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RESUMO 
O projeto Produzindo Felicidade acontece na Universidade Feevale, uma instituição de ensino comunitária sem fins 
lucrativos. Semestralmente, desde 2014, os alunos de graduação são desafiados a participar do projeto. Nesta trajetória, 
foram envolvidos cerca de 120 alunos de graduação dos últimos semestres dos cursos de Engenharia de Produção e 
Gestão da Produção Industrial, da região do Vale dos Sinos. A abordagem de metodologias ativas, através deste projeto 
mão-na-massa com responsabilidade social e ambiental gera significados importantes no processo de aprendizagem dos 
alunos, e organizar isso tudo de forma sistêmica e desfrutar de seus resultados é gratificante de nossa parte, os 
Professores. 
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1. DESCRIÇÃO 
1.1  Descrição do ambiente 
Mantida pela Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR), uma entidade sem fins lucrativos e 
reconhecida como de utilidade pública federal, estadual e municipal, a Universidade Feevale é uma instituição que atua 
em todos os níveis de formação. Um de seus objetivos maiores é o desenvolvimento regional nas dimensões 
educacional, cultural, tecnológica, social e econômica. Com cursos e ações inovadoras e projetos de caráter 
comunitário, se destaca nos cenários estadual e nacional, e também se projeta internacionalmente em função de 
parcerias com instituições estrangeiras. A Feevale oferece cursos de graduação, especialização, MBA, mestrado, 
doutorado e extensão, e ainda mantém uma Escola de Aplicação, que oferece educação básica e profissionalizante. 
(FEEVALE, 2016) 
Dentro deste ambiente, encontra-se o projeto “Produzindo Felicidade” que envolve os alunos dos cursos de graduação 
em Engenharia de Produção, do 10o semestre e do curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, do 6o 
semestre.  

1.2  Projeto Produzindo Felicidade 
A ideia deste projeto nasceu a partir de uma crença dos autores deste documento que acreditam que não há um 
distanciamento entre teoria e prática, e que os alunos, que serão os profissionais do futuro, precisam deixar de ter uma 
visão linear do mundo e adquirir uma abordagem sistêmica dos fatos. Tudo o que um ser humano faz hoje tem reflexo 
no todo, fazemos parte de um complexo ecossistema e não podemos deixar esse fato de lado. Da mesma forma, os 
desafios que a humanidade enfrenta devem ser discutidos, e nesse caso podemos citar: educação, meio ambiente, 
desigualdade social, entre outros. Por isso, decidimos inserir elementos sociais e ambientais em uma disciplina que tem 
como meta principal uma questão técnica. O terceiro elemento que faz parte deste projeto é a “mão-na-massa”. Na 
Universidade Feevale (Novo Hamburgo – RS), temos o incentivo para trabalhar com metodologias ativas de ensino, o 
que nos levou a pensar na disciplina totalmente prática, de modo que o aluno gerencie o próprio aprendizado. 
A partir disso, redesenhamos uma disciplina dos cursos para que pudesse representar tais princípios. A disciplina 
chama-se projeto de fábrica e tem como objetivo ensinar os alunos a projetar uma fábrica, consolidando todos os 
conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Há três anos atrás, a disciplina acontecia de forma teórica e passou por 
um redesenho, seguindo as premissas abaixo: 

• As aulas deveriam privilegiar a prática e o ambiente de ensino deveria se assemelhar às situações reais de 
uma empresa; 



• Os professores deveriam assumir o papel de tutor, onde indica caminhos e não simplesmente repassa seu 
conhecimento como sendo a única verdade; 

• As soluções para os problemas deveriam ser imprevisíveis e múltiplas, possibilitando diversos resultados e 
dependendo do esforço e criatividade de cada aluno; 

• A abordagem de projeto seria utilizada, com um viés sistêmico das atividades, incluindo responsabilidade 
ambiental e social; 

• Os alunos seriam empoderados de forma que desenvolvessem o protagonismo na construção do seu 
conhecimento, além do estímulo ao trabalho em equipe e colaborativo. 

A conexão destes elementos pode ser observada na Figura 1 como síntese da estrutura da disciplina representada em 
um fluxo produtivo com entrada, transformação e saída. 

 

 
Figura 1. Abordagem do Projeto Produzindo Felicidade 

 
De forma breve, no início do semestre, todos recebem um guia com todo o conteúdo. O papel dos professores torna-se 
conduzir o trabalho e não ministrar aula expositiva, porque o conteúdo teórico está no guia. Instiga-se os alunos a todo 
momento a tomarem iniciativas, a buscarem informações, a desenvolverem uma parte do projeto de uma forma 
diferente e a pensarem fora da caixa. Essa mudança de abordagem modifica completamente a mecânica da disciplina, 
para melhor. A entrada deste fluxo, representa a responsabilidade ambiental. A indústria moveleira da região gera 
bastante resíduo de madeira e, baseado nisso, os alunos devem projetar produtos que utilizem madeira como matéria-
prima base. Sendo assim, os recursos são facilmente obtidos através de resíduos da região. Na saída deste processo de 
transformação, a responsabilidade social se dá através da doação dos produtos produzidos. Isso acontece mediante a 
escolha de alguma instituição que será beneficiada com os produtos projetados e produzidos pelos alunos. Esta etapa do 
processo fundamental, pois gera significado, além de atribuir um propósito maior às atividades desenvolvidas na 
disciplina. No centro deste processo, a disciplina objetiva essa transformação, produzindo a felicidade das instituições 
beneficiadas, gerando conteúdo, aprendizagem e significado para os alunos, e por fim, a satisfação dos professores 
enquanto agentes de mudança. 
Especificamente sobre a disciplina, as aulas acontecem em uma oficina dentro da Universidade, com máquinas 
específicas para trabalhar com madeira. A disciplina está montada de forma que permitam aos alunos passar por um 
processo de construção de uma fábrica que envolve as seguintes atividades: 

• PROJETO E PROTÓTIPO: nessa parte de idealização, os alunos devem entender quem é o cliente. Para isso, 
é necessário que visitem a instituição que será beneficiada para fazer uma pesquisa de campo, entender o que 
o cliente quer, para que e como ele vai usar o produto. Também é importante colocar a ideias em prática 
através de um protótipo a fim de validar a solução projetada, efetuar testes, validar com o cliente, para então 
concluir a definição e o projeto de produto da empresa; 

• PROCESSO DE FABRICAÇÃO: depois, as atividades envolvem, entre outros aspectos, pensar quais são as 
etapas do processo de fabricação, os respectivos tempos de produção, os custos da matéria prima – como se 
fosse comercializar, qual seria o preço de venda daquele produto, a capacidade de produção, como seria a 
organização da empresa, quantidade de máquinas necessárias, quais seriam os critérios de qualidade do 
processo e de segurança, e por fim, produzir de um lote piloto de 12 peças do seu produto; 



• FECHAMENTO DO PROJETO: o final do projeto envolve dois eventos. O primeiro deles é a apresentação 
do projeto para profissionais de mercado que fazem o papel de investidores. Este momento faz os alunos 
trabalharem de forma a contemplar todos os aspectos importantes de uma empresa, pois na apresentação 
final, eles devem “convencer” os investidores a investir na sua fábrica. A última etapa, e a mais gratificante, é 
a entrega dos produtos finais para os clientes. Neste momento os alunos vão até a entidade beneficiada, 
apresentam seus produtos e entregam o resultado de todo seu esforço coletivo em busca deste propósito maior 
da qual estão fazendo parte. 

 

 
Figura 2. Laboratório do Projeto Produzindo Felicidade 

 
Além destas etapas desenvolvidas durante o projeto, os alunos devem incluir um item no projeto que seja fabricado na 
Impressora 3D que a oficina disponibiliza. Esta regra tem como objetivo colocar os alunos em contato com novas 
tecnologias que farão parte do cotiadiano em um futuro próximo. 

2. CONCLUSÃO 
2.1  Resultados 
Durante a trajetória de 3 anos de projeto, podemos separar os resultados obtidos sob três pontos de vistas: i ) na 
perspectiva dos alunos; ii) na perspectivas dos professores e; iii) na perspectiva das instituições beneficiadas.  
No tange a perspectiva dos alunos, podemos identificar que eles enxerguem significado e sentido naquilo que estão 
fazendo, isso aumenta o engajamento na sala de aula. No caso deste projeto, isso é amplificado uma vez que o 
propósito final do projeto é a entrega dos produtos para uma instituição, o que gera aprendizados relevantes no 
processo de aprendizagem dos alunos. Na primeira edição que a gente fez, foi um susto para os alunos. É um trabalho 
grande, os alunos sabiam que iam ter atividades fora do horário de aulas. Mas no final foi gratificante. Na entrega dos 
brinquedos, tinha aluno chorando. Ali compensou tudo. E isso foi passado para os outros semestres. Então, hoje, dois 
anos e meio depois de ter começado, os alunos já têm uma expectativa para fazer o projeto da fábrica, criar um produto 
e doar. Cerca de 120 estudantes já participaram da disciplina. 
 

 
Figura 3. Entrega dos Produtos Finais 

 
Um outro resultado obtido ao longo deste período foi uma pesquisa realizada por um dos alunos que particiou da 
disciplina. Esta pesquisa foi objetivo de seu trabalho de conclusão na forma de uma artigo publicado. Neste artigo, foi 



possível colocar a percepção de uma amostragem de alunos que já haviam participado da disciplina. Os resultados 
podem ser evidenciados conforme o Tabela 1. 
 

Tabela 1. Resultado das questões relacionadas à metodologia (HERZER et al. 2016) 

 
 
Na perspectiva dos professores, pode-se perceber que há uma mudança considerável no processo de ensinagem. Em 
contrapartida com as várias formas de aprender, há várias formas de ensinar. Deste ponto de vista, as metodologias 
ativas mostraram-se instrumentos eficientes no repasse de conteúdo e construção de aprendizagem para com os alunos. 
Por fim, na perspectiva das instituições beneficiadas, todas expressaram a importância da proximidade entre a 
instituição de ensino e a comunidade, além do ato em si de caridade por parte dos alunos promovido pelo projeto. Estas 
e demais afirmações citadas acima podem ser observadas nos links abaixo que documentaram os eventos de 
fechamento dos 5 semestres que o projeto atuou. 

• 2014/01 – Escola Vovô Werno (https://youtu.be/CWZfmhDXyL0); 
• 2014/02 – Projeto Fazer Viver (https://youtu.be/dyitEiCEyW8); 
• 2015/01 – AMO Criança (https://youtu.be/YSFF3K1uP_E e https://youtu.be/oy4T-i1rVCU); 
• 2015/02 – AMMEP (https://youtu.be/R1jS30BoBjI);  
• 2016/01 – LEME (https://youtu.be/Gdo0rnQClFg e https://youtu.be/phbUcn9onyI). 

2.2  Valor mais amplo 
Durante este período de 3 anos que o projeto vem sendo aplicado, foi possível constatar que os alunos clamam por 
métodos de ensinagem aprimorados que dão sentido ao conteúdo estudado. O movimento maker/diy/mão-na-massa 
concentra a experimentação como centro desta abordagem, fazendo com que esta interação entre teoria-prática, prática-
teoria seja indissociável. Desta forma, podemos afirmar que conseguimos obter tais resultados, através de um projeto 
de uma disciplina dos cursos. Entretanto, a Educação passa por um processo gradativo de mudança exigindo das 
instituições de ensino inovações na forma de ensinar. Neste quesito, podemos compartilhar que o principal protagonista 
deste processo é o professor. A instituição pode e deve disponibilizar os recursos para essa transformação; os alunos 
por sua vez, expressam a necessidade deste tipo de abordagem ativa e envolvente; e somente através dos professores é 
que isso pode ser realizado, uma vez que atuam como agentes de mudança, despertando o conhecimento nos alunos e 
desafiando-os a resolverem problemas do mundo real utilizando a interação teoria-prática. 

3. BIOGRAFIAS 
Ariel Peixoto Possebon: Graduação em Administração de Pequenas e Médias Empresas pela Universidade Norte do 
Paraná e Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Practitioner 
em Programação Neurolinguística. Atualmente é professor dos Cursos de Engenharia de Produção e Gestão da 
Produção Industrial na Universidade Feevale. Co-fundador da Startup TKS! Sócio-Consultor da Produttare Consultores 
Associados, com experiência em projetos de consultoria na área de Engenharia de Produção com atuação em Gestão de 
Operações e Especialista em Planejamento, Programação e Controle da Produção e dos Materiais (PPCPM). 

Felipe Morais Menezes: Graduação e Mestrado em Engenharia de Produção. Practitioner em Programação 
Neurolinguística. Professor desde 2007 e Coordenador de Curso desde 2012 na Universidade Feevale. Mentor do 
Feevale Techpark. Co-fundador da Startup Tresderiza.  Co-fundador da Startup TKS! Criador do Canal de Vídeos 
Minuto Gemba. Palestrante desde 2014. Sócio consultor da Opperatio Consultoria atuando desde 2003 com experiência 
em mais de 100 empresas. [Apresentador] 

4. REFERÊNCIAS 
[1] FEEVALE. Site institucional <www.feevale.br> Acesso em 16 de julho de 2016; 

[2] HERZER, M.; MENEZES, F. M.; POSSEBON, A. P.; NUNES, F. L. Avaliação da utilização de metodologias 
ativas no ensino superior: estudo de caso na disciplina de gestão da produção aplicada. Revista Espacios, vol. 37 
n. 2, pág. E-3, 2016. 

Discordo Plenamente Concordo Plenamente
1 2 3 4 5

facilitou a aprendizagem comparado às aulas expositivas. 45% 55%
oportunizou espaços para que você pudesse expressar seus conhecimentos. 45% 55%
proporcionou algum tipo de aprendizagem fora da disciplina. 5% 45% 50%
despertou curiosidade para assuntos desconhecidos por você. 10% 40% 50%
proporcionou autonomia na execução de ações para a realização das atividades propostas. 15% 25% 60%
proporcionou o trabalho em equipe. 15% 25% 60%

A metodologia utilizada…


