
CURSO DE VERÃO DA DISCIPLINA GESTÃO DA MUDANÇA – MANIFESTAÇÕES DOS 

ALUNOS 

“Pra mim que estou saindo da academia para entrar no mercado, o que mais chamou a atenção no 

curso foi a possibilidade de resolver cases com duas empresas de renome, onde pude estabelecer 

networking e estar imersa em um contexto similar ao que quero perseguir profissionalmente.” 

(Daiane Dupim, estudante de pós-graduação, Engenharia de Produção, EESC-USP) 

--- 

“De início, cheguei a pensar que não seria capaz de acompanhar os outros alunos por ser muito 

tímida e ter grande dificuldade em apresentações em público, cogitei desistir e deixar de lado mas 

com o tempo fui me adaptando e desenvolvendo junto com a turma e ‘aprendi a aprender’ de 

verdade, devido ao estilo de ensino do curso (TBL). O curso me ensinou muito além da disciplina 

em si, aprendi conteúdos importantes e base, tive contato com pessoas que pensam diferente de 

mim e além disso me deu conhecimento e material para poder continuar com o estudo e 

aprendizado da disciplina.” (Ana Luiza Antonagi, estudante de graduação, 5º ano de Engenharia 

Civil, EESC-USP) 

--- 

“Consegui enxergar onde esses conceitos se encaixam num projeto e no dia a dia de trabalho em 

extracurriculares. Recomendo o curso para aqueles que gostam da área de gestão de projetos ou 

não estão muito contentes com o curso em relação à forma como as matérias são dadas.” (Bruno 

Mota, estudante de graduação, 4º ano de Engenharia de Produção, EESC-USP) 

--- 

“Volto para casa com uma visão maior e com uma bagagem de conhecimento um pouco relevante 

para o meu curso e vida. Eu sou muito tímido, não gosto de ficar falando em público, confesso que 

no terceiro dia de aula eu queria muito pegar o carro, arrumar minhas malas e voltar para a minha 

cidade. Isso foi muito bom, porque no momento eu que eu pensei em desistir eu vi que precisava 

enfrentar essa timidez e começar a me desenvolver mais ainda. E cara, o meu grupo sem mesmo 

eu me abrir com eles em relação a timidez, eles perceberam e me ajudaram muito, tanto é que me 

eu apresentei com eles.” (Iuri Cortez, estudante de graduação, 3º ano de Administração, UNESP, 

Jaboticabal-SP) 

--- 

 “Gostei bastante do curso, e indico aos colegas. A abordagem com diversos temas abriu novos 

horizontes. Também nos aproximou de várias ferramentas que são cada vez mais comuns no 

mercado, e da indústria e seus mecanismos, três fatores que não são abordadas no meu curso. 

Proporcionando muito autoconhecimento e conhecimentos que podem ser aplicados em diversas 

áreas de atuação (não só na engenharia).” (Marina Carrascosa Conrado Dias, estudante de 

graduação, último ano, Bacharelado em Química, - Ênfase Tecnológica em Gestão da Qualidade, 

IQSC-USP) 

--- 

“Participar do curso foi muito gratificante e me proporcionou experiências diferentes das quais 

estou acostumada. Com um modelo de aula harmônico e colaborativo, praticamente todo em 



trabalho em grupo, pude aprender de forma mais leve e aplicar os conhecimentos adquiridos no 

desenvolvimento de um case, além de ter tido contato com empresas relevantes.” (Patrícia Consorti 

Canavese, estudante de graduação, 4º ano de Engenharia Civil, UFSCar) 

--- 

“Realizar projetos com ênfase nos temas atuais de Digitalização e Indústria 4.0 em parceria com 

empresas, as quais possibilitaram trabalhar com problemas reais e ter disponibilidade de uma 

tutoria foi muito inspirador. No final das três semanas foi possível notar a transformação que 

tivemos em relação ao amadurecimento das ideias de cada projeto e a aplicação real dos assuntos 

abordado em sala de aula. A apresentação dos projetos na empresa e a visita técnica foram 

experiências incríveis e uma excelente forma de encerrar o curso.” (Renan Almeida, recém 

graduado, Engenharia de Materiais e Manufatura, EESC-USP) 

--- 

“Indico o curso especialmente para quem não é da produção pois é apresentado um lado diferente 

da engenharia e muito importante que é aprender a lidar com pessoas. Gostei muito do Team-

Based Learning, ... nunca vi uma sala tão unida no final, até parece que fizemos um retiro nas 

férias.” (Silvio Roberto Peres Ramos, estudante de graduação, 3º ano de Engenharia Mecatrônica, 

EESC-USP) 

--- 

 “Como impressão final da disciplina, primeiramente gostaria de ressaltar que o formato das aulas, 

com leitura antecipada, discussão em grupos ad hocs, apresentação do conteúdo discutido para a 

sala e, depois, a compilação dos conhecimentos com os grupos finais, tornou as aulas muito 

dinâmicas e deu a possibilidade das ideias serem construídas com as contribuições e experiências 

de cada um. Isso se mostrou muito favorável para a discussão e absorção dos temas trabalhados, 

possibilitando a posterior aplicação no projeto. Consigo ver a importância de cada tópico, 

principalmente para a minha área, pois como trabalho em uma empresa de desenvolvimento de 

software, observo diariamente a digitalização de nossos clientes e como cada tecnologia aplicada 

pode influenciar os processos e na vida daqueles que irão utilizar nossas aplicações, entendendo 

melhor o comportamento das pessoas envolvidas e como lidar com suas resistências.” (Luís 

Gustavo Tadeu, aluno especial, Analista e Desenvolvedor de Sistemas - IFSP) 

--- 

“Foi muito interessante notar todos os aspectos que regem uma mudança e principalmente a 

interdisciplinaridade que envolve a disciplina. A integração Universidade + Empresa foi fantástica, 

principalmente com as tutorias que tivemos, por parte da Braile e da EY.” (Maria Beatriz 

Escanhuela Sajovic, estudante de pós-graduação, Engenharia de Produção, EESC-USP) 

--- 
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