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RESUMO: O surgimento do movimento “Engaja MEC” se deu após a necessidade de promoção de mudanças 

na relação entre cada uma das pessoas que fazem parte do curso de Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul com o ambiente em que estavam inseridas. Inicialmente, o movimento contava 

apenas com a participação de discentes. Entretanto, à medida que as ações do “Engaja MEC” foram realizadas e 

obtiveram reconhecimento, os três pilares da construção de um curso - alunos, professores e servidores - foram 

inseridos, e um dos principais objetivos do grupo, que era a promoção de pontes entre esses três grupos, foi 

alcançado. Assim, firmou-se o grupo voluntário “Engaja MEC”, que tem como objetivo propor melhorias, tanto 

físicas quanto comportamentais, no ambiente e na relação com este em que a comunidade do curso estava 

inserida. Além disso, o “Engaja MEC” aproxima a comunidade do curso, buscando aumentar o senso de união, 

assim sendo capaz de criar um engajamento geral, tornando um ambiente físico confortável, agradável e ético, 

dentre outras melhorias que tornem o dia-a-dia mais prazeroso. Para isso, o “Engaja MEC” promove diversas 
ações afirmativas. Uma delas, o “Apadrinhamento”, contou com a participação dos ingressantes no curso de 

Engenharia Mecânica do ano de 2016 e teve como objetivo promover um contato entre calouros e veteranos, 

bem como auxiliar os novos integrantes da comunidade no começo da nova jornada acadêmica. Além disso, para 

a realização de ações maiores, o grupo conta com o auxílio de voluntários, entre eles docentes e discentes de 

diversos cursos da UFRGS, que também sentem a necessidade da promoção de mudanças. Também, empresas e 

outras organizações auxiliam no andamento dos projetos do grupo, através do fornecimento de material e 

reconhecimento das ações promovidas. Dentre essas ações de maior impacto, destaca-se o evento “Mutirão”, 

realizado uma vez por semestre, o qual promove melhorias no ambiente físico em que o curso de Engenharia 

Mecânica está inserido, o Instituto Parobé. Melhorias essas, tais como revitalização de uma sala de aula, criação 

de uma área de convivência e o embelezamento das áreas comuns do prédio com pintura e paisagismo. O evento 

“Mão na Massa” por sua vez, é um encontro realizado antes do “Mutirão”, com o intuito de definir, com o 
auxílio da comunidade do curso, as ações que serão tomadas no próximo “Mutirão”, utilizando atividades de 

autoconhecimento e interação entre os participantes. Há também os “Engaja Days”, eventos que criam dias 

“atípicos”, que mudam a rotina das pessoas e as fazem refletir sobre mudanças que podem acontecer no entorno 

do prédio do Instituto Parobé. Além disso, esses angariam fundos para o custeio das ações e promovem a 

integração entre os acadêmicos, com eventos em que ocorre a venda de comidas e bebidas, música ao vivo e 

momentos de descontração. Um dos “Engaja Days” promovidos, a “Expo Mecânica”, contou com a participação 

de projetos discentes da Engenharia Mecânica, promovendo visibilidade e o conhecimento dos alunos a respeito 

dos projetos maior. As ações promovidas pelo “Engaja MEC” têm o reconhecimento total do Departamento de 

Engenharia Mecânica - DEMEC, que atua como um facilitador da articulação do movimento, bem como apoio 

da Escola de Engenharia - EE, reconhecedora do impacto do trabalho do “Engaja MEC” no ambiente da 

Engenharia Mecânica, e dos docentes e discentes, que apoiam e participam das ações promovidas.   

PALAVRAS CHAVE: engajamento, transformação, integração. 


