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RESUMO: A evolução das ciências exatas depende fundamentalmente da evolução da 
tecnologia. Desde meados de 1940 com o advento dos primeiros computadores, as 
engenharias ganharam um novo aliado nas análises de diversos processos. Um dos marcos 
desta evolução foi o lançamento do programa Google Earth em 2006 para uso doméstico, 
ampliando as facilidades para as empresas de engenharia obterem informações das áreas de 
interesse. As geotecnologias como as imagens de satélite, os sistemas de navegação por 
satélite, os sistemas de informação geográfica entre outras, compõem o arcabouço para a 
utilização do geoprocessamento. Dada a importância desta ciência na formação do engenheiro 
civil, o Ministério da Educação em seu parecer do Conselho Nacional da Educação número 
1.362 de 2001, homologado e publicado no Diário Oficial da União em 2002, incluiu no núcleo 
de conteúdos profissionalizantes das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação 
em engenharia civil, a disciplina de Geoprocessamento. Atualmente, o gerenciamento de obras 
de infraestrutura, principalmente nas áreas de transporte e saneamento, depende 
essencialmente da aplicação do geoprocessamento, devido da importância da atualização e do 
correto posicionamento, tanto das vias, quanto das redes de abastecimento. A utilização do 
geoprocessamento na Engenharia Civil permite o armazenamento, a recuperação, a análise e 
a plotagem destes e de outros dados espaciais de forma precisa e organizada. O ensino do 
geoprocessamento e de geotecnologias de apoio nos cursos de engenharia civil é de extrema 
importância dada a sua pertinência e presença cada vez maior no mercado e nas pesquisas 
acadêmicas. No Brasil há uma ampla procura pelos cursos de engenharia em universidades 
públicas, devido a qualidade, e do reconhecimento dos cursos, além da robustez das matrizes 
curriculares. Com a demanda crescente em aperfeiçoamento, as faculdades privadas procuram 
atrair mais alunos por vezes com cursos de menor duração ou com a mínima carga exigida, 
não ofertando opções variadas de especializações ou disciplinas optativas, o que afeta 
diretamente o quadro de atribuições profissionais. Para este estudo foram considerados 22 
cursos de engenharia civil de faculdades particulares e 21 de faculdades públicas mais bem 
ranqueadas. Dos 22 cursos particulares, apenas 6 (aproximadamente 27%) contém na sua 
matriz curricular alguma disciplina de Geoprocessamento ou Geoprocessamento Aplicado com 
uma média de 50 horas por semestre da disciplina. Em contrapartida, das 21 universidades 
federais, 14 cursos (aproximadamente 67%) possuem disciplina de geoprocessamento e/ou 
correlatas na sua matriz obrigatória ou optativa, com uma média de 60 horas por semestre. 
Essa significativa diferença entre cursos particulares e públicos explica de certa maneira o 
porquê de as faculdades privadas ainda serem pouco competitivas quando comparadas com 
as públicas. O crescente interesse em áreas de tecnologia pelos novos egressos indica que a 
maior parte dos cursos particulares necessitam atualizar os seus conteúdos, incluindo nesta 
análise o geoprocessamento, promovendo assim, um alinhamento tanto das novas tendências 
da engenharia civil, como o das necessidades dos novos egressos. 
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