pp. 
 Costa, A.G. (1999) “Estruturas de Edifícios.” Apontamentos para a disciplina de Concepção e 
Execução de Estruturas de Edifícios, Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto. 
 EN 1992-1-1 (2004) “Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and 
rules for buildings.” European Committee for Standardization, Brussels. 
 EN 1998-1 (2004) “Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance -Part 1: General 
rules, seismic actions and rules for buildings.” European Committee for Standardization, Brussels. 
 EN 1990 (2002) “Eurocode - Basis of structural design.” European Committee for 
Standardization, Brussels. 
 EN 1991-1-1 (2002) “Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, 
self-weight, imposed loads for buildings.” European Committee for Standardization, Brussels. 
 Gomes, A.; Appleton, J.; Almeida, J. (1989) “Dimensionamento e pormenorização de lajes.” 
Apontamentos da disciplina de Betão Armado II, Instituto Superior Técnico, Lisboa. 
 Lourenço, P.B. (1992) “Novas metodologias para o dimensionamento de estruturas de betão 
armado.” Relatório das Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica, Departamento de 
Engenharia Civil, Universidade do Minho, Guimarães, <www.civil.uminho.pt/masonry>. 
 MacGregor, J. (1996) “Reinforced Concrete Mechanics and Design.” Prentice Hall. 
 Nilson, A.H.; Darwin, D. (1997) “Design of concrete structures.” McGraw-Hill. 
 Sarmento et al. (1986) “Nova regulamentação de estruturas.” Faculdade de Engenharia, 
Universidade do Porto. 
 Thonier, H. (1996) “Conception et calculs des structures de bâtiments.” Presses de l'École 
Nationale des Ponts et Chaussées. 
 Walther, R.; Miehlbradt, M. (1990) “Dimensionnement des structures en béton: bases et 
technologie (TGC volume 7)” Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. 
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Inquérito por Questionário - LPE 

UC de Mecânica das Estruturas 

 

Caro Aluno: 

Este Questionário pretende conhecer a sua opinião sobre aspetos relacionados com o ensino e 

aprendizagem nas Unidades Curriculares (UC) de Estruturas que fazem parte do plano de estudos 

do Mestrado Integrado em Engenharia Civil da Universidade do Minho. 

A sua opinião é muito importante para nós, pelo que solicitamos a sua colaboração no 

preenchimento do questionário que se segue. 

A informação recolhida será tratada de forma confidencial. 

Agradecemos, desde já, o tempo nele despendido. 

(Assinale)com)um)X,)a)resposta)mais)adequada))

)

Informação Geral!

P1:Género?!

! Masculino! Feminino!
! !

P2:)No)ensino)secundário,)ou)equivalente,)frequentou)disciplinas)de)Matemática)e)Física?)
(Assinale)as)disciplinas)que)frequentou)!

! Matemática)
A!

Matemática)
B! Física!

! ! !

P3:)Considera)que)a)sua)formação)anterior,)forneceuDlhe)bases)para)o)estudo)da)UC)de)
Mecânica)das)Estruturas?!
! Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)
totalmente!

! ! ! ! !

P4:Durante)o)ensino)secundário)utilizou)laboratórios)pedagógicos,)ou)experiências)para)
complementar)o)ensino?)Por)exemplo:)experiencias)onde)comprovava)a)matéria)teórica)de)
disciplinas)como)Física.!

! Sim! Não!
! !

P5:Considera)que)a)utilização)de)laboratórios)pedagógicos,)ou)experiências)práticas,)
melhoraram)o)processo)de)ensino/aprendizagem?)!
! Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)
totalmente!

! ! ! ! !



Informação Relativa à UC de Mecânica de Estruturas!

P6:)Qual)a)classificação)que)obteve)na)UC)de)Mecânica)das)Estruturas?!

! <)10! 10)D)12! 13)D)15! 16)D)18! 19)D)20!
! ! ! ! !

P7:)Para)a)UC)de)Mecânica)das)Estruturas)a)sua)assiduidade)às)aulas!teóricas)foi:!

! <)25)%! 25)a)50)%)! 50)a)75)%! >)75)%)

! ! ! !

P8:)Se)a)sua)assiduidade)às)aulas)teóricas)foi)inferior)a)75%,)indique)o)motivo)que)o)levou)a)

faltar)às)aulas.)(No)caso)de)responder)outro)indique)!
Indique:_______________________________

______________________________________

______________________________________!

Horário! Docente)! Dificuldade)

Conteúdos! Repetente! Outro)

! ! ! ! !

P9:)Para)a)UC)de)Mecânica)das)Estruturas)a)sua)assiduidade)às)aulas!práticas)foi:!

! <)25)%! 25)a)50)%)! 50)a)75)%! >)75)%)

! ! ! !

P10:)Se)a)sua)assiduidade)às)aulas)práticas)foi)inferior)a)75%,)indique)o)motivo)que)o)levou)a)

faltar)às)aulas.)(No)caso)de)responder)outro)indique)!
Indique:_______________________________

______________________________________

______________________________________!

Horário! Docente)! Dificuldade)

Conteúdos! Repetente! Outro)

! ! ! ! !

P11:)Para)além)das)aulas,)indique)o)numero)médio)de)horas)semanais)que)dedicou)à)UC)de)

Mecânica)das)Estruturas.!
! 0)horas! <1)hora! 1)a)2)horas! 2)a)3)horas! >)3)horas)

! ! ! ! !

P12:)No)caso)de)ser)ou)ter)sido)repetente)na)UC)de)Mecânica)das)Estruturas,)os)motivos)que)

conduziram)a)essa)reprovação)foram:)(Indique)uma)opção)para)cada)um)dos)motivos)!

Desinteresse:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Docente:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Dificuldade)dos)Conteúdos:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Nº)de)Faltas:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Outro:)

Indique:_____________________________

__________________________________)



P13:)No)caso)de)ser)ou)ter)sido)repetente)na)UC)de)Mecânica)das)Estruturas,)indique)o)
numero)de)vezes)que)repetiu)a)UC.)!
! Nunca)

Repeti! 1! 2! 3! >3)

! ! ! ! !

 

Matérias Lecionadas na UC de Mecânica das Estruturas. 

P14:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)em)geral)das)matérias)da)unidade)curricular)
de)Mecânica)das)Estruturas.!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil)

! ! ! ! !

P15:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)Estática)e)Equilíbrio.)
(Forças,)Equilíbrio)de)corpos)rígidos,)Cálculo)de)reações,)Estatia,)Tipos)Cargas,)Modelos)
Estruturais)!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P16:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)Estruturas)Articuladas)
no)Plano.)Como)por)exemplo:)(Estruturas)Articuladas,)Estatia,)Método)de)Ritter)e)Método)
dos)nós)!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P17:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)Diagramas)de)
Esforços.)Como)por)exemplo:)(Relação)entre)os)vários)tipos)de)esforços,)Cálculo)e)desenho)
dos)diagramas)!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P18:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)Geometria)de)Massas.)
Como)por)exemplo:)(Centros)de)Massa,)Momentos)de)Inércia,)Raio)de)Giração,)Produto)
Inércia)!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

 

Descreva outras dificuldades sentidas na UC de Mecânica das Estruturas 

(facultativo):_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



Material Pedagógico de Apoio Fornecido pelos Docentes!
P19:)O)material)pedagógico)(textos)de)apoio,)apresentações))fornecido)pelo)docente)é)

suficiente?!
! Sim! Não!

! !

P20:)Se)respondeu)não)na)questão)anterior)indique)outro)material)pedagógico)que)acha)

necessário.)(Escreva)!

Indique:_____________________________________________________________________)

P21:)Classifique)o)material)pedagógico)fornecido)pelos)docentes.!

! Muito)

Fraco! Fraco! Razoável! Bom! Muito)Bom)

! ! ! ! !

 

Estilo de Aprendizagem!

P22:)Em)termos)de)percepção)dos)conteúdos)curriculares,)consideraDse:!

Sensorial:)Percebe)os)conteúdos)quando)vê,)ouve)ou)experimenta.)

Intuitivo:)Percebe)os)conteúdos)quando)reflete,)faz)introspeções)ou)tem)palpites. 

Sensorial! Intuitivo!
! !

P23:)Através)de)que)canal)sensorial)é)informação)externa)percebida)mais)eficazmente?!

Visual:)Prefere)a)utilização)de)imagens,)diagramas,)gráficos,)demonstrações,)etc.)

Auditivo:)Prefere)a)utilização)de)palavras,)sons,)exposição)oral,)etc.) 

Visual! Auditivo!
! !

P24:)Com)que)organização)da)informação)se)sente)mais)confortável)para)aprender?!

Indutiva:)factos)e)observações)são)dadas)e)as)leis)e)princípios)são)inferidos.)

Dedutiva:)as)leis)e)os)princípios)são)dados)e)deduzDse)as)aplicações)e)consequências 

Indutiva! Dedutiva!
! !

P25:)De)que)modo)prefere)processar)a)informação)da)aprendizagem?!

Ativo:)Através)de)experiencias,)resolução)de)problemas,)discussão)dos)conteúdos,)etc.)

Refletivo:)Através)da)introspeção,)do)pensamento,)etc. 

Ativo! Refletivo!
! !

P26:)Classifique)o)seu)progresso)para)a)compreensão)dos)conteúdos)curriculares?!
Sequencial:)O)aluno)vai)entendendo)os)conteúdos)à)medida)que)vão)sendo)lecionados.)

Global:)O)alunos)só)tem)entendimento)dos)conteúdos)quando)estão)totalmente)

lecionados) 

Sequencial! Global!
! !

Muito)obrigado)pela)sua)colaboração!)



 

Inquérito por Questionário - LPE 

UC de Resistência dos Materiais I 

 

Caro Aluno: 

Este Questionário pretende conhecer a sua opinião sobre aspetos relacionados com o ensino e 

aprendizagem nas Unidades Curriculares (UC) de Estruturas que fazem parte do plano de estudos 

do Mestrado Integrado em Engenharia Civil da Universidade do Minho. 

A sua opinião é muito importante para nós, pelo que solicitamos a sua colaboração no 

preenchimento do questionário que se segue. 

A informação recolhida será tratada de forma confidencial. 

Agradecemos, desde já, o tempo nele despendido. 

(Assinale)com)um)X,)a)resposta)mais)adequada))

)

Informação Geral!

P1:Género?!

! Masculino! Feminino!
! !

P2:)No)ensino)secundário,)ou)equivalente,)frequentou)disciplinas)de)Matemática)e)Física?)
(Assinale)as)disciplinas)que)frequentou))

! Matemática)
A!

Matemática)
B! Física!

! ! !

P3:)Considera)que)a)sua)formação)anterior,)forneceuDlhe)bases)para)o)estudo)da)UC)de)
Resistência)dos)Materiais)I?!
! Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)
totalmente!

! ! ! ! !

P4:)Durante)o)ensino)secundário)utilizou)laboratórios)pedagógicos,)ou)experiências)para)
complementar)o)ensino?)Por)exemplo:)experiencias)onde)comprovava)a)matéria)teórica)de)
disciplinas)como)Física.!

! Sim! Não!
! !

P5:Considera)que)a)utilização)de)laboratórios)pedagógicos,)ou)experiências)práticas,)
melhoraram)o)processo)de)ensino/aprendizagem?)!
! Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)
totalmente!

! ! ! ! !



Informação Relativa à UC de Resistência dos Materiais I!

P6:)Qual)a)classificação)que)obteve)na)UC)de)Resistência)dos)Materiais)I?!

! <)10! 10)D)12! 13)D)15! 16)D)18! 19)D)20!
! ! ! ! !

P7:)Para)a)UC)de)Resistência)dos)Materiais)I)a)sua)assiduidade)às)aulas!teóricas)foi:!

! <)25)%! 25)a)50)%)! 50)a)75)%! >)75)%)

! ! ! !

P8:)Se)a)sua)assiduidade)às)aulas)teóricas)foi)inferior)a)75%,)indique)o)motivo)que)o)levou)a)

faltar)às)aulas.)(No)caso)de)responder)outro)indique)!
Indique:_______________________________

______________________________________

______________________________________!

Horário! Docente)! Dificuldade)

Conteúdos! Repetente! Outro)

! ! ! ! !

P9:)Para)a)UC)de)Resistência)dos)Materiais)I)a)sua)assiduidade)às)aulas!práticas)foi:!

! <)25)%! 25)a)50)%)! 50)a)75)%! >)75)%)

! ! ! !

P10:)Se)a)sua)assiduidade)às)aulas)práticas)foi)inferior)a)75%,)indique)o)motivo)que)o)levou)a)

faltar)às)aulas.)(No)caso)de)responder)outro)indique)!
Indique:_______________________________

______________________________________

______________________________________!

Horário! Docente)! Dificuldade)

Conteúdos! Repetente! Outro)

! ! ! ! !

P11:)Para)além)das)aulas,)indique)o)numero)médio)de)horas)semanais)que)dedicou)à)UC)de)

Resistência)dos)Materiais)I.!
! 0)horas! <1)hora! 1)a)2)horas! 2)a)3)horas! >)3)horas)

! ! ! ! !

P12:)No)caso)de)ser)ou)ter)sido)repetente)na)UC)de)Resistência)dos)Materiais)I,)os)motivos)

que)conduziram)a)essa)reprovação)foram:)(Indique)uma)opção)para)cada)um)dos)motivos)!

Desinteresse:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Docente:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Dificuldade)dos)Conteúdos:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Nº)de)Faltas:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Outro:)

Indique:_____________________________

__________________________________)



P13:)No)caso)de)ser)ou)ter)sido)repetente)na)UC)de)Resistência)dos)Materiais)I,)indique)o)
numero)de)vezes)que)repetiu)a)UC.)!
! Nunca)

Repeti! 1! 2! 3! >3)

) ! ! ! ! !

 

Matérias Lecionadas na UC de Resistência de Materiais I. 

P14:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)em)geral)das)matérias)da)unidade)curricular)
de)Resistência)dos)Materiais)I.!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil)

! ! ! ! ! !

P15:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)teoria)da)elasticidade.)
Como)por)exemplo:)(Definição)e)cálculo)do)estado)de)tensão)e)deformação,)circulo)de)Mohr,)
lei)de)Hooke)generalizada)!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! ! !

P16:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)tensões)normais,)nos)
casos)de)compressão)e)tração)pura.)
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! ! !

P17:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)tensões)normais)nos)
casos)de)flexão)pura,)flexão)simples,)flexão)desviada)e)flexão)desviada)composta.!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! ! !

P18:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)tensões)tangenciais,)
nos)casos)de)esforços)de)corte)em)secções)isostáticas)e)hiperstáticas,)para)esforços)de)torção)
e)cálculo)do)centro)de)corte.)
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! ! !

 

Descreva outras dificuldades sentidas na UC de Resistência dos Materiais I 

(facultativo):_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



Material Pedagógico de Apoio Fornecido pelos Docentes!
P19:)O)material)pedagógico)(textos)de)apoio,)apresentações))fornecido)pelo)docente)é)

suficiente?!
! Sim! Não!

! !

P20:)Se)respondeu)não)na)questão)anterior)indique)outro)material)pedagógico)que)acha)

necessário.)(Escreva)!

Indique:_____________________________________________________________________)

P21:)Classifique)o)material)pedagógico)fornecido)pelos)docentes.!

! Muito)

Fraco! Fraco! Razoável! Bom! Muito)Bom)

! ! ! ! ! !

 

Estilo de Aprendizagem!

P22:)Em)termos)de)percepção)dos)conteúdos)curriculares,)consideraDse:!

Sensorial:)Percebe)os)conteúdos)quando)vê,)ouve)ou)experimenta.)

Intuitivo:)Percebe)os)conteúdos)quando)reflete,)faz)introspeções)ou)tem)palpites. 

Sensorial! Intuitivo!
! !

P23:)Através)de)que)canal)sensorial)é)informação)externa)percebida)mais)eficazmente?!

Visual:)Prefere)a)utilização)de)imagens,)diagramas,)gráficos,)demonstrações,)etc.)

Auditivo:)Prefere)a)utilização)de)palavras,)sons,)exposição)oral,)etc.) 

Visual! Auditivo!
! !

P24:)Com)que)organização)da)informação)se)sente)mais)confortável)para)aprender?!

Indutiva:)factos)e)observações)são)dadas)e)as)leis)e)princípios)são)inferidos.)

Dedutiva:)as)leis)e)os)princípios)são)dados)e)deduzDse)as)aplicações)e)consequências 

Indutiva! Dedutiva!
! !

P25:)De)que)modo)prefere)processar)a)informação)da)aprendizagem?!

Ativo:)Através)de)experiencias,)resolução)de)problemas,)discussão)dos)conteúdos,)etc.)

Refletivo:)Através)da)introspeção,)do)pensamento,)etc. 

Ativo! Refletivo!
! !

P26:)Classifique)o)seu)progresso)para)a)compreensão)dos)conteúdos)curriculares?!
Sequencial:)O)aluno)vai)entendendo)os)conteúdos)à)medida)que)vão)sendo)lecionados.)

Global:)O)alunos)só)tem)entendimento)dos)conteúdos)quando)estão)totalmente)

lecionados) 

Sequencial! Global!
! !

Muito)obrigado)pela)sua)colaboração!)



 

Inquérito por Questionário - LPE 

UC de Resistência dos Materiais II 

 

Caro Aluno: 

Este Questionário pretende conhecer a sua opinião sobre aspetos relacionados com o ensino e 

aprendizagem nas Unidades Curriculares (UC) de Estruturas que fazem parte do plano de estudos 

do Mestrado Integrado em Engenharia Civil da Universidade do Minho. 

A sua opinião é muito importante para nós, pelo que solicitamos a sua colaboração no 

preenchimento do questionário que se segue. 

A informação recolhida será tratada de forma confidencial. 

Agradecemos, desde já, o tempo nele despendido. 

(Assinale)com)um)X,)a)resposta)mais)adequada))

)

Informação Geral!

P1:Género?!

! Masculino! Feminino!
! !

P2:)No)ensino)secundário,)ou)equivalente,)frequentou)disciplinas)de)Matemática)e)Física?)
(Assinale)as)disciplinas)que)frequentou)!

! Matemática)
A!

Matemática)
B! Física!

! ! !

P3:)A)sua)formação)anterior,)forneceuClhe)bases)para)o)estudo)da)UC)de)Resistência)dos)
Materiais)II?!
! Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)
totalmente!

! ! ! ! !

P4:)Durante)o)ensino)secundário)utilizou)laboratórios)pedagógicos,)ou)experiências)para)
complementar)o)ensino?)Por)exemplo:)experiencias)onde)comprovava)a)matéria)teórica)de)
disciplinas)como)Física.!

! Sim! Não!
! !

P5:Considera)que)a)utilização)de)laboratórios)pedagógicos,)ou)experiências)práticas,)
melhoraram)o)processo)de)ensino/aprendizagem?)!
! Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)
totalmente!

! ! ! ! ! !



Informação Relativa à UC de Resistência dos Materiais II!

P6:)Qual)a)classificação)que)obteve)na)UC)de)Resistência)dos)Materiais)II?!

! <)10! 10)C)12! 13)C)15! 16)C)18! 19)C)20!
! ! ! ! !

P7:)Para)a)UC)de)Resistência)dos)Materiais)II)a)sua)assiduidade)às)aulas!teóricas)foi:!

! <)25)%! 25)a)50)%)! 50)a)75)%! >)75)%)

! ! ! !

P8:)Se)a)sua)assiduidade)às)aulas)teóricas)foi)inferior)a)75%,)indique)o)motivo)que)o)levou)a)

faltar)às)aulas.)(No)caso)de)responder)outro)indique)!
Indique:_______________________________

______________________________________

______________________________________!

Horário! Docente)! Dificuldade)

Conteúdos! Repetente! Outro)

! ! ! ! !

P9:)Para)a)UC)de)Resistência)dos)Materiais)II)a)sua)assiduidade)às)aulas!práticas)foi:!

! <)25)%! 25)a)50)%)! 50)a)75)%! >)75)%)

! ! ! !

P10:)Se)a)sua)assiduidade)às)aulas)práticas)foi)inferior)a)75%,)indique)o)motivo)que)o)levou)a)

faltar)às)aulas.)(No)caso)de)responder)outro)indique)!
Indique:_______________________________

______________________________________

______________________________________!

Horário! Docente)! Dificuldade)

Conteúdos! Repetente! Outro)

! ! ! ! !

P11:)Para)além)das)aulas,)indique)o)numero)médio)de)horas)semanais)que)dedicou)à)UC)de)

Resistência)dos)Materiais)II.!
! 0)horas! <1)hora! 1)a)2)horas! 2)a)3)horas! >)3)horas)

! ! ! ! !

P12:)No)caso)de)ser)ou)ter)sido)repetente)na)UC)de)Resistência)dos)Materiais)II,)os)motivos)

que)conduziram)a)essa)reprovação)foram:)(Indique)uma)opção)para)cada)um)dos)motivos)!

Desinteresse:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Docente:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Dificuldade)dos)Conteúdos:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Nº)de)Faltas:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Outro:)

Indique:_____________________________

__________________________________)



P13:)No)caso)de)ser)ou)ter)sido)repetente)na)UC)de)Resistência)dos)Materiais)II,)indique)o)
numero)de)vezes)que)repetiu)a)UC.)!
! Nunca)

Repeti! 1! 2! 3! >3)

) ! ! ! ! !

 

Matérias Lecionadas na UC de Resistência de Materiais II. 

P14:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)em)geral)das)matérias)da)unidade)curricular)
de)Resistência)dos)Materiais)II.!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil)

! ! ! ! ! !

P15:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)combinação)de)ações)
e)segurança)estrutural.!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! ! !

P16:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)deformação)de)peças)
lineares.)(método)da)linha)elástica)e)método)das)forças))
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! ! !

P17:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)estruturas)com)um)
grau)de)hiperstaticidade.!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! ! !

P18:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)linhas)de)influência.)

! Muito)
Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! ! !

P19:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)instabilidade)em)
compressão)axial.)
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! ! !

 

Descreva outras dificuldades sentidas na UC de Resistência dos Materiais II 

(facultativo):_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



Material Pedagógico de Apoio Fornecido pelos Docentes!

P20:)O)material)pedagógico)(sebenta,)apresentações))fornecido)pelo)docente)é)suficiente?!

! Sim! Não!
! !

P21:)Se)respondeu)não)na)questão)anterior)indique)outro)material)pedagógico)que)acha)

necessário.)(Escreva)!

Indique:_____________________________________________________________________)

P22:)Classifique)o)material)pedagógico)fornecido)pelos)docentes.!

! Muito)

Fraco! Fraco! Razoável! Bom! Muito)Bom)

! ! ! ! ! !

 

Estilo de Aprendizagem!

P23:)Em)termos)de)percepção)dos)conteúdos)curriculares,)consideraCse:!

Sensorial:)Percebe)os)conteúdos)quando)vê,)ouve)ou)experimenta.)

Intuitivo:)Percebe)os)conteúdos)quando)reflete,)faz)introspeções)ou)tem)palpites. 

Sensorial! Intuitivo!
! !

P24:)Através)de)que)canal)sensorial)é)informação)externa)percebida)mais)eficazmente?!

Visual:)Prefere)a)utilização)de)imagens,)diagramas,)gráficos,)demonstrações,)etc.)

Auditivo:)Prefere)a)utilização)de)palavras,)sons,)exposição)oral,)etc.) 

Visual! Auditivo!
! !

P25:)Com)que)organização)da)informação)se)sente)mais)confortável)para)aprender?!

Indutiva:)factos)e)observações)são)dadas)e)as)leis)e)princípios)são)inferidos.)

Dedutiva:)as)leis)e)os)princípios)são)dados)e)deduzCse)as)aplicações)e)consequências 

Indutiva! Dedutiva!
! !

P26:)De)que)modo)prefere)processar)a)informação)da)aprendizagem?!

Ativo:)Através)de)experiencias,)resolução)de)problemas,)discussão)dos)conteúdos,)etc.)

Refletivo:)Através)da)introspeção,)do)pensamento,)etc. 

Ativo! Refletivo!
! !

P27:)Classifique)o)seu)progresso)para)a)compreensão)dos)conteúdos)curriculares?!
Sequencial:)O)aluno)vai)entendendo)os)conteúdos)à)medida)que)vão)sendo)lecionados.)

Global:)O)alunos)só)tem)entendimento)dos)conteúdos)quando)estão)totalmente)

lecionados) 

Sequencial! Global!
! !

Muito)obrigado)pela)sua)colaboração!)



 

Inquérito por Questionário - LPE 

UC de Análise de Estruturas I 

 

Caro Aluno: 

Este Questionário pretende conhecer a sua opinião sobre aspetos relacionados com o ensino e 

aprendizagem nas Unidades Curriculares (UC) de Estruturas que fazem parte do plano de estudos 

do Mestrado Integrado em Engenharia Civil da Universidade do Minho. 

A sua opinião é muito importante para nós, pelo que solicitamos a sua colaboração no 

preenchimento do questionário que se segue. 

A informação recolhida será tratada de forma confidencial. 

Agradecemos, desde já, o tempo nele despendido. 

(Assinale)com)um)X,)a)resposta)mais)adequada))

)

Informação Geral!

P1:Género?!

! Masculino! Feminino!
! !

P2:)No)ensino)secundário,)ou)equivalente,)frequentou)disciplinas)de)Matemática)e)Física?)
(Assinale)as)disciplinas)que)frequentou)!

! Matemática)
A!

Matemática)
B! Física!

! ! !

P3:)Considera)que)a)sua)formação)anterior,)forneceuDlhe)bases)para)o)estudo)da)UC)de)
Análise)de)Estruturas)I?!
! Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)
totalmente!

! ! ! ! !

P4:)Durante)o)ensino)secundário)utilizou)laboratórios)pedagógicos,)ou)experiências)para)
complementar)o)ensino?)Por)exemplo:)experiencias)onde)comprovava)a)matéria)teórica)de)
disciplinas)como)Física.!

! Sim! Não!
! !

P5:Considera)que)a)utilização)de)laboratórios)pedagógicos,)ou)experiências)práticas,)
melhoraram)o)processo)de)ensino/aprendizagem?)!
! Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)
totalmente!

! ! ! ! !



Informação Relativa à UC de Análise de estruturas I!

P6:)Qual)a)classificação)que)obteve)na)UC)de)Análise)de)Estruturas)I?!

! <)10! 10)D)12! 13)D)15! 16)D)18! 19)D)20!
! ! ! ! !

P7:)Para)a)UC)de)Análise)de)Estruturas)I)a)sua)assiduidade)às)aulas!teóricas)foi:!

! <)25)%! 25)a)50)%)! 50)a)75)%! >)75)%)

! ! ! !

P8:)Se)a)sua)assiduidade)às)aulas)teóricas)foi)inferior)a)75%,)indique)o)motivo)que)o)levou)a)

faltar)às)aulas.)(No)caso)de)responder)outro)indique)!
Indique:_______________________________

______________________________________

______________________________________!

Horário! Docente)! Dificuldade)

Conteúdos! Repetente! Outro)

! ! ! ! !

P9:)Para)a)UC)de)Análise)de)Estruturas)I)a)sua)assiduidade)às)aulas!práticas)foi:!

! <)25)%! 25)a)50)%)! 50)a)75)%! >)75)%)

! ! ! !

P10:)Se)a)sua)assiduidade)às)aulas)práticas)foi)inferior)a)75%,)indique)o)motivo)que)o)levou)a)

faltar)às)aulas.)(No)caso)de)responder)outro)indique)!
Indique:_______________________________

______________________________________

______________________________________!

Horário! Docente)! Dificuldade)

Conteúdos! Repetente! Outro)

! ! ! ! !

P11:)Para)além)das)aulas,)indique)o)numero)médio)de)horas)semanais)que)dedicou)à)UC)de)

Análise)de)Estruturas)I.!
! 0)horas! <1)hora! 1)a)2)horas! 2)a)3)horas! >)3)horas)

! ! ! ! !

P12:)No)caso)de)ser)ou)ter)sido)repetente)na)UC)de)Análise)de)Estruturas)I,)os)motivos)que)

conduziram)a)essa)reprovação)foram:)(Indique)uma)opção)para)cada)um)dos)motivos)!

Desinteresse:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Docente:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Dificuldade)dos)Conteúdos:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Nº)de)Faltas:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Outro:)

Indique:_____________________________

__________________________________)



P13:)No)caso)de)ser)ou)ter)sido)repetente)na)UC)de)Análise)de)Estruturas)I,)indique)o)numero)
de)vezes)que)repetiu)a)UC.)!
! Nunca)

Repeti! 1! 2! 3! >3)

! ! ! ! !

 

Matérias Lecionadas na UC de Análise de Estruturas I. 

P14:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)em)geral)das)matérias)da)unidade)curricular)
de)Análise)de)Estruturas)I.!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil)

! ! ! ! !

P15:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)conceitos)
introdutórios)de)análise)de)estruturas.!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P16:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)formulação)direta)do)
método)das)forças)
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P17:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)formulação)direta)do)
método)dos)deslocamentos.!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P18:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)formulação)matricial)
do)método)dos)deslocamentos.)
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P19:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)utilização)de)um)software)de)
análise)estrutural,)para)modelação)e)interpretação)de)resultados)do)cálculo)de)estruturas.)
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

 

Descreva outras dificuldades sentidas na UC de Análise de Estruturas I 

(facultativo):_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



Material Pedagógico de Apoio Fornecido pelos Docentes!
P20:)O)material)pedagógico)(textos)de)apoio,)apresentações))fornecido)pelo)docente)é)

suficiente?!
! Sim! Não!

! !

P21:)Se)respondeu)não)na)questão)anterior)indique)outro)material)pedagógico)que)acha)

necessário.)(Escreva)!

Indique:_____________________________________________________________________)

P22:)Classifique)o)material)pedagógico)fornecido)pelos)docentes.!

! Muito)

Fraco! Fraco! Razoável! Bom! Muito)Bom)

! ! ! ! !

 

Estilo de Aprendizagem!

P23:)Em)termos)de)percepção)dos)conteúdos)curriculares,)consideraDse:!

Sensorial:)Percebe)os)conteúdos)quando)vê,)ouve)ou)experimenta.)

Intuitivo:)Percebe)os)conteúdos)quando)reflete,)faz)introspeções)ou)tem)palpites. 

Sensorial! Intuitivo!
! !

P24:)Através)de)que)canal)sensorial)é)informação)externa)é)percebida)mais)eficazmente?!

Visual:)Prefere)a)utilização)de)imagens,)diagramas,)gráficos,)demonstrações,)etc.)

Auditivo:)Prefere)a)utilização)de)palavras,)sons,)exposição)oral,)etc.) 

Visual! Auditivo!
! !

P25:)Com)que)organização)da)informação)se)sente)mais)confortável)para)aprender?!

Indutiva:)factos)e)observações)são)dadas)e)as)leis)e)princípios)são)inferidos.)

Dedutiva:)as)leis)e)os)princípios)são)dados)e)deduzDse)as)aplicações)e)consequências 

Indutiva! Dedutiva!
! !

P26:)De)que)modo)prefere)processar)a)informação)da)aprendizagem?!

Ativo:)Através)de)experiencias,)resolução)de)problemas,)discussão)dos)conteúdos,)etc.)

Refletivo:)Através)da)introspeção,)do)pensamento,)etc. 

Ativo! Refletivo!
! !

P27:)Classifique)o)seu)progresso)para)a)compreensão)dos)conteúdos)curriculares?!
Sequencial:)O)aluno)vai)entendendo)os)conteúdos)à)medida)que)vão)sendo)lecionados.)

Global:)O)alunos)só)tem)entendimento)dos)conteúdos)quando)estão)totalmente)

lecionados) 

Sequencial! Global!
! !

Muito)obrigado)pela)sua)colaboração!)



 

Inquérito por Questionário - LPE 

UC de Análise de Estruturas II 

 

Caro Aluno: 

Este Questionário pretende conhecer a sua opinião sobre aspetos relacionados com o ensino e 

aprendizagem nas Unidades Curriculares (UC) de Estruturas que fazem parte do plano de estudos 

do Mestrado Integrado em Engenharia Civil da Universidade do Minho. 

A sua opinião é muito importante para nós, pelo que solicitamos a sua colaboração no 

preenchimento do questionário que se segue. 

A informação recolhida será tratada de forma confidencial. 

Agradecemos, desde já, o tempo nele despendido. 

(Assinale)com)um)X,)a)resposta)mais)adequada))

)

Informação Geral!

P1:Género?!

! Masculino! Feminino!
! !

P2:)No)ensino)secundário,)ou)equivalente,)frequentou)disciplinas)de)Matemática)e)Física?)
(Assinale)as)disciplinas)que)frequentou)!

! Matemática)
A!

Matemática)
B! Física!

! ! !

P3:)Considera)que)a)sua)formação)anterior,)forneceuDlhe)bases)para)o)estudo)da)UC)de)
Análise)de)Estruturas)II?!
! Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)
totalmente!

! ! ! ! !

P4:)Durante)o)ensino)secundário)utilizou)laboratórios)pedagógicos,)ou)experiências)para)
complementar)o)ensino?)Por)exemplo:)experiencias)onde)comprovava)a)matéria)teórica)de)
disciplinas)como)Física.!

! Sim! Não!
! !

P5:Considera)que)a)utilização)de)laboratórios)pedagógicos,)ou)experiências)práticas,)
melhoraram)o)processo)de)ensino/aprendizagem?)!
! Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)
totalmente!

! ! ! ! !



Informação Relativa à UC de Análise de estruturas II!

P6:)Qual)a)classificação)que)obteve)na)UC)de)Análise)de)Estruturas)II?!

! <)10! 10)D)12! 13)D)15! 16)D)18! 19)D)20!
! ! ! ! !

P7:)Para)a)UC)de)Análise)de)Estruturas)II)a)sua)assiduidade)às)aulas!teóricas)foi:!

! <)25)%! 25)a)50)%)! 50)a)75)%! >)75)%)

! ! ! !

P8:)Se)a)sua)assiduidade)às)aulas)teóricas)foi)inferior)a)75%,)indique)o)motivo)que)o)levou)a)

faltar)às)aulas.)(No)caso)de)responder)outro)indique)!
Indique:_______________________________

______________________________________

______________________________________!

Horário! Docente)! Dificuldade)

Conteúdos! Repetente! Outro)

! ! ! ! !

P9:)Para)a)UC)de)Análise)de)Estruturas)II)a)sua)assiduidade)às)aulas!práticas)foi:!

! <)25)%! 25)a)50)%)! 50)a)75)%! >)75)%)

! ! ! !

P10:)Se)a)sua)assiduidade)às)aulas)práticas)foi)inferior)a)75%,)indique)o)motivo)que)o)levou)a)

faltar)às)aulas.)(No)caso)de)responder)outro)indique)!
Indique:_______________________________

______________________________________

______________________________________!

Horário! Docente)! Dificuldade)

Conteúdos! Repetente! Outro)

! ! ! ! !

P11:)Para)além)das)aulas,)indique)o)numero)médio)de)horas)semanais)que)dedicou)à)UC)de)

Análise)de)Estruturas)II.!
! 0)horas! <1)hora! 1)a)2)horas! 2)a)3)horas! >)3)horas)

! ! ! ! !

P12:)No)caso)de)ser)ou)ter)sido)repetente)na)UC)de)Análise)de)Estruturas)II,)os)motivos)que)

conduziram)a)essa)reprovação)foram:)(Indique)uma)opção)para)cada)um)dos)motivos)!

Desinteresse:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Docente:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Dificuldade)dos)Conteúdos:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Nº)de)Faltas:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Outro:)

Indique:_____________________________

__________________________________)



P13:)No)caso)de)ser)ou)ter)sido)repetente)na)UC)de)Análise)de)Estruturas)II,)indique)o)
numero)de)vezes)que)repetiu)a)UC.)!
! Nunca)

Repeti! 1! 2! 3! >3)

! ! ! ! !

 

Matérias Lecionadas na UC de Análise de Estruturas II. 

P14:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)em)geral)das)matérias)da)unidade)curricular)
de)Análise)de)Estruturas)II.!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil)

! ! ! ! !

P15:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)do)método)de)elementos)
finitos,)aplicado)a)estruturas)articuladas.!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P16:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)do)método)de)elementos)
finitos,)aplicado)a)estruturas)submetidas)a)estado)plano)de)tensão.)
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P17:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)calculo)plástico)de)
estruturas)reticuladas.!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P18:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)modelação)de)
estruturas.)
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P19:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)análise)plana)de)
estruturas)sujeitas)à)ação)sísmica.)
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

 

Descreva outras dificuldades sentidas na UC de Análise de Estruturas II 

(facultativo):_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



Material Pedagógico de Apoio Fornecido pelos Docentes!
P20:)O)material)pedagógico)(textos)de)apoio,)apresentações))fornecido)pelo)docente)é)

suficiente?!
! Sim! Não!

! !

P21:)Se)respondeu)não)na)questão)anterior)indique)outro)material)pedagógico)que)acha)

necessário.)(Escreva)!

Indique:_____________________________________________________________________)

P22:)Classifique)o)material)pedagógico)fornecido)pelos)docentes.!

! Muito)

Fraco! Fraco! Razoável! Bom! Muito)Bom)

! ! ! ! !

 

Estilo de Aprendizagem!

P23:)Em)termos)de)percepção)dos)conteúdos)curriculares,)consideraDse:!

Sensorial:)Percebe)os)conteúdos)quando)vê,)ouve)ou)experimenta.)

Intuitivo:)Percebe)os)conteúdos)quando)reflete,)faz)introspeções)ou)tem)palpites. 

Sensorial! Intuitivo!
! !

P24:)Através)de)que)canal)sensorial)é)informação)externa)percebida)mais)eficazmente?!

Visual:)Prefere)a)utilização)de)imagens,)diagramas,)gráficos,)demonstrações,)etc.)

Auditivo:)Prefere)a)utilização)de)palavras,)sons,)exposição)oral,)etc.) 

Visual! Auditivo!
! !

P25:)Com)que)organização)da)informação)se)sente)mais)confortável)para)aprender?!

Indutiva:)factos)e)observações)são)dadas)e)as)leis)e)princípios)são)inferidos.)

Dedutiva:)as)leis)e)os)princípios)são)dados)e)deduzDse)as)aplicações)e)consequências 

Indutiva! Dedutiva!
! !

P26:)De)que)modo)prefere)processar)a)informação)da)aprendizagem?!

Ativo:)Através)de)experiencias,)resolução)de)problemas,)discussão)dos)conteúdos,)etc.)

Refletivo:)Através)da)introspeção,)do)pensamento,)etc. 

Ativo! Refletivo!
! !

P27:)Classifique)o)seu)progresso)para)a)compreensão)dos)conteúdos)curriculares?!
Sequencial:)O)aluno)vai)entendendo)os)conteúdos)à)medida)que)vão)sendo)lecionados.)

Global:)O)alunos)só)tem)entendimento)dos)conteúdos)quando)estão)totalmente)

lecionados) 

Sequencial! Global!
! !

Muito)obrigado)pela)sua)colaboração!)



 

Inquérito por Questionário - LPE 

UC de Estruturas de Betão I 

 

Caro Aluno: 

Este Questionário pretende conhecer a sua opinião sobre aspetos relacionados com o ensino e 

aprendizagem nas Unidades Curriculares (UC) de Estruturas que fazem parte do plano de estudos 

do Mestrado Integrado em Engenharia Civil da Universidade do Minho. 

A sua opinião é muito importante para nós, pelo que solicitamos a sua colaboração no 

preenchimento do questionário que se segue. 

A informação recolhida será tratada de forma confidencial. 

Agradecemos, desde já, o tempo nele despendido. 

(Assinale)com)um)X,)a)resposta)mais)adequada))

)

Informação Geral!

P1:Género?!

! Masculino! Feminino!
! !

P2:)No)ensino)secundário,)ou)equivalente,)frequentou)disciplinas)de)Matemática)e)Física?)
(Assinale)as)disciplinas)que)frequentou)!

! Matemática)
A!

Matemática)
B! Física!

! ! !

P3:)Considera)que)a)sua)formação)anterior,)forneceuDlhe)bases)para)o)estudo)da)UC)de)
Estruturas)de)Betão)I?!
! Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)
totalmente!

! ! ! ! !

P4:)Durante)o)ensino)secundário)utilizou)laboratórios)pedagógicos,)ou)experiências)para)
complementar)o)ensino?)Por)exemplo:)experiencias)onde)comprovava)a)matéria)teórica)de)
disciplinas)como)Física.!

! Sim! Não!
! !

P5:Considera)que)a)utilização)de)laboratórios)pedagógicos,)ou)experiências)práticas,)
melhoraram)o)processo)de)ensino/aprendizagem?)!
! Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)
totalmente!

! ! ! ! !



Informação Relativa à UC de Estruturas de Betão I!

P6:)Qual)a)classificação)que)obteve)na)UC)de)Estruturas)de)Betão)I?!

! <)10! 10)D)12! 13)D)15! 16)D)18! 19)D)20!
! ! ! ! !

P7:)Para)a)UC)de)Estruturas)de)Betão)I)a)sua)assiduidade)às)aulas!teóricas)foi:!

! <)25)%! 25)a)50)%)! 50)a)75)%! >)75)%)

! ! ! !

P8:)Se)a)sua)assiduidade)às)aulas)teóricas)foi)inferior)a)75%,)indique)o)motivo)que)o)levou)a)

faltar)às)aulas.)(No)caso)de)responder)outro)indique)!
Indique:_______________________________

______________________________________

______________________________________!

Horário! Docente)! Dificuldade)

Conteúdos! Repetente! Outro)

! ! ! ! !

P9:)Para)a)UC)de)Estruturas)de)Betão)I)a)sua)assiduidade)às)aulas!práticas)foi:!

! <)25)%! 25)a)50)%)! 50)a)75)%! >)75)%)

! ! ! !

P10:)Se)a)sua)assiduidade)às)aulas)práticas)foi)inferior)a)75%,)indique)o)motivo)que)o)levou)a)

faltar)às)aulas.)(No)caso)de)responder)outro)indique)!
Indique:_______________________________

______________________________________

______________________________________!

Horário! Docente)! Dificuldade)

Conteúdos! Repetente! Outro)

! ! ! ! !

P11:)Para)além)das)aulas,)indique)o)numero)médio)de)horas)semanais)que)dedicou)à)UC)de)

Estruturas)de)Betão)I.!
! 0)horas! <1)hora! 1)a)2)horas! 2)a)3)horas! >)3)horas)

! ! ! ! !

P12:)No)caso)de)ser)ou)ter)sido)repetente)na)UC)de)Estruturas)de)Betão)I,)os)motivos)que)

conduziram)a)essa)reprovação)foram:)(Indique)uma)opção)para)cada)um)dos)motivos)!

Desinteresse:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Docente:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Dificuldade)dos)Conteúdos:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Nº)de)Faltas:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Outro:)

Indique:_____________________________

__________________________________)



P13:)No)caso)de)ser)ou)ter)sido)repetente)na)UC)de)Estruturas)de)Betão)I,)indique)o)numero)
de)vezes)que)repetiu)a)UC.)!
! Nunca)

Repeti! 1! 2! 3! >3)

! ! ! ! !

 

Matérias Lecionadas na UC de Estruturas de Betão I. 

P14:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)em)geral)das)matérias)da)unidade)curricular)
de)Estruturas)de)Betão)I.!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil)

! ! ! ! !

P15:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)inicial)de)bases)para)o)
projeto)de)estruturas)de)betão)armado.)(Quantificação)de)ações,)vida)útil,)recobrimento)
nominal,)etc.)!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P16:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)relativa)ao)
comportamento)do)betão)armado)sujeito)a)esforços)normais.)(Tração)e)compressão))
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P17:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)relativa)ao)
comportamento)do)betão)armado)sujeito)a)esforços)de)flexão.)(Flexão)simples,)flexão)
composta,)análise)e)dimensionamento)de)vigas)à)flexão.)!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P18:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)relativa)ao)
comportamento)do)betão)armado)sujeito)a)esforços)de)corte)e)torção.)
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P19:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)relativa)ao)
dimensionamento)de)pilares)e)efeitos)de)2ª)ordem)em)estruturas)de)betão)armado.)
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

 

Descreva outras dificuldades sentidas na UC de Estruturas)de)Betão)I 

(facultativo):_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



Material Pedagógico de Apoio Fornecido pelos Docentes!
P20:)O)material)pedagógico)(textos)de)apoio,)apresentações))fornecido)pelo)docente)é)

suficiente?!
! Sim! Não!

! !

P21:)Se)respondeu)não)na)questão)anterior)indique)outro)material)pedagógico)que)acha)

necessário.)(Escreva)!

Indique:_____________________________________________________________________)

P22:)Classifique)o)material)pedagógico)fornecido)pelos)docentes.!

! Muito)

Fraco! Fraco! Razoável! Bom! Muito)Bom)

! ! ! ! !

 

Estilo de Aprendizagem!

P23:)Em)termos)de)percepção)dos)conteúdos)curriculares,)consideraDse:!

Sensorial:)Percebe)os)conteúdos)quando)vê,)ouve)ou)experimenta.)

Intuitivo:)Percebe)os)conteúdos)quando)reflete,)faz)introspeções)ou)tem)palpites. 

Sensorial! Intuitivo!
! !

P24:)Através)de)que)canal)sensorial)é)informação)externa)percebida)mais)eficazmente?!

Visual:)Prefere)a)utilização)de)imagens,)diagramas,)gráficos,)demonstrações,)etc.)

Auditivo:)Prefere)a)utilização)de)palavras,)sons,)exposição)oral,)etc.) 

Visual! Auditivo!
! !

P25:)Com)que)organização)da)informação)se)sente)mais)confortável)para)aprender?!

Indutiva:)factos)e)observações)são)dadas)e)as)leis)e)princípios)são)inferidos.)

Dedutiva:)as)leis)e)os)princípios)são)dados)e)deduzDse)as)aplicações)e)consequências 

Indutiva! Dedutiva!
! !

P26:)De)que)modo)prefere)processar)a)informação)da)aprendizagem?!

Ativo:)Através)de)experiencias,)resolução)de)problemas,)discussão)dos)conteúdos,)etc.)

Refletivo:)Através)da)introspeção,)do)pensamento,)etc. 

Ativo! Refletivo!
! !

P27:)Classifique)o)seu)progresso)para)a)compreensão)dos)conteúdos)curriculares?!
Sequencial:)O)aluno)vai)entendendo)os)conteúdos)à)medida)que)vão)sendo)lecionados.)

Global:)O)alunos)só)tem)entendimento)dos)conteúdos)quando)estão)totalmente)

lecionados) 

Sequencial! Global!
! !

Muito)obrigado)pela)sua)colaboração!)



 

Inquérito por Questionário - LPE 

UC de Estruturas de Betão II 

 

Caro Aluno: 

Este Questionário pretende conhecer a sua opinião sobre aspetos relacionados com o ensino e 

aprendizagem nas Unidades Curriculares (UC) de Estruturas que fazem parte do plano de estudos 

do Mestrado Integrado em Engenharia Civil da Universidade do Minho. 

A sua opinião é muito importante para nós, pelo que solicitamos a sua colaboração no 

preenchimento do questionário que se segue. 

A informação recolhida será tratada de forma confidencial. 

Agradecemos, desde já, o tempo nele despendido. 

(Assinale)com)um)X,)a)resposta)mais)adequada))

)

Informação Geral!

P1:Género?!

! Masculino! Feminino!
! !

P2:)No)ensino)secundário,)ou)equivalente,)frequentou)disciplinas)de)Matemática)e)Física?)
(Assinale)as)disciplinas)que)frequentou)!

! Matemática)
A!

Matemática)
B! Física!

! ! !

P3:)Considera)que)a)sua)formação)anterior,)forneceuDlhe)bases)para)o)estudo)da)UC)de)
Estruturas)de)Betão)II?!
! Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)
totalmente!

! ! ! ! !

P4:)Durante)o)ensino)secundário)utilizou)laboratórios)pedagógicos,)ou)experiências)para)
complementar)o)ensino?)Por)exemplo:)experiencias)onde)comprovava)a)matéria)teórica)de)
disciplinas)como)Física.!

! Sim! Não!
! !

P5:Considera)que)a)utilização)de)laboratórios)pedagógicos,)ou)experiências)práticas,)
melhoraram)o)processo)de)ensino/aprendizagem?)!
! Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)
totalmente!

! ! ! ! !



Informação Relativa à UC de Estruturas de Betão II!

P6:)Qual)a)classificação)que)obteve)na)UC)de)Estruturas)de)Betão)II?!

! <)10! 10)D)12! 13)D)15! 16)D)18! 19)D)20!
! ! ! ! !

P7:)Para)a)UC)de)Estruturas)de)Betão)II)a)sua)assiduidade)às)aulas!teóricas)foi:!

! <)25)%! 25)a)50)%)! 50)a)75)%! >)75)%)

! ! ! !

P8:)Se)a)sua)assiduidade)às)aulas)teóricas)foi)inferior)a)75%,)indique)o)motivo)que)o)levou)a)

faltar)às)aulas.)(No)caso)de)responder)outro)indique)!
Indique:_______________________________

______________________________________

______________________________________!

Horário! Docente)! Dificuldade)

Conteúdos! Repetente! Outro)

! ! ! ! !

P9:)Para)a)UC)de)Estruturas)de)Betão)II)a)sua)assiduidade)às)aulas!práticas)foi:!

! <)25)%! 25)a)50)%)! 50)a)75)%! >)75)%)

! ! ! !

P10:)Se)a)sua)assiduidade)às)aulas)práticas)foi)inferior)a)75%,)indique)o)motivo)que)o)levou)a)

faltar)às)aulas.)(No)caso)de)responder)outro)indique)!
Indique:_______________________________

______________________________________

______________________________________!

Horário! Docente)! Dificuldade)

Conteúdos! Repetente! Outro)

! ! ! ! !

P11:)Para)além)das)aulas,)indique)o)numero)médio)de)horas)semanais)que)dedicou)à)UC)de)

Estruturas)de)Betão)II.!
! 0)horas! <1)hora! 1)a)2)horas! 2)a)3)horas! >)3)horas)

! ! ! ! !

P12:)No)caso)de)ser)ou)ter)sido)repetente)na)UC)de)Estruturas)de)Betão)II,)os)motivos)que)

conduziram)a)essa)reprovação)foram:)(Indique)uma)opção)para)cada)um)dos)motivos)!

Desinteresse:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Docente:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Dificuldade)dos)Conteúdos:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Nº)de)Faltas:)

Discordo)

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo)

totalmente)

! ! ! ! !

Outro:)

Indique:_____________________________

__________________________________)



P13:)No)caso)de)ser)ou)ter)sido)repetente)na)UC)de)Estruturas)de)Betão)II,)indique)o)numero)
de)vezes)que)repetiu)a)UC.)!
! Nunca)

Repeti! 1! 2! 3! >3)

! ! ! ! !

 

Matérias Lecionadas na UC de Estruturas de Betão II. 

P14:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)em)geral)das)matérias)da)unidade)curricular)
de)Estruturas)de)Betão)II.!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil)

! ! ! ! !

P15:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)lajes)vigadas)
aligeiradas,)armadas)numa)direção)construídas)com)vigotas)préDesforçadas.!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P16:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)lajes)vigadas)maciças,)
armadas)numa)direção.)
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P17:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)lajes)vigadas)maciças,)
armadas)nas)duas)direções.!
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P18:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)lajes)fungiformes.)

! Muito)
Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P19:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)de)escadas.)

! Muito)
Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

P20:)Classifique)o)grau)de)facilidade/dificuldade)sentido)na)matéria)relativa)a)estruturas)de)
betão)préD)esforçado.)
! Muito)

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito)Fácil!

! ! ! ! !

Descreva outras dificuldades sentidas na UC de Estruturas)de)Betão)II 

(facultativo):_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



Material Pedagógico de Apoio Fornecido pelos Docentes!
P21:)O)material)pedagógico)(textos)de)apoio,)apresentações))fornecido)pelo)docente)é)

suficiente?!
! Sim! Não!

! !

P22:)Se)respondeu)não)na)questão)anterior)indique)outro)material)pedagógico)que)acha)

necessário.)(Escreva)!

Indique:_____________________________________________________________________)

P23:)Classifique)o)material)pedagógico)fornecido)pelos)docentes.!

! Muito)

Fraco! Fraco! Razoável! Bom! Muito)Bom)

! ! ! ! !

 

Estilo de Aprendizagem!

P25:)Em)termos)de)percepção)dos)conteúdos)curriculares,)consideraDse:!

Sensorial:)Percebe)os)conteúdos)quando)vê,)ouve)ou)experimenta.)

Intuitivo:)Percebe)os)conteúdos)quando)reflete,)faz)introspeções)ou)tem)palpites. 

Sensorial! Intuitivo!
! !

P26:)Através)de)que)canal)sensorial)é)informação)externa)percebida)mais)eficazmente?!

Visual:)Prefere)a)utilização)de)imagens,)diagramas,)gráficos,)demonstrações,)etc.)

Auditivo:)Prefere)a)utilização)de)palavras,)sons,)exposição)oral,)etc.) 

Visual! Auditivo!
! !

P27:)Com)que)organização)da)informação)se)sente)mais)confortável)para)aprender?!

Indutiva:)factos)e)observações)são)dadas)e)as)leis)e)princípios)são)inferidos.)

Dedutiva:)as)leis)e)os)princípios)são)dados)e)deduzDse)as)aplicações)e)consequências 

Indutiva! Dedutiva!
! !

P28:)De)que)modo)prefere)processar)a)informação)da)aprendizagem?!

Ativo:)Através)de)experiencias,)resolução)de)problemas,)discussão)dos)conteúdos,)etc.)

Refletivo:)Através)da)introspeção,)do)pensamento,)etc. 

Ativo! Refletivo!
! !

P29:)Classifique)o)seu)progresso)para)a)compreensão)dos)conteúdos)curriculares?!
Sequencial:)O)aluno)vai)entendendo)os)conteúdos)à)medida)que)vão)sendo)lecionados.)

Global:)O)alunos)só)tem)entendimento)dos)conteúdos)quando)estão)totalmente)

lecionados) 

Sequencial! Global!
! !

Muito)obrigado)pela)sua)colaboração!)



 

Inquérito por Questionário - LPE 

Docentes das UC’s de Estruturas 

 

Caro Docente: 

Este Questionário pretende conhecer a sua opinião sobre aspetos relacionados com o ensino e 

aprendizagem nas Unidades Curriculares (UC’s) de Estruturas que fazem parte do plano de estudos 

do Mestrado Integrado em Engenharia Civil da Universidade do Minho. 

A sua opinião é muito importante para nós, pelo que solicitamos a sua colaboração no 

preenchimento do questionário que se segue. 

A informação recolhida será tratada de forma confidencial. 

Agradecemos, desde já, o tempo nele despendido. 

!

(Assinale com um X, as respostas referentes apenas às unidades curriculares onde 

lecionou no ano lectivo transato, de forma a identificar as matérias onde os alunos tem 

maiores dificuldades)  

Mecânica das Estruturas!
P1:!A!formação!anterior!dos!alunos,!fornece4lhes!bases!para!o!estudo!da!UC!de!Mecânica!das!
Estruturas?!!
! Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!
totalmente!

! ! ! ! !

P2:Considera!que!a!utilização!de!laboratórios!pedagógicos,!ou!experiências!práticas,!
melhoraram!o!processo!de!ensino/aprendizagem?!!
! Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!
totalmente!

! ! ! ! !

P3:!No!caso!geral!de!reprovação!dos!alunos,!os!motivos!que!conduziram!a!essa!reprovação!
foram:!(Indique!uma!opção!para!cada!um!dos!motivos)!

Desinteresse:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Dificuldade!dos!Conteúdos:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Nº!de!Faltas:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Outro:!
Indique:_____________________________
____________________________________!

 



P4:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!em!geral!das!matérias!da!unidade!curricular!
de!Mecânica!das!Estruturas.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P5:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!Estática!e!Equilíbrio.!
(Forças,!Equilíbrio!de!corpos!rígidos,!Cálculo!de!reações,!Estatia,!Tipos!Cargas,!Modelos!
Estruturais)!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P6:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!Estruturas!Articuladas!
no!Plano.!Como!por!exemplo:!(Estruturas!Articuladas,!Estatia,!Método!de!Ritter!e!Método!
dos!nós)!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P7:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!Diagramas!de!Esforços.!
Como!por!exemplo:!(Relação!entre!os!vários!tipos!de!esforços,!Cálculo!e!desenho!dos!
diagramas)!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P8:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!Geometria!de!Massas.!
Como!por!exemplo:!(Centros!de!Massa,!Momentos!de!Inércia,!Raio!de!Giração,!Produto!
Inércia)!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

 

Resistência dos Materiais I!

P9:!A!formação!anterior!dos!alunos,!fornece4lhes!bases!para!o!estudo!da!UC!de!Resistência!
dos!Materiais!I?!!
! Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!
totalmente!

! ! ! ! !

P10:Considera!que!a!utilização!de!laboratórios!pedagógicos,!ou!experiências!práticas,!
melhoraram!o!processo!de!ensino/aprendizagem?!!
! Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!
totalmente!

! ! ! ! !

 

 

 



P11:!No!caso!geral!de!reprovação!dos!alunos,!os!motivos!que!conduziram!a!essa!reprovação!
foram:!(Indique!uma!opção!para!cada!um!dos!motivos)!

Desinteresse:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Dificuldade!dos!Conteúdos:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Nº!de!Faltas:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Outro:!
Indique:_____________________________
____________________________________!

P12:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!em!geral!das!matérias!da!unidade!curricular!
de!Resistência!dos!Materiais!I.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P13:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!teoria!da!elasticidade.!
Como!por!exemplo:!(Definição!e!cálculo!do!estado!de!tensão!e!deformação,!circulo!de!Mohr,!
lei!de!Hooke!generalizada)!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P14:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!tensões!normais,!nos!
casos!de!compressão!e!tração!pura.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P15:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!tensões!normais!nos!
casos!de!flexão!pura,!flexão!simples,!flexão!desviada!e!flexão!desviada!composta.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P16:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!tensões!tangenciais,!
nos!casos!de!esforços!de!corte!em!secções!isostáticas!e!hiperstáticas,!para!esforços!de!torção!
e!cálculo!do!centro!de!corte.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

 

 

 

 



Resistência dos Materiais II!

P17:!A!formação!anterior!dos!alunos,!fornece4lhes!bases!para!o!estudo!da!UC!de!Resistência!
dos!Materiais!II?!!
! Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!
totalmente!

! ! ! ! !

P18:Considera!que!a!utilização!de!laboratórios!pedagógicos,!ou!experiências!práticas,!
melhoraram!o!processo!de!ensino/aprendizagem?!!
! Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!
totalmente!

! ! ! ! !

P19:!No!caso!geral!de!reprovação!dos!alunos,!os!motivos!que!conduziram!a!essa!reprovação!
foram:!(Indique!uma!opção!para!cada!um!dos!motivos)!

Desinteresse:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Dificuldade!dos!Conteúdos:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Nº!de!Faltas:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Outro:!
Indique:_____________________________
____________________________________!

P20:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!em!geral!das!matérias!da!unidades!
curriculares!de!Estruturas.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P21:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!combinação!de!ações!
e!segurança!estrutural.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P22:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!deformação!de!peças!
lineares.!(método!da!linha!elástica!e!método!das!forças)!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P23:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!estruturas!com!um!
grau!de!hiperstaticidade.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !



P24:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!linhas!de!influência.!

! Muito!
Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P25:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!instabilidade!em!
compressão!axial.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

 

Análise de Estruturas I !
P26:!A!formação!anterior!dos!alunos,!fornece4lhes!bases!para!o!estudo!da!UC!de!Análise!de!
Estruturas!I?!!
! Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!
totalmente!

! ! ! ! !

P27:Considera!que!a!utilização!de!laboratórios!pedagógicos,!ou!experiências!práticas,!
melhoraram!o!processo!de!ensino/aprendizagem?!!
! Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!
totalmente!

! ! ! ! !

P28:!No!caso!geral!de!reprovação!dos!alunos,!os!motivos!que!conduziram!a!essa!reprovação!
foram:!(Indique!uma!opção!para!cada!um!dos!motivos)!

Desinteresse:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Dificuldade!dos!Conteúdos:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Nº!de!Faltas:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Outro:!
Indique:_____________________________
____________________________________!

P29:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!em!geral!das!matérias!da!unidade!curricular!
de!Análise!de!Estruturas!I.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

 

 

 



P30:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!conceitos!
introdutórios!de!análise!de!estruturas.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P31:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!formulação!direta!do!
método!das!forças!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P32:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!formulação!direta!do!
método!dos!deslocamentos.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P33:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!formulação!matricial!
do!método!dos!deslocamentos.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P34:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!utilização!de!um!software!de!
análise!estrutural,!para!modelação!e!interpretação!de!resultados!do!cálculo!de!estruturas.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

 

Análise de Estruturas II!
P35:!A!formação!anterior!dos!alunos,!fornece4lhes!bases!para!o!estudo!da!UC!de!Análise!de!
Estruturas!II?!!
! Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!
totalmente!

! ! ! ! !

P36:Considera!que!a!utilização!de!laboratórios!pedagógicos,!ou!experiências!práticas,!
melhoraram!o!processo!de!ensino/aprendizagem?!!
! Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!
totalmente!

! ! ! ! !

P37:!No!caso!geral!de!reprovação!dos!alunos,!os!motivos!que!conduziram!a!essa!reprovação!
foram:!(Indique!uma!opção!para!cada!um!dos!motivos)!

Desinteresse:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Dificuldade!dos!Conteúdos:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !



Nº!de!Faltas:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Outro:!
Indique:_____________________________
____________________________________!

P38:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!em!geral!das!matérias!da!unidade!curricular!
de!Análise!de!Estruturas!II.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P39:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!do!método!de!elementos!
finitos,!aplicado!a!estruturas!articuladas.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P40:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!do!método!de!elementos!
finitos,!aplicado!a!estruturas!submetidas!a!estado!plano!de!tensão.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P41:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!calculo!plástico!de!
estruturas!reticuladas.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P42:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!modelação!de!
estruturas.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P43:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!análise!plana!de!
estruturas!sujeitas!à!ação!sísmica.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

 

 

Estruturas de Betão I!

P44:!A!formação!anterior!dos!alunos,!fornece4lhes!bases!para!o!estudo!das!UC!de!Estruturas!
de!Betão!I?!!
! Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!
totalmente!

! ! ! ! !



P45:Considera!que!a!utilização!de!laboratórios!pedagógicos,!ou!experiências!práticas,!
melhoraram!o!processo!de!ensino/aprendizagem?!!
! Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!
! ! ! ! !

P46:!No!caso!geral!de!reprovação!dos!alunos,!os!motivos!que!conduziram!a!essa!reprovação!

foram:!(Indique!uma!opção!para!cada!um!dos!motivos)!

Desinteresse:!

Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Dificuldade!dos!Conteúdos:!

Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Nº!de!Faltas:!

Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Outro:!

Indique:_____________________________

____________________________________!

P47:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!em!geral!das!matérias!da!unidade!curricular!

de!Estruturas!de!Betão!I.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P48:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!inicial!de!bases!para!o!

projeto!de!estruturas!de!betão!armado.!(Quantificação!de!ações,!vida!útil,!recobrimento!

nominal,!etc.)!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P49:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!relativa!ao!

comportamento!do!betão!armado!sujeito!a!esforços!normais.!(Tração!e!compressão)!

! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P50:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!relativa!ao!

comportamento!do!betão!armado!sujeito!a!esforços!de!flexão.!(Flexão!simples,!flexão!

composta,!análise!e!dimensionamento!de!vigas!à!flexão.)!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P51:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!relativa!ao!

comportamento!do!betão!armado!sujeito!a!esforços!de!corte!e!torção.!

! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !



P52:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!relativa!ao!
dimensionamento!de!pilares!e!efeitos!de!2ª!ordem!em!estruturas!de!betão!armado.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

 

 

Estruturas de Betão II!

P53:!A!formação!anterior!dos!alunos,!fornece4lhes!bases!para!o!estudo!da!UC!de!Estruturas!
de!Betão!II?!!
! Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!
totalmente!

! ! ! ! !

P54:Considera!que!a!utilização!de!laboratórios!pedagógicos,!ou!experiências!práticas,!
melhoraram!o!processo!de!ensino/aprendizagem?!!
! Discordo!

totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!
totalmente!

! ! ! ! !

P55:!No!caso!geral!de!reprovação!dos!alunos,!os!motivos!que!conduziram!a!essa!reprovação!
foram:!(Indique!uma!opção!para!cada!um!dos!motivos)!

Desinteresse:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Dificuldade!dos!Conteúdos:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Nº!de!Faltas:!

Discordo!
totalmente! Discordo! Indiferente! Concordo! Concordo!

totalmente!

! ! ! ! !

Outro:!
Indique:_____________________________
____________________________________!

P56:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!em!geral!das!matérias!da!unidade!curricular!
de!Estruturas!de!Betão!II.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P57:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!lajes!vigadas!
aligeiradas,!armadas!numa!direção!construídas!com!vigotas!pré4esforçadas.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

 

 



P58:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!lajes!vigadas!maciças,!
armadas!numa!direção.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P59:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!lajes!vigadas!maciças,!
armadas!nas!duas!direções.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P60:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!lajes!fungiformes.!

! Muito!
Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P61:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!de!escadas.!

! Muito!
Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

P62:!Classifique!o!grau!de!facilidade/dificuldade!sentido!na!matéria!relativa!a!estruturas!de!
betão!pré4!esforçado.!
! Muito!

Difícil! Difícil! Moderada! Fácil! Muito!Fácil!

! ! ! ! !

 

Descreva outras dificuldades que pensa que os alunos sentem nas UC’s de 

Estruturas.(facultativo):_________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

!



(Assinale!com!um!X,!a!resposta!mais!adequada)!

Material Pedagógico de Apoio Utilizado pelos Docentes!

P63:!Identifique!material!pedagógico!que!utiliza!durante!a!lecionação!das!aulas!!

! Acetatos/Powerpoint:!
Sim! Não!

! !

! Sebenta!Teórica:!
Sim! Não!

! !

! Sebenta!Prática:!
Sim! Não!

! !

Outro:!
Indique:_____________________________
____________________________________!

 

Estilo de Ensino!

P64:!Que!tipo!de!informação!apresenta!durante!as!aulas:!

Concreta:!factos!e!dados.!

Abstrata:!conceptual!e!teórica. 

Concreta! Abstrata!
! !

P65:!Que!modo!de!exposição!da!matéria!utiliza!durante!as!aulas?!

Visual:!Utiliza!imagens,!diagramas,!gráficos,!demonstrações,!etc.!

Verbal:!Prefere!a!utilização!de!palavras,!sons,!exposição!oral,!discussões,!leituras!etc.! 

Visual! Verbal!
! !

P66:!De!que!forma,!organiza!as!apresentações!das!aulas?!

Indutiva:!factos!e!observações!são!dadas!e!as!leis!e!princípios!são!inferidos.!

Dedutiva:!as!leis!e!os!princípios!são!dados!e!deduz4se!as!aplicações!e!consequências 

Indutiva! Dedutiva!
! !

P67:!Que!tipo!de!participação!dos!estudantes!na!aula!é!facilitada!pela!sua!apresentação?!

Ativa:!Os!estudantes!fazem!perguntas,!falam!e!questionam,!procurando!o!conhecimento.!

Passiva:!Os!estudantes!veem!e!ouvem!a!apresentação. 

Ativa! Passiva!
! !

P68:!que!tipo!de!perspetiva!é!dada!na!apresentação!durante!as!aulas?!
Sequencial:!Os!conteúdos!vão!sendo!abordados!à!medida!que!vão!sendo!lecionados.!

Global:!Os!conteúdos!vão!sendo!abordados!fazendo!um!contexto!e!relevância!dentro!da!

matéria!onde!estão!inseridos. 

Sequencial! Global!
! !

Muito!obrigado!pela!sua!colaboração!!



!
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Anexo III 

 

Apresenta-se no presente anexo as Figuras referenciadas na análise dos resultados dos inquéritos por 

questionário, feita no capítulo 4. As Figuras, encontram-se dispostos pela ordem que são referenciadas 

no texto, estando organizadas com uma referencia ao ponto onde são referidas no texto. 

 

Gráficos utilizados no ponto 4.2.1. - Formação Anterior 

 

 

Figura III.1 - Disciplinas frequentadas no ensino secundário pelos inquiridos em Estruturas de Betão II 

 

 

 

(A) 
 

(B) 

 

(C) 
Figura III.2 - Bases para o estudo, (A) Resistência dos Materiais II, (B) Análise de Estruturas II, (C) Estruturas de Betão II 
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Gráficos utilizados no ponto 4.2.3. - Assiduidade às aulas teóricas e práticas 

 

(A) (B) 

(C) (D) 
Figura III.3 - Assiduidades e motivos das faltas da UC de Resistência dos Materiais I, (A) Assiduidade às aulas teóricas, 

(B) Assiduidade às aulas práticas, (C) Motivos das faltas nas aulas teóricas, (D) Motivos das faltas nas aulas práticas 

(A) (B) 

(C) (D) 
Figura III.4 - Assiduidades e motivos das faltas da UC de Resistência dos Materiais II, (A) Assiduidade às aulas teóricas, 

(B) Assiduidade às aulas práticas, (C) Motivos das faltas nas aulas teóricas, (D) Motivos das faltas nas aulas práticas 
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(A) (B) 

(C) (D) 
Figura III.5 - Assiduidades e motivos das faltas da UC de Análise de Estruturas I, (A) Assiduidade às aulas teóricas, 

(B) Assiduidade às aulas práticas, (C) Motivos das faltas nas aulas teóricas, (D) Motivos das faltas nas aulas práticas 

 

(A) (B) 

(C) (D) 
Figura III.6 - Assiduidades e motivos das faltas da UC de Análise de Estruturas II, (A) Assiduidade às aulas teóricas, 

(B) Assiduidade às aulas práticas, (C) Motivos das faltas nas aulas teóricas, (D) Motivos das faltas nas aulas práticas 
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(A) (B) 

(C) (D) 
Figura III.7 - Assiduidades e motivos das faltas da UC de Estruturas de Betão I, (A) Assiduidade às aulas teóricas, 

(B) Assiduidade às aulas práticas, (C) Motivos das faltas nas aulas teóricas, (D) Motivos das faltas nas aulas práticas 

 

(A) (B) 

(C) (D) 
Figura III.8 - Assiduidades e motivos das faltas da UC de Estruturas de Betão II, (A) Assiduidade às aulas teóricas, 

(B) Assiduidade às aulas práticas, (C) Motivos das faltas nas aulas teóricas, (D) Motivos das faltas nas aulas práticas 
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Gráficos utilizados no ponto 4.2.4. - Classificação, estudo e repetição das UC’s de 

Estruturas 

 

UC de Mecânica das Estruturas 

 

(A) (B) 

Figura III.9 - (A) Classificações da UC de Mecânica das Estruturas, (B) Número repetições na UC 

(A) (B) 
Figura III.10 - (A) Docente como motivo de insucesso, (B) Número de horas de estudo semanal para a UC 

(A) (B) 
Figura III.11 - Desinteresse como motivo do insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 
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(A) (B) 
Figura III.12 - Dificuldade de conteúdos como motivo de insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.13 - Número de faltas como motivo de insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

 

UC de Resistência dos Materiais I 

 

(A) (B) 

Figura III.14 - (A) Classificações da UC de Resistência dos Materiais I, (B) Número de repetições na UC 
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(A) (B) 
Figura III.15 - (A) Docente como motivo de insucesso na UC, (B) Número de horas de estudo semanal para a UC 

(A) (B) 
Figura III.16 - Desinteresse como motivo do insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.17 - Dificuldade de conteúdos como motivo de insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.18 - Número de faltas como motivo de insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 
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UC de Resistência dos Materiais II 

 

(A) (B) 

Figura III.19 - (A) Classificações da UC de Resistência dos Materiais II, (B) Número repetições na UC 

(A) (B) 
Figura III.20 - (A) Docente como motivo de insucesso na UC, (B) Número de horas de estudo semanal para a UC 

(A) (B) 
Figura III.21 - Desinteresse como motivo do insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.22 - Dificuldade de conteúdos como motivo de insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 
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(A) (B) 
Figura III.23 - Número de faltas como motivo de insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

 

UC de Análise de Estruturas I 

 

(A) (B) 

Figura III.24 - (A) Classificações da UC de Análise de Estruturas I, (B) Número de repetições na UC 

(A) (B) 
Figura III.25 - (A) Docente como motivo de insucesso na UC, (B) Número de horas de estudo semanal para a UC 
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(A) (B) 
Figura III.26 - Desinteresse como motivo do insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.27 - Dificuldade de conteúdos como motivo de insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.28 - Número de faltas como motivo de insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

 

UC de Análise de Estruturas II 

(A) (B) 

Figura III.29 - (A) Classificações da UC de Análise de Estruturas II, (B) Número de repetições na UC 
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(A) (B) 
Figura III.30 - (A) Docente como motivo de insucesso na UC, (B) Número de horas de estudo semanal para a UC 

 

(A) (B) 
Figura III.31 - Desinteresse como motivo do insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.32 - Dificuldade de conteúdos como motivo de insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.33 – Número de faltas como motivo de insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 
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UC de Estruturas de Betão I 

 

(A) (B) 

Figura III.34 – (A) Classificações da UC de Estruturas de Betão I, (B) Número de repetições na UC 

 

(A) (B) 
Figura III.35 - (A) Docente como motivo de insucesso na UC, (B) Número de horas de estudo semanal para a UC 

(A) (B) 
Figura III.36 - Desinteresse como motivo do insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 
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(A) (B) 
Figura III.37 - Dificuldade de conteúdos como motivo de insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.38 - Número de faltas como motivo de insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

 

UC de Estruturas de Betão II 

 

(A) (B) 

Figura III.39 - (A) Classificações da UC de Estruturas de Betão II, (B) Número de repetições na UC 
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(A) (B) 
Figura III.40 - (A) Docente como motivo de insucesso na UC, (B) Número de horas de estudo semanal para a UC 

(A) (B) 
Figura III.41 - Desinteresse como motivo do insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.42 - Dificuldade de conteúdos como motivo de insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.43 - Número de faltas como motivo de insucesso, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 
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Gráficos utilizados no ponto 4.2.5. – Matérias lecionadas nas UC’s de Estruturas 

 

UC de Mecânica das Estruturas 

 

(A) (B) 

Figura III.44 - Facilidade/Dificuldade geral da UC de Mecânica das Estruturas, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos 

docentes 

(A) (B) 
Figura III.45 - Facilidade/Dificuldade da matéria de estática e equilíbrio, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.46 - Facilidade/Dificuldade da matéria de estruturas articuladas, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 
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(A) (B) 
Figura III.47 - Facilidade/Dificuldade da matéria de diagramas de esforços, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos 

docentes 

(A) (B) 
Figura III.48 - Facilidade/Dificuldade da matéria de geometria de massas, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

 

UC de Resistência dos Materiais I 

 

(A) (B) 

Figura III.49 - Facilidade/Dificuldade geral da UC de Resistência dos Materiais I, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos 

docentes 
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(A) (B) 
Figura III.50 - Facilidade/Dificuldade da matéria de teoria da elasticidade, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.51 - Facilidade/Dificuldade da matéria de tração e compressão, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.52 - Facilidade/Dificuldade da matéria de flexão, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.53 - Facilidade/Dificuldade da matéria de tensões tangenciais, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 
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UC de Resistência dos Materiais II 

 

(A) (B) 

Figura III.54 - Facilidade/Dificuldade geral da UC de Resistência dos Materiais II, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos 

docentes 

(A) (B) 
Figura III.55 - Facilidade/Dificuldade da matéria de combinação de ações, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.56 - Facilidade/Dificuldade da matéria de cálculo de deformações, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos 

docentes 
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(A) (B) 
Figura III.57 - Facilidade/Dificuldade da matéria de estruturas hiperstáticas, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos 

docentes 

(A) (B) 
Figura III.58 - Facilidade/Dificuldade da matéria de linhas de influência, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.59 - Facilidade/Dificuldade da matéria de encurvadura, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 
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UC de Análise de Estruturas I 

 

(A) (B) 

Figura III.60 - Facilidade/Dificuldade geral da UC de Análise de Estruturas I, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos 

docentes 

(A) (B) 
Figura III.61 - Facilidade/Dificuldade dos conceitos de Análise de Estruturas, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos 

docentes 

(A) (B) 
Figura III.62 - Facilidade/Dificuldade da matéria do método das forças, formulação direta, (A) Opinião dos alunos,  

(B) Opinião dos docentes 
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(A) (B) 
Figura III.63 - Facilidade/Dificuldade da matéria do método dos deslocamentos, formulação direta, (A) Opinião dos alunos,  

(B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.64 - Facilidade/Dificuldade da matéria do método dos deslocamentos, formulação matricial, (A) Opinião dos 

alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.65 - Facilidade/Dificuldade na utilização de um software de análise estrutural, (A) Opinião dos alunos,  

(B) Opinião dos docentes 
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UC de Análise de Estruturas II 

 

(A) (B) 

Figura III.66 - Facilidade/Dificuldade geral da UC de Análise de Estruturas II, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos 

docentes 

(A) (B) 
Figura III.67 - Facilidade/Dificuldade da matéria de elementos finitos, aplicado a estruturas articuladas, (A) Opinião dos 

alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.68 - Facilidade/Dificuldade da matéria de elementos finitos, aplicado a estado plano de tensão, (A) Opinião dos 

alunos, (B) Opinião dos docentes 
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(A) (B) 
Figura III.69 - Facilidade/Dificuldade da matéria de cálculo plástico de estruturas reticuladas, (A) Opinião dos alunos,  

(B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.70 - Facilidade/Dificuldade da matéria de modelção de estruturas, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos 

docentes 

(A) (B) 
Figura III.71 - Facilidade/Dificuldade da matéria de quantificação da ação sísmica, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos 

docentes 
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UC de Estruturas de Betão I 

 

(A) (B) 

Figura III.72 - Facilidade/Dificuldade geral da UC de Estruturas de Betão I, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos 

docentes 

(A) (B) 
Figura III.73 - Facilidade/Dificuldade da matéria inicial de projeto de estruturas de betão armado, (A) Opinião dos alunos, 

 (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.74 - Facilidade/Dificuldade da matéria de cálculo de peças sujeitas a tração ou compressão, (A) Opinião dos 

alunos, (B) Opinião dos docentes 
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(A) (B) 
Figura III.75 - Facilidade/Dificuldade da matéria de cálculo de peças sujeitas a esforços de flexão, (A) Opinião dos alunos,  

(B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.76 - Facilidade/Dificuldade da matéria de cálculo de peças sujeitas a esforços de corte e torção, (A) Opinião dos 

alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.77 - Facilidade/Dificuldade da matéria de cálculo de pilares e efeitos de 2ª Ordem, (A) Opinião dos alunos,  

(B) Opinião dos docentes 
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UC de Estruturas de Betão II 

 

(A) (B) 

Figura III.78 - Facilidade/Dificuldade geral da UC de Estruturas de Betão II, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos 

docentes 

(A) (B) 
Figura III.79 - Facilidade/Dificuldade da matéria de lajes de vigotas, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.80 - Facilidade/Dificuldade da matéria de lajes vigadas maciças armadas numa direção, (A) Opinião dos alunos,  

(B) Opinião dos docentes 
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(A) (B) 
Figura III.81 - Facilidade/Dificuldade da matéria de lajes vigadas maciças armadas em duas direções, (A) Opinião dos 

alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.82 - Facilidade/Dificuldade da matéria de lajes fungiformes, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.83 - Facilidade/Dificuldade da matéria de cálculo de escadas, (A) Opinião dos alunos, (B) Opinião dos docentes 

(A) (B) 
Figura III.84 - Facilidade/Dificuldade da matéria de cálculo de estruturas de betão pré-esforçado, (A) Opinião dos alunos,  

(B) Opinião dos docentes 
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Gráficos utilizados no ponto 4.2.6. – Material pedagógico 

 

 

Figura III.85 - Material pedagógico suficiente na UC de  

Mecânica das Estruturas, na opinião dos alunos 

 

Figura III.86 - Qualidade do material pedagódico da UC de 

Mecânica das Estruturas, na opinião dos alunos 

 

Figura III.87 - Material pedagógico suficiente na UC de  

Resistência dos Materiais I, na opinião dos alunos 

 

Figura III.88 - Qualidade do material pedagódico da UC de 

Resistência dos Materiais I, na opinião dos alunos 

 

Figura III.89 - Material pedagógico suficiente na UC de  

Resistência dos Materiais II, na opinião dos alunos 

 

Figura III.90 - Qualidade do material pedagódico da UC de 

Resistência dos Materiais II, na opinião dos alunos 
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Figura III.91 - Material pedagógico suficiente na UC de  

Análise de Estruturas I, na opinião dos alunos 

 

Figura III.92 - Qualidade do material pedagódico da UC de 

Análise de Estruturas I, na opinião dos alunos 

 

Figura III.93 - Material pedagógico suficiente na UC de  

Análise de Estruturas II, na opinião dos alunos 

 

Figura III.94 - Qualidade do material pedagódico da UC de 

Análise de Estruturas II, na opinião dos alunos 

 

Figura III.95 - Material pedagógico suficiente na UC de  

Estruturas de Betão I, na opinião dos alunos 

 

Figura III.96 - Qualidade do material pedagódico da UC de 

Estruturas de Betão I, na opinião dos alunos 

 

Figura III.97 - Material pedagógico suficiente na UC de  

Estruturas de Betão II, na opinião dos alunos 

 

Figura III.98 - Qualidade do material pedagódico da UC de 

Estruturas de Betão II, na opinião dos alunos 
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Figura III.99 - Respostas dos docentes, sobre a utilização de 

sebenta teórica como material pedagógico 

 

 

Figura III.100 - Respostas dos docentes, sobre a utilização 

de sebenta prática como material pedagógico 

 

Figura III.101 - Respostas dos docentes, sobre a utilização de  

acetatos como material pedagógico 
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CAPÍTULO I – Natureza e Missão 

 

Artigo 1º 

(O que é?) 

O Laboratório Pedagógico de Estruturas, a seguir designado por LPE, pertencente ao 

Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho, é um laboratório de caráter 

pedagógico, que promove a aprendizagem baseada em dispositivos experimentais dentro das 

unidades curriculares de Estruturas, servindo de complemento ao ensino tradicional. 

 

Artigo 2º 

(Objetivos) 

O LPE tem os seguintes objetivos: 

a) a realização de demonstradores/experiências que permitam aos alunos entender as 

matérias em estudo nas unidades curriculares de Estruturas; 

b) a promoção de concursos que estimulem a capacidade criativa e critica dos alunos; 

c) o apoio ao estudo, através da disponibilização do espaço físico do laboratório 

pedagógico e de todo o seu espólio, aos docentes e alunos de pós-graduação, para 

que melhor possam ajudar os alunos no seu estudo; 

d) aproximar os alunos do ambiente de investigação vivido no laboratório de estruturas, 

através de diversas ações como palestras e workshops; 

e) promover o Mestrado Integrado em Engenharia Civil aos alunos candidatos do ensino 

superior, contribuindo para a captação de novos alunos de engenharia civil; 

f) promover o Departamento de Engenharia Civil na sociedade através da sua valência 

de ensino. 

 

Artigo 3º 

(Atividade) 

O LPE deverá desenvolver as seguintes atividades: 

a) Demonstradores/Experiências; 

b) Concursos; 

c) Apoio ao estudo; 

d) Divulgação da Investigação; 
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e) Vídeos de apoio. 

 

CAPÍTULO II – Estrutura Organizacional 

 

Artigo 4º 

(Elementos) 

Além do espaço físico (sala C2-018), partilhado com os restantes laboratórios pedagógicos, 

fazem parte da estrutura do LPE os seguintes elementos: 

a) O Diretor; 

b) O Diretor-Adjunto; 

c) A Equipa de trabalho; 

d) Os Utilizadores. 

 

Artigo 5º 

(Diretor) 

1 – A gestão do LPE é assegurada pelo seu Diretor, e Diretor-Adjunto, quando delegado pelo 

Diretor. 

2 – O Diretor é nomeado pelo Departamento de Engenharia Civil/Responsável pelo Grupo de 

Estruturas. 

3 – Compete ao Diretor: 

a) Coordenar as ações desenvolvidas no âmbito da sua missão; 

b) Assegurar a gestão de recursos; 

c) Elaborar o plano de trabalhos anual, com base nas propostas dos Utilizadores; 

d) Representar o LPE na Universidade do Minho e no exterior; 

e) Zelar pela imagem internamente e externamente. 

 

Artigo 6º 

(Diretor-Adjunto) 

1 – O Diretor-Adjunto é nomeado pelo Departamento de Engenharia Civil/Responsável pelo 

Grupo de Estruturas. 

2 – Compete ao Diretor-Adjunto: 

a) Auxiliar o Diretor nas suas competências sempre que este o solicite; 
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b) Assegurar as competências do Diretor na ausência deste. 

 

Artigo 7º 

(Equipa de trabalho) 

1 – A Equipa de trabalho é nomeada conjuntamente pelo Diretor e Diretor-Adjunto. 

2 – Compete à Equipa de trabalho: 

a) Auxiliar o Diretor e o Diretor-Adjunto nas suas competências sempre que estes o 

solicitem; 

b) Ajudar a preparar e implementar o plano de trabalhos anual do LPE; 

c) Auxiliar na criação de novos materiais pedagógicos. 

 

Artigo 8º 

(Utilizadores) 

1 – Os Utilizadores incluem, os alunos do Mestrado Integrado em Engenharia Civil, os 

Docentes do Departamento de Engenharia Civil, e outros Utilizadores autorizados pelo Diretor 

do LPE. 

2 – Um Utilizador só poderá utilizar o espaço físico do LPE e o seu espólio se cumprir os 

seguintes requisitos: 

a) No caso dos Docentes ou outros Utilizadores, ter submetido um pedido ao Diretor 

para utilizar o espaço físico, ou um material pedagógico específico; 

b) No caso de alunos do Mestrado Integrado em Engenharia Civil, estar acompanhados 

por um Docente ou outro Utilizador, que cumpra a alínea anterior. 

3 – Compete aos utilizadores, zelarem pelo espaço físico do LPE e respetivo material utilizado. 

 

CAPÍTULO III – Funcionamento 

 

Artigo 9º 

(Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Material) 

1 – Cabe ao Diretor do LPE, manter uma lista atualizada de material prioritário para adquirir 

ou desenvolver, bem como assegurar a manutenção do material existente. 

2 – O Diretor e Diretor-Adjunto, devem desenvolver ações que levem alunos e Docentes a 

proporem e colaborarem na aquisição ou desenvolvimento de novos materiais para o LPE. 
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Artigo 10º 

(Planificação) 

1 – Os trabalhos do LPE serão planificados a dois níveis distintos: 

a) Plano de trabalhos anual; 

b) Plano mensal de utilização do espaço físico e material pedagógico. 

2 – O plano de trabalhos anual é elaborado pelo Diretor e Diretor-Adjunto, com o auxilio da 

Equipa de trabalho do LPE, e com o contributo de docentes e alunos. 

3 – O plano mensal de utilização é elaborado pelo Diretor, com base nas requisições feitas 

pelos Docentes e outros Utilizadores, que deverão enviar uma mensagem de correio eletrónico 

a solicitar o material pedagógico que necessitam, ou o espaço físico. 

4 – As requisições deverão ser feitas para o e-mail do LPE: lpe@civil.uminho.pt 

5 – Sempre que um material pedagógico, ou espaço físico do LPE seja muito solicitado, 

haverá uma lista de espera de Utilizadores. 

6 – A planificação mensal, deverá ser afixada na entrada do espaço físico do LPE e no sitio 

web do LPE em: www.civil.uminho.pt/lpe, para que a sua consulta esteja acessível aos 

Utilizadores. 

 

Artigo 11º 

(Utilização dos Materiais e Espaço Físico) 

1 – Existem três tipos de utilização do LPE: 

a) Utilização dos materiais pedagógicos fora do espaço físico do LPE; 

b) Utilização dos materiais pedagógicos no espaço físico do LPE; 

c) Utilização do espaço físico do LPE, para apoio ao estudo. 

2 – A Utilização do material pedagógico do LPE, deverá sempre processar-se de acordo com o 

estabelecido nas fichas de utilização de cada um dos materiais. 

3 – Sempre que a utilização do material pedagógico se processe fora do espaço físico do LPE, 

o responsável pela utilização deverá logo após a utilização, repor o material no espaço físico 

do LPE, deixando o espaço arrumado. 
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Artigo 12º 

(Acesso ao LPE) 

O acesso ao LPE, depois de estar devidamente autorizado, faz-se levantando a chave da sala 

do LPE, na secretaria do Departamento de Engenharia Civil. Mal termine a utilização, a chave 

deverá regressar ao mesmo local, para que o espaço físico do LPE esteja disponível para 

outros Utilizadores. 

 

CAPÍTULO IV – Conservação dos Materiais 

 

Artigo 13º 

Os Utilizadores deverão comunicar ao Diretor do LPE, qualquer anomalia detetada nos 

materiais pedagógicos, para que a reparação possa ser efectuada o mais rápido possível. 

 

CAPÍTULO V – Visibilidade do LPE 

 

Artigo 14º 

Tornar visível o LPE, é essencial para o seu reconhecimento, quer interno, quer externo. 

Sempre que possível, os utilizadores devem fazer referência ao LPE. 

 

CAPÍTULO VI – Casos Omissos 

 

Artigo 15º 

Os casos omissos do presente regulamento, deverão ser resolvidos pelo Diretor do LPE. 

 

 

 

Guimarães, 19 de Novembro de 2013 
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LPE 

Laboratório Pedagógico de Estruturas 
Ficha de Utilização 

Módulo de Encurvadura  
 
Descrição:  
O módulo de instabilidade por encurvadura, consiste numa caixa metálica que contêm quatro barras metálicas que, 
quando sujeitas a ação de uma força de compressão exercida na parte superior, tendem a instabilizar por encurvadura. 
 

!
(A) 

!
(B)! !

(C) 
FIGURA 1 - MÓDULO DE ENCURVADURA, (A) POSIÇÃO NORMAL, (B) 1ª E 3ª BARRAS ENCURVADAS, (C) 2ª E 4ª BARRAS ENCURVADAS 

 
Material necessário:  

• Módulo de encurvadura!
• Vários Pesos!
• Régua graduada (30cm)!

!

 
UC em que pode ser utilizado:  

• Resistência dos Materiais II;!
• Estruturas Metálicas.!

!

 
Objetivos:  

• Compreender o fenómeno da encurvadura e os seus efeitos;!
• Verificar a influência do tipo de apoios no comprimento de encurvadura e na carga necessária para que esta 

ocorra;!
!
 
Procedimento de Utilização:  

1. Colocar o módulo de encurvadura sobre uma superfície nivelada e ajustar com os parafusos dos apoios;!
2. Ir aplicando os pesos na parte superior de uma das barras até que esta instabilize por encurvadura;!
3. Com a régua medir e registar o comprimento entre pontos de inflexão da barra instabilizada;!
4. Retirar os pesos aplicados e medir a barra na posição normal;!
5. Repetir este processo para as restantes barras.!

 
 
Observações/Questões:  

• Qual o motivo que leva a que as várias barras instabilizem de formas diferentes?!
• Qual o motivo que leva a que as várias barras instabilizem para cargas diferentes? Porquê que umas precisam 

de mais carga que outras? 
• Verifique através das medições efetuadas que os comprimentos de encurvadura para as condições de apoio 

apresentadas, são iguais/semelhantes aos apresentados nos regulamentos, tais como o Eurocódigo. 
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LPE 

Laboratório Pedagógico de Estruturas 
Ficha de Utilização 

Sistema de Pré-Esforço  
 
Descrição:  
O sistema de aplicação de pré-esforço apresentado na Figura 1, consiste numa bainha de pré-esforço que contêm 
quatro cabos, tendo de um dos lados uma ancoragem ativa e do outro lado uma ancoragem passiva. 
 

!
FIGURA 1 - SISTEMA DE APLICAÇÃO DE PRÉ-ESFORÇO 

!
(A) 

 
(B)!

FIGURA 2 - ANCORAGENS DE PRÉ-ESFORÇO, (A) ANCORAGEM ATIVA, (B) ANCORAGEM PASSIVA 

 
Material necessário:  

• Sistema de Pré-esforço!
!

 
UC em que pode ser utilizado:  

• Estruturas de Betão II;!
• Estruturas Pré-esforçadas e Mistas.!

!
 
Objetivos:  

• Mostrar aos alunos um sistema de aplicação de pré-esforço;!
• Identificar uma ancoragem ativa e uma ancoragem passiva e compreender as diferenças entre as duas;!
• Ver como são constituídos os cordões e cabos de pré-esforço;!
• Perceber como funcionam os sistemas de cunhas, que permitem manter os cabos sobre tensão;!
• Identificar os locais de injeção de calda na bainha e os locais de purga.!

!
 
Procedimento de Utilização:  

1. Colocar o sistema de pré-esforço sobre uma mesa;!
2. Fazer uma pequena apresentação sobre o mesmo, com o cuidado de focar os objetivos que se quer atingir 

como a apresentação do sistema de pré-esforço;!
3. Deixar os alunos verem e analisarem o sistema de pré-esforço de perto;!
4. Colocar algumas questões aos alunos, para perceber se estes assimilaram os conhecimentos.!



 
Observações/Questões:  

• Quais as diferenças entre as ancoragens ativas e passivas?!
• Quais as vantagens/desvantagens de utilizar ancoragens ativas ou ancoragens passivas? 
• Para que são necessários os locais de purga? 
• Por quantos fios é constituído um cordão de pré-esforço? 
• Como funcionam os sistemas de cunhas que mantêm os cabos tencionados? São 100% eficientes? 

 

!



LPE 

Laboratório Pedagógico de Estruturas 
Ficha de Utilização 

Conjuntos de Varões de Aço  
 
Descrição:  
Este demonstrador/experiência, consiste em dois conjuntos de varões de aço para a construção, um com aço A400NR 
e o segundo com aço A500NR, com diferentes diâmetros, como é possível ver na figura 1. 
 

!
FIGURA 1 - CONJUNTOS DE VARÕES DE AÇO, TIPO A400NR E A500NR 

!
 
Material necessário:  

• Conjuntos de varões de aço!
!

 
UC em que pode ser utilizado:  

• Estruturas de Betão I;!
!

 
Objetivos:  

• Mostrar aos alunos alguns dos diferentes tipos de varões, que podem ser utilizados nas estruturas de betão 
armado;!

• Fazer com que os alunos ganham sensibilidade na utilização dos varões de diâmetro entre os 6 e os 25 mm;!
• Perceber como é que em obra, se identifica o tipo de aço dos varões.!

!
 
Procedimento de Utilização:  

1. Fazer uma pequena apresentação sobre os conjuntos de varões, com o cuidado de focar os objetivos que se 
quer atingir como a sua apresentação;!

2. Deixar os alunos verem e analisarem os conjuntos de varões de perto, fazendo circular pela sala;!
3. Colocar algumas questões aos alunos, para perceber se estes assimilaram os conhecimentos.!

!
 
Observações/Questões:  

• Quais as diferenças nos varões que em obra permitem identificar o tipo de aço?!
 



!
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Viga de Tensões  
 
Descrição:  
A viga com tensões apresentada na figura 1 consiste numa viga em I, construída em madeira, que possuí triângulos de 
tensões de diferentes tamanhos, que é possível colocar e retirar da secção da viga, conforme se deseje, tal como se 
pode ver na figura 1. 
 

!
(A) 

 
(B)!

FIGURA 1 – VIGA COM TENSÕES, (A) COMPLETA, (B) RETIRANDO ALGUMAS PEÇAS 

 
Material necessário:  

• Viga de tensões!
!

 
UC em que pode ser utilizado:  

• Resistência dos Materiais I;!
!

 
Objetivos:  

• Mostrar aos alunos, os blocos de tensões normais que se desenvolvem na secção em I, quando sujeita a 
esforços de flexão;!

• Perceber como se vão desenvolvendo estes blocos de tensões à medida que o esforço de flexão aumenta.!
!
 
Procedimento de Utilização:  

1. Colocar a viga de tensões sobre uma mesa;!
2. Retirar as todas das peças correspondentes aos blocos de tensão;!
3. Fazer uma pequena apresentação sobre o modo como se desenvolvem as tensões normais devido a esforços 

de flexão, tendo cobrir os objetivos.!
4. Colocar algumas questões aos alunos, para perceber se estes assimilaram os conhecimentos.!

!
 
Observações/Questões:  

• Porquê que a tensão é zero no eixo horizontal que passa pelo centro de gravidade da viga?!
• Porquê que os blocos de tensões são iguais, mas de sinais contrários na zona superior e inferior ao eixo de 

gravidade? 
• Qual seria o valor máximo de tensão possível de atingir na fibra superior e inferior da viga? 



!
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Viga Super Flexível  

 
Descrição:  
A viga super flexível apresentada na figura 1 é uma viga de borracha com secção em I, com cerca de 60cm de 
comprimento que,  pela sua flexibilidade, se torna útil para explicar várias matérias relacionadas com o estudo das 
estruturas. 
 

!
(A) 

!
(B)! !

(C) 
FIGURA 1 - UTILIZAÇÕES PARA A VIGA SUPER FLEXÍVEL, (A) MOMENTO FLETOR, (B) MOMENTO TORSOR, (C) BAMBEAMENTO 

 
Material necessário:  

• Viga super flexível!
!

 
UC em que pode ser utilizado:  

• Mecânica das Estruturas;!
• Resistência dos Materiais I;!
• Resistência dos Materiais II;!
• Análise de Estruturas I;!
• Análise de Estruturas II;!

!
 
Objetivos:  

• Mostrar o efeito dos vários esforços numa viga;!
• Mostrar a diferença de rigidez que se verifica entre o eixo de maior inércia e o eixo de menor inércia da viga;!
• Mostrar as hipóteses de cálculo de Navier-Bernoulli;!
• Mostrar a instabilidade por bambeamento.!

!
 
Procedimento de Utilização:  

1. Pegar na viga e aplicar o esforço, correspondente à situação que se quer mostrar;!
2. Fazer uma pequena explicação do fenómeno que está a ser mostrado ao alunos;!
3. Fazer passar a viga pelos alunos, para que possam sentir o que lhes está a ser explicado;!
4. Questionar os alunos acerca do fenómeno que acabou de ser explicado.!

 
 
Observações/Questões:  

• Quando aplicado um par de momentos fletores à barra como na figura 1 (A), como se mantêm as linhas da 
grelha que representam secções da viga?!

• Em que direção é que a viga se deforma mais facilmente, quando se aplica um par momento fletor? E porquê? 
• Quando se aplica um par de momentos fletores no eixo de maior inércia o que tende a acontecer à viga? Como 

se chama esta instabilidade? E porquê que ocorre? 



!
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Braço de Equilíbrio de Momentos  
 
Descrição:  
O braço de equilíbrio de momentos é um demonstrador/experiência que consiste num suporte onde apoia um braço 
de plástico, tipo balança, que oscila em torno do seu centro, onde é possível colocar carga a distancias pré-definidas, 
como se pode ver na figura 1. 
 

!
FIGURA 1 - BRAÇO DE EQUILIBRIO DE MOMENTOS 

!
 
Material necessário:  

• Braço de equilíbrio de momentos;!
• Suporte de metal;!
• Esferas de metal;!
• Fio de ligação.!

!

 
UC em que pode ser utilizado:  

• Mecânica das Estruturas;!
!

 
Objetivos:  

• Explicar, e compreender o conceito de momento de uma força;!
• Realizar pequenos exercícios, durante as aulas.!

!
 
Procedimento de Utilização:  

1. Inserir o braço de equilíbrio de momento no suporte de metal e colocar este sobre uma mesa;!
2. Colocar esferas metálicas nos fios de suporte;!
3. Colocar os fios de suporte no braço de equilíbrio de momentos, em posições pré definidas;!
4. Fazer variar o numero de esferas e a posição de forma a criar desequilíbrios;!
5. Calcular o momento necessário e a posição para que volte a ocorrer o equilíbrio;!
6. Repetir várias vezes o procedimento anterior.!

!



 
Observações/Questões:  

• Qual é o conceito de momento de uma força? E o que provoca?!
• Quando se coloca duas esferas na segunda posição mais afastada do eixo, qual é a posição que tem de se 

colocar o fio de suporte do outro lado para garantir equilíbrio se só se colocar uma esfera?!
• Se de um lado se colocar um fio com uma esfera na posição mais afastada do eixo e um segundo fio com 

duas esferas na posição mais próxima do eixo, quantas esferas são necessárias para garantir o equilíbrio se o 
fio do outro lado estiver colocado na posição mais afastada do eixo.!

 
!
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Módulo de Estruturas Articuladas  
 
Descrição:  
O módulo de estruturas articuladas é um demonstrador/experiência, constituído por uma estrutura articulada 
apresentada na figura 1, que pretende simular uma pequena ponte, onde foram posicionadas células de carga em 
duas barras, e em dois dos apoios da estrutura. Deste modo, é possível adicionar carga à estrutura através de pesos 
nas barras e medir a força que se encontra instalada em duas barras e em dois dos apoios da estrutura.!
 

!
FIGURA 1 - MÓDULO DE ESTRUTURAS ARTICULADAS, CARREGADO COM 4KG, E COM INSTRUMENTAÇÃO EM DUAS BARRAS E DOIS APOIOS 

!
 
Material necessário:  

• Estruturas articulada;!
• 4 células de carga;!
• Amplificador de sinal;!
• Conetor Amplificador/Computador;!
• Pesos metálicos;!
• Computador com software datastudio.!

!

 
UC em que pode ser utilizado:  

• Mecânica das Estruturas;!
!

 
Objetivos:  

• Compreender melhor o cálculo de estruturas articuladas;!
• Verificar a adequabilidade do método dos nós e método de Ritter para o cálculo de estruturas articuladas;!
• Verificar a adequabilidade da representação da realidade através de modelos matemáticos.!

!
 
Procedimento de Utilização:  

1. Construir a estrutura articulada no caso de esta não se encontrar construída;!
2. Colocar as células de carga nas barras/apoios da estrutura que se quer monitorizar;!
3. Ligar as células de carga ao amplificador de sinal;!
4. Ligar o amplificador de sinal ao conetor e este ao computador;!
5. Abrir o software datastudio, e começar a adquirir dados;!
6. Carregar a estrutura com os pesos, e verificar se o esforço instalado nas barras/apoios, coincide com o cálculo 

realizado com o método dos nós e de Ritter.!
!



 
Observações/Questões:  

• Os esforços calculados analiticamente, são iguais, ou semelhantes aos esforços medidos com o módulo de 
estruturas articuladas?!

• Existe equilíbrio de forças num dos nós da estrutura instrumentada? 
• Considera que o método de Ritter e dos nós são boas aproximações da realidade, pelo que viu hoje com esta 

demonstração/experiencia? 
 
!
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Módulo de Ponto de Aplicação/Reação  
 
Descrição:  
O demonstrador do ponto de aplicação e respetiva reação de uma força, pode descrever-se como sendo uma viga, 
materializada por uma barra de madeira, que se encontra assente sobre dois pontos de reação, materializados por 
duas balanças. Na figura 1, podemos ver o demonstrador. 
 

!
FIGURA 1 - DEMONSTRADOR PONTO DE APLICAÇÃO/REAÇÃO 

!
 
Material necessário:  

• 2 Balanças;!
• Barra de madeira com 1,5m de comprimento;!

!

 
UC em que pode ser utilizado:  

• Mecânica das Estruturas;!
!

 
Objetivos:  

• Compreender melhor o cálculo de reações de apoio;!
• Compreender melhor a influência da localização da carga relativamente aos apoios.!

!
 
Procedimento de Utilização:  

1. Colocar as 2 balanças afastadas de 1,5m sobre uma superfície plana;!
2. Um aluno, deverá pesar-se utilizando uma das balanças para esse efeito;!
3. Colocar a barra de madeira sobre as balanças como é mostrado na figura 1;!
4. O mesmo aluno deverá subir para a barra de madeira, de forma que a totalidade do seu peso se encontre 

sobre esta;!
5. O aluno deverá assumir várias posições ao longo da barra, de forma a verificar a sua influência na distribuição 

do seu peso pelas 2 balanças;!
!
 
Observações/Questões:  

• O que acontece aos valores das reações mostradas pelas balanças quando o aluno se aproxima e afasta 
destas?!

• Os cálculos das reações considerando o sistema como uma viga simplesmente apoiada, são iguais ou 
semelhantes aos obtidos na realidade?!



!
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Mesa Sísmica  
 
Descrição:  
A mesa sísmica pedagógica é um equipamento de ensaio, que permite aplicar carregamentos dinâmicos, neste caso 
ações harmónicas de amplitude fixa e frequência variável entre os 0 e os 10 Hz, a estruturas colocadas sobre a 
plataforma de ensaios. Na figura 1, podemos ver a mesa sísmica pedagógica construída para o LPE. 
 

!
FIGURA 1 – MESA SÍSMICA PEDAGÓGICA 

!
 
Material necessário:  

• Mesa Sísmica Pedagógica;!
• Estrutura a ensaiar.!

!

 
UC em que pode ser utilizado:  

• Análise Dinâmica e Engenharia Sísmica;!
!

 
Objetivos:  

• Visualizar fenómenos complexos, como a ressonância ou os modos de vibração, para sistemas de um e 
múltiplos graus de liberdade;!

• Testar estruturas de concursos e trabalhos práticos relacionados com a análise dinâmica.!
!
 
Procedimento de Utilização:  

1. Fixar a estrutura à plataforma de ensaio, utilizando a malha de furos de 5 em 5 cm e os parafusos de 6mm, 
que a mesa possuí;!

2. Ligar o excitador à corrente elétrica;!
3. Selecionar no potenciómetro a frequência máxima que se quer que o excitador aplique;!
4. Ligar o excitador no potenciómetro;!
5. Desligar o excitador no potenciómetro, quando se quiser terminar o ensaio.!

!



 
Observações/Questões:  

• Depende da utilização que for dada a mesa sísmica em cada ensaio/teste.!
!

!


