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RESOLUÇÃO Nº 2, DE 24 DE ABRIL DE 2019

Institui  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  do  Curso  de

Graduação em Engenharia.

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso de

suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea "e", da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de

1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e nas Diretrizes Curriculares

Nacionais (DCNs), elaboradas pela Comissão das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação

em Engenharia (DCNs de Engenharia), propostas ao CNE/CES pela Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC), e com fundamento no Parecer CNE/CES

nº 1/2019, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de

23 de abril de 2019, resolve:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação

em Engenharia (DCNs de Engenharia), que devem ser observadas pelas Instituições de Educação Superior

(IES) na organização, no desenvolvimento e na avaliação do curso de Engenharia no âmbito dos Sistemas

de Educação Superior do país.

Art.  2º  As  DCNs  de  Engenharia  de�nem  os  princípios,  os  fundamentos,  as  condições  e  as

�nalidades,  estabelecidas  pela  Câmara  de  Educação  Superior  do  Conselho  Nacional  de  Educação

(CES/CNE), para aplicação, em âmbito nacional, na organização, no desenvolvimento e na avaliação do

curso de graduação em Engenharia das Instituições de Educação Superior (IES).

CAPÍTULO II

DO PERFIL E COMPETÊNCIAS ESPERADAS DO EGRESSO

Art.  3º O per�l do egresso do curso de graduação em Engenharia deve compreender,  entre

outras, as seguintes características:

I - ter visão holística e humanista, ser crítico, re�exivo, criativo, cooperativo e ético e com forte

formação técnica;

II  -  estar  apto  a  pesquisar,  desenvolver,  adaptar  e  utilizar  novas  tecnologias,  com  atuação

inovadora e empreendedora;

III  -  ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários,  formular,  analisar e resolver,  de

forma criativa, os problemas de Engenharia;

IV - adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática;

V - considerar os aspectos globais,  políticos,  econômicos,  sociais,  ambientais,  culturais e de

segurança e saúde no trabalho;

VI  -  atuar  com  isenção  e  comprometimento  com  a  responsabilidade  social  e  com  o

desenvolvimento sustentável.

Art. 4º O curso de graduação em Engenharia deve proporcionar aos seus egressos, ao longo da

formação, as seguintes competências gerais:

I - formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os
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