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1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

 

1.1 Contexto Educacional 

 

1.1.1 Contextualização do Curso 

 

Nome da Mantenedora: União Educacional de Cascavel – UNIVEL LTDA 

Endereço da Mantenedora: Avenida Tito Muffato, 2317 – CEP 85.806-080. Bairro: 

Santa Cruz, Cascavel / PR. 

Base Legal da Mantenedora: Contrato Social registrado na Junta Comercial do 

Paraná, Agência Regional de Cascavel sob nº 41208085011, em 07/10/2015, 

inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 80.882.772./0001-33. 

Nome da Instituição: Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 

Endereço de funcionamento do curso: Avenida Tito Muffato, 2317 – CEP 85.806-

080. Bairro: Santa Cruz, Cascavel / PR. 

Atos Legais da IES: Credenciada através do Decreto de 10/02/1995, publicado no 

DOU de 13/02/1995. Regimento aprovado pela Portaria Nº. 1740, de 08/08/2001.  

Credenciamento para oferta de cursos de graduação à distância pela portaria nº 

325, de 16/04/2013. Recredenciamento publicado no DOU de 29/04/2015 – Seção I 

– p. 31, através da Portaria/MEC nº 317, de 30/04/2015.  

Dirigentes Legais: 

DIRETOR PRESIDENTE DA UNIVEL: Renato da Silva 

DIRETORA GERAL: Viviane da Silva 

COORDENADORA DO CURSO: Profª Msc. Andréia Gonçalves 

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO: Prof. Nilton Nicolau Ferreira 

DIRETOR DE INOVAÇÃO: Prof. Adriano de Sales Coelho 

DIRETOR ADMINISTRATIVO: Lucas Renato da Silva 

 

Nome do Curso: Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo. 

Modalidade: Ensino Presencial. 

Regime: Seriado Semestral. 

Atos Legais do Curso: Ata do CONSU nº 03, de 09/09/2014. 

Número de vagas pretendidas: 120 (cento e vinte vagas) 

Turno de Funcionamento: Diurno/Noturno 
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Carga Horária do Curso: 3.630 horas 

Tempo de Integralização do Curso: mínimo de 05 anos (dez semestres) e máximo 

8 anos (16 semestres)  

Identificação do Perfil do Coordenador:  

 

NOME DO COORDENADOR 

ANDRÉIA GONÇALVES 

TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Gestão do Curso Aulas Outras Atividades 

MESTRE INTEGRAL 20 10 10 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
Mestre em Engenharia Urbana - Universidade Estadual de Maringá - UEM, Maringá, PR – Brasil 
(2014). 
Especialização em andamento em Conservação e Restauração do Patrimônio – Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná – PUC/PR - Brasil (2015). 
Graduada em Arquitetura e Urbanismo - Universidade Estadual de Maringá - UEM – Maringá, PR - 
Brasil (2009). 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
Centro de Ensino Superior de Maringá, CESUMAR, Brasil. (2013-atual). 
Universidade Estadual de Maringá, UEM, Brasil. (2006-2008). 

 
Núcleo Docente Estruturante (NDE): 

 

 Profª Andréia Gonçalves – Mestre – Regime Integral – Coordenadora  

 Prof. Cezar Roberto Versa – Mestre – Regime Integral  

 Prof. Dimas José Detoni – Mestre – Regime Parcial 

 Prof. Lademir Renato Petrich – Doutor – Regime Integral 

 Profª Lissandra Guimarães Gil – Mestre – Regime Parcial 

 
Tempo médio de Permanência do Corpo Docente para o Curso (em meses) 

 

Curso em implementação (Processo de Autorização) 

 

1.1.2 Breve histórico da IES 

 

A Mantenedora, UNIÃO EDUCACIONAL DE CASCAVEL – UNIVEL LTDA, 

com fins lucrativos, Contrato Social registrado na Junta Comercial do Paraná, 

Agência Regional de Cascavel sob nº 41208085011, em 07/10/2015, inscrita no 

CNPJ/MF sob o Nº 80.882.772./0001-33, com sede e foro à Avenida Tito Muffato, nº 
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2317, Bairro Santa Cruz, CEP: 85.806-080, na cidade de Cascavel, Estado do 

Paraná. 

A Mantida, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel - FCSAC, 

sediada no mesmo endereço da mantenedora. A IES foi credenciada pelo Decreto 

de 10/02/1995, publicado no DOU de 13/02/1995. As atividades acadêmicas tiveram 

início em 26/02/1996, com Regimento aprovado pela Portaria Nº. 1740, de 

08/08/2001.  

Ao iniciar as atividades acadêmicas, a Instituição contava com 04 cursos de 

graduação e 320 alunos. Atualmente, possui 5.847 alunos matriculados, dos quais 

4.366 alunos na graduação e 1.481 alunos em programas de pós-graduação lato 

sensu, empregando 142 professores e 138 funcionários técnico-administrativos.  

Ressalta-se que a IES foi credenciada para oferta de cursos de graduação à 

distância pela portaria nº 325, de 16/04/2013. A IES teve seu recredenciamento pela 

Portaria nº 423, de 28/04/2015 publicada no DOU, de 29/04/2015.  

 

1.1.3 Áreas de atuação acadêmica 

 

A IES apresenta cursos na área de Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, 

Tecnologias e Ciências Humanas. Além das graduações, são ofertados cursos de 

pós-graduação lato sensu da própria instituição e, outros, em convênio com 

renomadas instituições do país, entre elas, FGV (Fundação Getúlio Vargas) 

atendendo à perspectiva dos egressos para uma educação continuada.  

 Possui no momento um total de 13 cursos reconhecidos: Administração, 

Ciências Contábeis, Direito, Jornalismo, CST em Gestão Comercial, Recursos 

Humanos, Logística, Processos Gerenciais, Gastronomia, Segurança no Trabalho 

EaD, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Artes e Pedagogia.  Registra-se 

ainda 5 cursos presenciais autorizados: Publicidade e Propaganda, Engenharia de 

Produção, Engenharia Civil, Fotografia e Design Gráfico. Na modalidade EAD, a 

Instituição possui 5 cursos tecnológicos autorizados: Gestão Comercial, Gestão 

Financeira, Logística, Processos Gerenciais e Recursos Humanos. Em 

especializações lato sensu, a IES possui 29 cursos nas modalidades presencial e a 

distância.  

 

 

1.1.4 Conceitos Avaliativos 
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Curso Nota ENADE Conceito/MEC 

CPC 

Conceito/MEC 

CC 

Administração (4) (4) - 

Direito 
(4) (4)* 

 

(4) 

Ciências Contábeis (3) (3) - 

Gestão Financeira (4) (4) (4) 

Gestão Comercial (4) (4) (4) 

Logística (4) (3) (4) 

Processos Gerenciais (4) (4) (3) 

Recursos Humanos (4) (3) (3) 

TADS (4) (3) (3) 

Artes-licenciatura - - (5) 

Gastronomia - - (4) 

Pedagogia - - (4) 

Gestão Comercial - EaD - - (4) 

Recursos Humanos – EaD - - (4) 

Gestão Financeira - EaD - - (4) 

Processos Gerenciais -EaD - - (4) 

Logística EaD - - (4) 

Segurança no Trabalho 

EaD 
- - (4) 

Engenharia Civil - - (4) 

Fotografia - - (4) 

Design Gráfico - - (4) 

        

         * Selo OAB Recomenda 2016-2018 

 

IGC  IGC CONTÍNUO CI 

3 2.8627 4 

 

1.1.5 Identidade Estratégica 

 

1.1.5.1 Missão 

 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel - FCSAC tem como 

missão “Ser um centro de excelência em educação superior, orientado para gerar 

consciência crítica, formando empreendedores com o perfil que as transformações 

da sociedade exigem, integrados com a realidade regional”. 
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1.1.5.2 Visão 

 

A FCSAC busca “Ser reconhecida como uma instituição universitária de 

referência local e regional”.  

 

1.1.5.3 Valores Institucionais 
 

Verdade; 

Justiça; 

Ética; 

Comprometimento; 

Solidariedade; 

Voluntariado; 

Inovação; 

Responsabilidade Social. 

 

1.1.6 Objetivos 

 

1.1.6.1 Objetivo Geral 

 

Oportunizar uma formação profissional de excelência voltado à produção, a 

apropriação e a socialização do conhecimento multifacetado nas mais diversas 

áreas, visando uma compreensão da realidade e a necessária intervenção 

consciente e crítica. 

 

1.1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Garantir a melhoria da educação formal, social e política do aluno de 

graduação e de pós-graduação, por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão, devidamente articulados; 

 Possibilitar, por meio de recursos das novas tecnologias da informação e da 

comunicação, novos modelos de acesso à educação formal e informal;  

 Manter um corpo docente qualificado, imbuídos do espírito de que o processo 

de ensinar envolve a capacidade intelectual de conhecer as ciências, a 

capacidade de pesquisar novos campos, a capacidade de transmitir 

conhecimentos através de métodos compatíveis com o alunado e com 
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exigências de qualidade e responsabilidade; 

 Proporcionar uma infraestrutura adequada em termos de instalações, 

laboratórios, equipamentos e bibliotecas; 

 Desenvolver metodologias diversificadas de aplicação didático-pedagógicas 

que potencializem ao alunado o desenvolvimento do espírito crítico e da 

criatividade; 

 Desenvolver proposta sócio cultural visando à criação de projetos 

pedagógicos específicos a cada curso, conforme exigências das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), definindo seus objetivos, suas funções, suas 

especificidades e seu conteúdo; 

 Promover, realizar e incentivar a pesquisa nas diversas áreas, campos e 

domínios do saber, em suas múltiplas formas como fator gerador de novos 

conhecimentos, aperfeiçoamento de novas tecnologias como instrumento 

para melhoria da qualidade do ensino; 

 Possibilitar, de acordo com a necessidade local e regional, o desenvolvimento 

institucional; 

 Praticar a extensão como instrumento de comunicação da IES na 

comunidade, pelo ensino, pesquisa, através de metodologias aplicativas, 

cursos, convênios, contratos e outros meios; 

 Promover e preservar a cultura como forma de fazer emergir a identidade 

regional em seus valores étnicos, artísticos, espirituais, sociais e econômicos 

pelas manifestações e criações da comunidade; 

 Promover a integração e o intercâmbio com instituições congêneres públicas 

e/ou privadas, nacionais e/ou internacionais, nas diversas áreas de atividade; 

 Utilizar o processo de avaliação institucional interna e externa para 

diagnósticos de qualidade da IES e para tomada de decisões que promovam 

melhorias quantitativas e qualitativas, de acordo com o Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES). 

 

1.1.7 Princípios filosóficos e teóricos-metodológicos gerais 

 

De acordo com os princípios estatutários, o Projeto Político Pedagógico 

Institucional estabelece políticas gerais para o desenvolvimento de ações 

acadêmicas, como a criação de projetos e ações estratégicas, de caráter 

sociocultural, articuladas as necessidades do contexto regional no qual a FCSAC 

está inserida. 
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É por meio da elaboração e execução de planos de ensino, manuais de 

estágio e calendário escolar, atividades complementares, pesquisa, iniciação 

científica e os cursos de extensão que se desenvolve a integração entre a 

graduação e a pós-graduação de modo a garantir a integração teoria-prática que 

caracteriza o processo ensino-aprendizagem da instituição e direciona suas políticas 

educacionais.  

Assim, as ações criadas fortalecem os Colegiados de Cursos e os Núcleos 

Docentes Estruturantes (NDEs) na reformulação curricular dos cursos, respeitando 

as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e as necessidades do mercado regional. 

Na elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos, a definição do perfil dos 

profissionais que esses cursos pretendem formar e o estabelecimento de 

competências e habilidades a serem desenvolvidas durante o percurso acadêmico 

dos alunos, tem como finalidade principal, promover uma formação integral humana 

em uma perspectiva ética e de responsabilidade social atendendo à missão e visão 

institucional.  

Nessa perspectiva, a FCSAC insere-se na realidade regional por meio de sua 

responsabilidade social que por definição, é um elemento intrínseco ao seu projeto 

educacional. Essa inserção regional representa um instrumento para melhor 

compreender e intervir nas situações caracterizadas como problemas e desafios, 

buscando alternativas reais e possíveis para concretizar as mudanças necessárias.  

A FCSAC entende a ação educativa como um ato intencional baseado na 

legislação que define as políticas institucionais, assim como as diretrizes que as 

orienta e as ações que as operacionalizam, por meio da associação entre ensino, 

pesquisa e extensão. Dessa forma, as políticas educacionais institucionais assumem 

os seguintes princípios:  

 Integração ensino-aprendizagem, teoria-prática e interdisciplinaridade;  

 Formação profissional simultânea com a formação acadêmica, mediante um 

currículo dinâmico e flexível;  

 Articulação entre o desenvolvimento da graduação e as atividades de 

pesquisa e extensão, promovendo a integração entre as diversas 

modalidades da instituição;  

 Revisão geral e contínua dos currículos tendo em conta a sua atualização, 

adequação e redimensionamento;  

 Consolidação do processo de avaliação interna dos cursos de graduação;  

 Valorização das atividades formativas e complementares, definidas em cada 

curso como introdução de inovações tecnológicas, pedagógicas e 
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metodológicas na operacionalização dos projetos pedagógicos, ampliando 

possibilidades de interação acadêmica, flexibilização curricular, criação, 

produção e compartilhamento do conhecimento;  

 Fortalecimento da pós-graduação lato sensu identificando áreas preferenciais 

para implantação de novos cursos que representem alternativas inovadoras, 

aproveitando as potencialidades e afirmações da identidade da UNIVEL;  

 Integração da pós- graduação ao conjunto de atividades da instituição como 

instrumento revitalizador da melhoria da graduação, da extensão e da 

pesquisa na instituição;  

 Implementação de cursos e projetos de extensão na linha pedagógica na qual 

docentes desenvolvem ações que contribuam para transformações 

socioeconômicas e políticas procurando instituir valores da ética profissional, 

do respeito pelo ser humano, da liberdade de expressão, da igualdade e da 

solidariedade.  

 

1.1.8 Estrutura organizacional com as instâncias de decisão 

 

A gestão acadêmico-administrativa deve ser pensada tendo por pressupostos 

o fortalecimento da democratização dos processos do ensino, produção e 

disseminação do conhecimento, garantindo o exercício da co-responsabilidade dos 

sujeitos no processo de decisão. Tal gestão exige a capacidade de pensar o futuro e 

dar respostas aos problemas, substituindo a visão fragmentada por uma visão 

globalizada da instituição. Nessa perspectiva, a política de gestão deve buscar a 

modernização administrativa nos diversos setores da FCSAC, visando promover 

maior qualidade e eficiência nos serviços, em respeito à comunidade acadêmica e 

ao público externo, tendo por suposto o primado da construção da cidadania.  

A política de gestão acadêmico-administrativa da FCSAC prevê o 

estabelecimento de um modelo de gestão que fortaleça práticas democráticas, 

amplie parcerias, desenvolva a cooperação e o diálogo com a comunidade 

acadêmica e com a sociedade, visando respostas mais qualificadas às novas 

demandas e aos desafios do nosso tempo.  

Conforme descrito no PPI são políticas de gestão acadêmico-administrativa 

da FCSAC:  

 Implementar avaliações como processo sistemático, formativo e 

democrático, que favoreça o exercício da cidadania e o aperfeiçoamento 

do desempenho institucional;  
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 Produzir, ágil e continuamente, informações gerenciais, de modo a 

possibilitar a identificação de problemas e subsidiar as alternativas de 

solução dos dirigentes;  

 Avaliar a administração acadêmica e o planejamento global da instituição, 

corrigindo rumos e melhorando a qualidade da gestão;  

 Promover a agilização e flexibilização administrativa e acadêmica;  

 Integrar e articular os processos e as atividades de planejamento;  

 Articular, em rede, todas as formas de planejamento e avaliação 

realizadas na FCSAC;  

 Implantar a base de dados institucional, descentralizando informações que 

subsidiem o gerenciamento e a avaliação das políticas acadêmicas;  

 Estruturar setores de suporte às atividades acadêmicas.  

A administração da FCSAC é exercida pelos Colegiados Superiores, 

Conselho Superior (CONSU) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE), pela Direção Geral e demais diretorias, Colegiado de Curso, 

Coordenadorias de Curso, Pós-Graduação e Pesquisa e Extensão.  

A gestão institucional baseada no PDI é uma ação estratégica no que diz 

respeito a sua filosofia de trabalho, a missão que se propõe, as diretrizes 

pedagógicas que orientam as políticas de ensino, pesquisa, extensão, além da 

gestão acadêmica, institucional e da avaliação institucional (auto avaliação e 

avaliação externa) são instrumentos importantes para uma gestão de qualidade.  

O CONSU, órgão máximo de natureza deliberativa e normativa em assuntos 

de administração universitária, em atenção ao princípio de gestão democrática, é 

integrado: pelo Diretor Geral, seu Presidente; pelos demais diretores; um 

representante da mantenedora; um representante do corpo discente, indicado pelo 

órgão de representação estudantil; dois representantes do corpo docente, indicado 

pelos seus pares; um representante do corpo técnico-administrativo; um 

representante da comunidade, escolhido pelo CONSU, com mandato de 02 anos.  

O CONSEPE, órgão central de supervisão das atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, com atribuições deliberativas, normativas e consultivas, 

composto por maioria absoluta de pessoal docente, em atenção ao princípio de 

gestão democrática, é integrado: pelo Diretor Geral, seu Presidente; pelos demais 

diretores; pela Coordenação Pedagógica; pelas Coordenações de Áreas; pelo 

Secretário Geral; por um representante técnico-administrativo; por 01 (um) 

representante do corpo  discente, indicado pelo órgão de  representação estudantil; 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

14 

por 02 (dois) docentes indicados pelos coordenadores de cursos e eleitos pelos seus 

pares.  

Os Colegiados Superiores reúnem-se, ordinariamente, pelo menos, uma vez 

em cada semestre letivo, e extraordinariamente, por convocação da Direção Geral 

ou por metade de seus membros. As decisões dos Colegiados Superiores podem, 

conforme a natureza, assumir a forma de Resoluções, Portarias ou Instruções 

Normativas a serem baixadas pela Direção Geral.  

Os Colegiados de Cursos, órgãos deliberativos e responsáveis pela 

orientação didático-pedagógica, na esfera de sua competência, são integrados por: 

coordenador de curso, como seu presidente nato; pelos professores que ministrem 

aulas no curso; e um representante do corpo discente, na forma da legislação 

vigente. Competências:  

 zelar pela adequada integração das disciplinas e pelo caráter 

homogêneo do currículo do Curso;  

 elaborar programas e planos de ensino das disciplinas que lhe são 

afetas;  

 ministrar o ensino básico e profissional relativos às disciplinas 

constante do currículo dos cursos;  

 responsabilizar-se pela elaboração dos projetos de pesquisa e 

programas de extensão dos professores e pesquisadores nele lotado, 

submetendo-os ao coordenador de pesquisa e extensão para a devida 

aprovação;  

 definir os critérios a serem aplicados aos alunos em regime de 

dependência; 

 pronunciar-se sobre o desempenho da representação estudantil do 

curso e exercer demais funções que lhe sejam atribuídas pelos órgãos 

superiores da FCSAC.  

Os Colegiados de Curso devem reunir-se ordinariamente 2 vezes a cada 

semestre letivo e, extraordinariamente, quando convocados pelo Coordenador de 

Curso ou por metade de seus membros. As decisões discutidas nas reuniões de 

Colegiado de Curso são encaminhadas pela coordenação para avaliação da Direção 

Acadêmica e inseridas na pauta de Reunião dos Conselhos Superiores, podendo 

conforme a natureza, assumir a forma de Resoluções, Portarias ou Instruções 

Normativas a serem baixadas pela Direção Geral. 

 

  

O organograma a seguir sintetiza a estrutura de organização institucional. 
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1.1.9 Contexto Socioeconômico e Educacional 

 

No contexto educacional da região oeste do Paraná, o município de Cascavel 

é responsável por 17.954 matrículas no ensino médio e educação profissional. 

 

Município de Cascavel/Educação 

 

A microrregião geográfica de Cascavel é formada por 18 municípios, sendo 

Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia, Campo Bonito, Capitão 

Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Corbélia, Diamante do Sul, Guaraniaçu, 

Ibema, Iguatu, Lindoeste, Nova Aurora, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste e Três 

      Número de Matrículas Total 

      ENSINO MÉDIO Total EDUCAÇÃO PROFISSIONAL Total 

      

ENSINO 
MÉDIO 

INTEGRADO À 
EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 
NORMAL/MAGISTÉRIO CONCOMITANTE SUBSEQÜENTE 

Ano 
Censo Região UF                 

2.014 SUL PARANÁ 13.032 1.600 191 14.823 366 2.765 3.131 17.954 

Total 13.032 1.600 191 14.823 366 2.765 3.131 17.954 

Fonte: MEC/INEP/DEED 
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Barras do Paraná. O total de matrículas no ensino médio e educação profissional 

são de 25.127. 

Microrregião de Cascavel 

        Número de Matrículas Total 

      
 

ENSINO MÉDIO Total EDUCAÇÃO PROFISSIONAL Total 

        

ENSINO 
MÉDIO 

INTEGRADO 
À EDUCAÇÃO 
PROFISSION

AL 

NORMA
L 

/MAGIS
TÉRIO 

CONCOMITA
NTE 

SUBSEQÜENTE 

Ano 
Censo Região UF                 

2.014 SUL PARANÁ 19.591 1.697 664 21.952 366 2.809 3.175 25.127 

2.014 19.591 1.697 664 21.952 366 2.809 3.175 25.127 

Fonte: MEC/INEP/DEED 
 

Conforme a estimativa do IBGE, a região Oeste do Paraná cresceu 1% de 

2014 para 2015. A nova estimativa é de 1.291.492 pessoas nos 50 municípios que 

compõem a região. A cidade que mais cresceu em um ano foi Cascavel. Até julho 

deste ano, data em que a pesquisa foi encerrada, o município registrou 312.778 

habitantes. 

Entre janeiro de 2011 e março de 2016, a região a criação de empregos no 

Estado, com um saldo (entre admitidos e demitidos) de 51,7 mil vagas com carteira 

assinada. Os 50 municípios da região geraram 23,7% do saldo geral do Estado no 

período, de 217.783 empregos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged) levantados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico Social (Ipardes).  

 

TRABALHO FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Número de Estabelecimentos (RAIS) MTE 2014 14.553  314.609  

Comércio Varejista MTE 2014 5000 109.229 

Agropecuária MTE 2014 1495 29.115 

Administradoras de Imóveis, Valores Mobiliários MTE 2014 1382 32.941 

Número de Empregos (RAIS) MTE 2014 136.357  3.167.134  

Número de Estabelecimentos do Turismo (RAIS) MTE 2014 911  22.243  

Número de Estabelecimentos do Turismo (RAIS) 
- Alojamento 

MTE 2014 71  1.794  

Número de Estabelecimentos do Turismo (RAIS) 
- Alimentação 

MTE 2014 637  15.749  

Número de Estabelecimentos do Turismo (RAIS) 
- Transporte Rodoviário 

MTE 2014 42  1.082  

Número de Estabelecimentos do Turismo (RAIS) 
- Transporte Aéreo 

MTE 2014 2  41  

Número de Estabelecimentos do Turismo (RAIS) 
- Agências de Viagens 

MTE 2014 37  1.004  
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Número de Estabelecimentos do Turismo (RAIS) 
- Aluguel de Transportes 

MTE 2014 10  282  

Número de Estabelecimentos do Turismo (RAIS) 
- Cultura e Lazer 

MTE 2014 112  2.291  

População em Idade Ativa (PIA) (pessoas) IBGE 2010 371.270  8.962.587  

População Economicamente Ativa (PEA) 
(pessoas) 

IBGE 2010 240.700  5.587.968  

População Ocupada (PO) (pessoas) IBGE 2010 229.829  5.307.831  

Taxa de Atividade de 10 anos ou mais (%) IBGE 2010 64,83  62,35  

Taxa de Ocupação de 10 anos ou mais (%) IBGE 2010 95,48  94,99  

Fonte: Ipardes (2016) 

 

Em relação aos dados socioeconômicos da região, conforme a estimativa do 

IBGE/2015, o Oeste do Paraná cresceu 1% de 2014 para 2015. A nova estimativa é 

de 1.291.492 pessoas nos 51 municípios que compõem a região. A cidade de 

Cascavel possui hoje 312.778 habitantes e um PIB/2014 de 3,8. Os municípios da 

região geraram 23,7% do saldo geral do Estado no período e gerou 217.783 

empregos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged), levantados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 

Social (Ipardes).  

No acumulado de janeiro de 2011 a março de 2016, a região ficou à frente de 

outros polos geradores de emprego no Estado, como o Norte Central, polarizado por 

Londrina e Maringá, com 44.006 vagas de empregos e a região de Curitiba, com 

3.496 vagas. Boa parte desse resultado se deve ao aumento dos investimentos. A 

região Oeste já atraiu, desde 2011, R$3,28 bilhões em investimentos enquadrados 

ou em fase de análise no programa de incentivo Paraná Competitivo. Os projetos 

são capitaneados principalmente pelas cooperativas agropecuárias nas áreas de 

avicultura e suinocultura.  

A agência paranaense do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 

Sul (BRDE), que é o principal braço de apoio do governo do Estado ao setor 

produtivo, contratou R$1,5 bilhão em financiamentos desde 2011 na região, a maior 

parte para projetos no agronegócio. Somente o setor de abate e fabricação de 

produtos de carne respondeu por um saldo positivo de 5.976 vagas no período 

analisado pelo Ipardes. Apesar da concentração no agronegócio, o emprego 

também se multiplicou em outros segmentos, que se beneficiam da movimentação 

econômica que vem do campo. O comércio varejista ficou em segundo lugar no 

saldo de vagas entre 2011 e 2016, com 2.843 vagas, seguido pelo setor de limpeza, 

com 2.663 vagas, transporte rodoviário de carga (2.321) e serviços administrativos 

(1.809). Cascavel foi o município com maior saldo acumulado no período, com 14,3 

mil empregos, seguida por Foz do Iguaçu, com 7.580 vagas, Medianeira, com 6.613 

e Toledo, com 5.498. No primeiro trimestre de 2016, mesmo com o agravamento do 
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desemprego em todo país, a região segue gerando empregos. No período, foram 

criadas 404 vagas com carteira assinada no Oeste do Estado, de acordo com o 

Caged.   

Na contramão de outros setores da economia, as 14 cooperativas 

agropecuárias da região Oeste do Paraná cresceram 19,5% em 2015 e devem 

expandir mais 10% neste ano. O faturamento total, no ano passado, foi de R$ 18,6 

bilhões, segundo dados da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar). 

Os dados referente a microrregião oeste do Paraná podem ser observados na 

tabela: 

 

ÁREA TERRITORIAL E DEMOGRÁFICA FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Área Territorial (ITCG) (km
2
) ITCG 2015 8.515,238  199.880,200  

Densidade Demográfica (hab/km
2
) IPARDES 2015 54,40  55,85  

Grau de Urbanização (%) IBGE 2010 85,43  85,33  

População - Estimada (habitantes) IBGE 2015 463.188  11.163.018  

População - Censitária (habitantes) IBGE 2010 432.978  10.444.526  

População - Censitária - Urbana 
(habitantes) 

IBGE 2010 369.888  8.912.692  

População - Censitária - Rural 
(habitantes) 

IBGE 2010 63.090  1.531.834  

População - Contagem (habitantes)
(1)

 IBGE 2007 428.484  10.284.503  

Taxa de Crescimento Geométrico (%) IBGE 2010 0,91  0,89  

Índice de Idosos (%) IBGE 2010 28,99  32,98  

Razão de Dependência (%) IBGE 2010 42,61  43,78  

Razão de Sexo (%) IBGE 2010 97,18  96,56  

Taxa de Envelhecimento (%) PNUD/IPEA/FJP 2010 6,72  7,55  

DESENVOLVIMENTO HUMANO E 
RENDA 

FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Índice de Desenvolvimento Humano - 
IDH-M 

PNUD/IPEA/FJP 2010 ...  0,749  

Índice de Gini da Renda Domiciliar Per 
Capita 

IBGE 2010 ...  0,5416 

SAÚDE FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Estabelecimentos de Saúde (número) MS-CNES 2015 810  21.936  

Leitos Hospitalares Existentes (número) MS-CNES 2015 1.309  27.166  

Taxa de Fecundidade (filhos/mulher) PNUD/IPEA/FJP 2010 ...  1,86  

Taxa Bruta de Natalidade (mil habitantes) IBGE/SESA-PR 2014 15,33  14,43  

Taxa de Mortalidade Geral (mil 
habitantes) (P) 

Datasus/SESA-PR 2014 5,50  6,24  

Taxa de Mortalidade Infantil (mil nascidos 
vivos) (P) 

Datasus/SESA-PR 2014 10,50  11,16  

Taxa de Mortalidade em Menores de 5 
anos (mil nascidos vivos) (P) 

Datasus/SESA-PR 2014 13,05  12,91  
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Taxa de Motalidade Materna (100 mil 
nascidos vivos) (P)  

Datasus/SESA-PR 2014 -  41,28  

DOMICÍLIOS E SANEAMENTO FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Número de Domicílios Recenseados IBGE 2010 152.861  3.755.090  

Número de Domicílios Particulares 
Permanentes 

IBGE 2010 137.362  3.298.297  

Domicílios Particulares Permanentes - 
Com Água Canalizada 

IBGE 2010 136.547  3.273.822  

Domicílios Particulares Permanentes - 
Com Banheiro ou Sanitário 

IBGE 2010 136.979  3.286.052  

Domicílios Particulares Permanentes - 
Destino do Lixo - Coletado 

IBGE 2010 121.607  2.981.998  

Domicílios Particulares Permanentes - 
Com Energia Elétrica 

IBGE 2010 136.754  3.284.181  

Abastecimento de Água (unidades 
atendidas (2)) 

Sanepar/Outras 2015 158.499  3.679.296  

Consumo de Água - Volume Faturado 
(m3) 

Sanepar/Outras 2015 24.226.673  580.839.736  

Consumo de Água - Volume Medido (m3) Sanepar/Outras 2015 19.989.139  478.339.085  

Atendimento de Esgoto (unidades 
atendidas (2)) 

Sanepar/Outras 2015 116.613  2.499.625  

ENERGIA ELÉTRICA FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Consumo de Energia Elétrica (Mwh) COPEL 2015 1.208.250  28.856.494  

Consumidores de Energia Elétrica 
(número) (3) 

COPEL 2015 192.835  4.551.902  

AGROPECUÁRIA FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Valor Bruto Nominal da Produção 
Agropecuária (R$ 1,00) 

DERAL 2014 5.120.812.043,40  70.675.022.152,79  

Pecuária - Bovinos (cabeças) IBGE 2014 572.283  9.181.577  

Pecuária - Equinos (cabeças) IBGE 2014 15.375  301.931  

Pecuária - Ovinos (cabeças) IBGE 2014 50.762  650.231  

Pecuária - Suínos (cabeças) IBGE 2014 412.240  6.394.330  

Aves - Galináceos (cabeças) IBGE 2014 27.665.101  301.885.901  

Produção Agrícola - Soja (em grão) 
(toneladas) 

IBGE 2014 1.318.556 14.913.173 

Produção Agrícola - Milho (em grão) 
(toneladas) 

IBGE 2014 1.237.732 15.823.241 

Produção Agrícola - Trigo (em grão) 
(toneladas) 

IBGE 2014 274.561 3.816.201 

FINANÇAS PÚBLICAS FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Receitas Municipais (R$ 1,00) Prefeitura 2014 1.024.734.945,00  26.727.385.073,50  

Despesas Municipais (R$ 1,00) Prefeitura 2014 961.547.803,45  25.942.371.794,75  

ICMS (100%) por Município de Origem do 
Contribuinte (R$ 1,00) 

SEFA-PR 2015 286.739.244,10  24.587.574.935,48  
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ICMS Ecológico - Repasse (R$ 1,00) SEFA-PR 2014 2.590.452,67  230.723.935,27  

Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM) (R$ 1,00) 

MF/STN 2015 187.093.812,93  4.618.692.314,10  

PRODUTO E RENDA FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

PIB Per Capita (R$ 1,00) (4) IBGE/Ipardes 2013 29.245  30.265  

Valor Adicionado Bruto (VAB) a Preços 
Básicos (R$ 1.000,00) (4) 

IBGE/Ipardes 2013 12.107.096  287.052.092  

VAB a Preços Básicos - Agropecuária 
(R$ 1.000,00) (4) 

IBGE/Ipardes 2013 1.921.321  29.926.172  

VAB a Preços Básicos - Indústria (R$ 
1.000,00) (4) 

IBGE/Ipardes 2013 2.604.805  75.068.383  

VAB a Preços Básicos - Serviços (R$ 
1.000,00) (4) 

IBGE/Ipardes 2013 6.163.868  146.069.847  

VAB a Preços Básicos - Administração 
Pública (R$ 1.000,00) (4) 

IBGE/Ipardes 2013 1.417.102  35.987.678  

Valor Adicionado Fiscal (VAF) (R$ 1,00) 
(P) 

SEFA-PR 2014 9.367.318.184  232.446.636.785  

VAF - Produção Primária (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2014 2.838.325.501  45.311.099.047  

VAF - Indústria (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2014 2.544.846.447  100.488.355.682  

VAF - Comércio/Serviços (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2014 3.968.753.283  85.998.434.388  

VAF - Recursos/Autos (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2014 15.392.953  648.747.668  

Fonte: Ipardes (2016) 

 

O Brasil tem hoje 89 mil arquitetos e urbanistas, sendo que a maioria está no 

Sudeste (62% dos profissionais). A região onde a IES encontra-se inserida (Região 

Sul) responde atualmente por 22% do mercado. As demais regiões Norte e Centro-

Oeste têm juntas 8% e a Nordeste mais 8% do total dos profissionais arquitetos e 

urbanistas. (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ARQUITETOS E URBANISTAS). 

Relações de empresas que atuam na área de Construção Civil e Arquitetura e 

Urbanismo na cidade de Cascavel e região: 

 

Empresa Cidade 

SPM Mezzomo Construções e Consultoria Ltda Cafelândia 

A P Arquitetura e Interiores Cafelândia 

Arquitetura e Interiores Paula Oechsler Cafelândia 

R. Brandelero Construção Civil Ltda Capitão Leônidas Marques 

Aba Arquitetura e Construções Ltda Cascavel 

Abel Sgarioni Engenharia e Construção Civil Ltda Cascavel 

AGF System - Engenharia de Fachadas Cascavel 

APJ Engenharia e Construções Ltda Cascavel 

Arch 3 Arquitetura e Contruções Ltda Cascavel 

Arquitetura de Lojas Cascavel 
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Arquitetura e Interiores Adriana Bolelli Cascavel 

Arquitetura e Interiores Paula Oechsler Cascavel 

Arquitetura Greice Doro Cascavel 

Arteoficio Interiores Cascavel 

Cascavel Paraná Construções Ltda Cascavel 

CBO Empresa Brasileira de Obras e Engenharia Ltda Cascavel 

Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda Cascavel 

Construtora Andreis Ltda Cascavel 

Construtora Brock Ltda Cascavel 

Construtora Conserg Ltda Cascavel 

Construtora Danilo Bandeira Ltda Cascavel 

Construtora Dinâmica Ltda Cascavel 

Construtora Formentini Ltda Cascavel 

Construtora Gotardo Ltda Cascavel 

Construtora Guilherme Ltda Cascavel 

Construtora Hexata Ltda Cascavel 

Construtora Infrateco Ltda EPP Cascavel 

Construtora LGB Ltda Cascavel 

Construtora N Dalmina Construções Cascavel 

Construtora Projeto Novo Ltda Cascavel 

Construtora Prospecto Ltda Cascavel 

Construtora Ransolin Ltda Cascavel 

Construtora Saraiva & Rezende Ltda Cascavel 

Construtora Titanium Ltda Cascavel 

Construtora Vale Oeste Ltda Cascavel 

Construtora Veronese Ltda Cascavel 

Construtora Viver Bem Ltda Cascavel 

Constuzan Engenharia e Construção Ltda Cascavel 

Costa Golfieri Arquitetura Cascavel 

Costa Oeste Construções Ltda Cascavel 

CPD Reformas e Construções Ltda Cascavel 

Cym Arquitetura e Interiores Cascavel 

Dec Arquitetura e Interiores Cascavel 

Deppo Construção Ltda Cascavel 

DGI Construtora Ltda Cascavel 

Diarc Engenharia Ltda Cascavel 

Doce Lar Construções Civis Ltda Cascavel 

Doliwa & Dias Incorporações Ltda Cascavel 

Drabik Construções e Avaliações Ltda Cascavel 

E M Krum Construtora Ltda Cascavel 

Ecco! Arquitetos Associados Cascavel 

Edificar Construções e Comércio Ltda. Cascavel 
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Edifique - Wust & Casarotto Construções Ltda Cascavel 

Edros Arquitetura e Construção Ltda Cascavel 

Edson José de Vasconcelos e Cia Ltda Cascavel 

Eletro Service Ltda EPP Cascavel 

Engetecne Construcao Civil Ltda Cascavel 

Engevel Construtora Ltda - ME Cascavel 

Escritório de Arquitetura Simone Smarczewski Costa Cascavel 

Escritório de Arquitetura Yumi Matusita Cascavel 

Estação Engenharia Ltda M.E. Cascavel 

Feistler Engenharia Ltda Cascavel 

Fernandes Herrmann e Cia Ltda Cascavel 

Finalle Interiores Cascavel 

Foco Construtora Ltda Cascavel 

Fortes e Amaral Ltda Cascavel 

Fungeo Fundações e Geologia Ltda Cascavel 

G7 Construtora Ltda Cascavel 

GDPLAN Construtora e Terraplanagem Ltda - EPP Cascavel 

Goes, Ferraz e Cia Ltda Cascavel 

Gotardo e Seidel Engenharia Ltda Cascavel 

Gwadera Empreendimentos Imobiliarios Ltda Cascavel 

H. V. Construções Ltda Cascavel 

Hanauer Construtora e Empreendimentos Ltda Cascavel 

Hermes Construções Metálicas Ltda Cascavel 

Icaro Arquitetos Associados Cascavel 

Ilha do Mel Construções Civis Ltda Cascavel 

Incentive House Construções Civis Ltda Cascavel 

Incorpore Engenharia e Construções Ltda Cascavel 

Interlados Materiais de Construção Ltda Cascavel 

J. Prado Construções Civis Ltda Cascavel 

Jota Ele Construções Civis Ltda Cascavel 

Krum Construções e Incorporações Ltda Cascavel 

L F Rosa Construtora Ltda Cascavel 

Largo Engenharia e Construção Civil Ltda Cascavel 

Ledies Construções e Obras Cascavel 

Lessio Engenharia e Construção Civil Ltda. Cascavel 

Lorensi Transportes e Locação de Imóveis Ltda Cascavel 

M C K Construtora de Obras Ltda Cascavel 

M. D'Amico Construtora Ltda Cascavel 

Martins e Notari Construtora e Incorporadora Ltda Cascavel 

Materpol Construção Civil e Comércio Ltda Cascavel 

Mazutti Construções Ltda Cascavel 

Mega Materiais Elétricos Ltda Cascavel 
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Metalúrgica Hermes Ltda Cascavel 

N. Dalmina Construções Ltda Cascavel 

Nastas - Engenharia e Construções Ltda Cascavel 

Nefertiti Interiores Cascavel 

NR Engenharia Ltda Cascavel 

ODB Construções Ltda Cascavel 

PCC Construtora Ltda Cascavel 

Perfectus Construtora Ltda Cascavel 

Perfeito Construções e Empreendimentos Imobiliarios Ltda Cascavel 

Planamerica Construções Ltda Cascavel 

PPN Construções Ltda Cascavel 

Primeiro Plano Arquitetura e Interiores Cascavel 

Proenerg Engenharia Ltda Cascavel 

Progetto Arquitetura Cascavel 

PSS Serviços e Reformas Ltda Cascavel 

Refen Industrial Madeireira e Construtora Ltda Cascavel 

Reformadora Realce Ltda Cascavel 

Reserva Constuções e Serviços Ltda Cascavel 

Rodenge Engenharia e Construções Ltda Cascavel 

Smolarek Aquitetura Cascavel 

T-Calc Engenharia Estrutural Ltda Cascavel 

Tombini Arquitetura e Construções Ltda Cascavel 

TWG Construtora Ltda Cascavel 

Unilar Empreendimentos Imobiliarios Cascavel 

V&H Pre Moldados de Concreto Ltda Cascavel 

Verde Art Cascavel 

VVS Construções Ltda Cascavel 

WZK Construções Ltda Cascavel 

Xerri e Noal Ltda Cascavel 

Zanatta Arquitetura Cascavel 

Baseforma Engenharia de Projetos e Obras Ltda Marechal Cândido Rondon 

De Bona Wild & Cia Ltda Marechal Cândido Rondon 

Eclusa Engenharia de Construção Civil Ltda Marechal Cândido Rondon 

J A H Material de Const. Civil e Empreiteira Ltda Marechal Cândido Rondon 

Colpani Construção Civil Ltda Matelândia 

Construtora Zanella Ltda Medianeira 

Lajes Patagônia Indústria e Comércio Ltda Medianeira 

Rodrigo Nami Engenharia Medianeira 

A Arquitetos e Engenheiros Associados Palotina 

Arquitetura e Urbanismo Vanessa Bomm Palotina 

LCG Engenharia Ltda Palotina 

M. Zilio Engenharia - ME Palotina 
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M.L.P. Gonçalves e Cia Ltda Realeza 

Plainar Terraplenagem e Construção Ltda Realeza 

Tallento Construtora de Obras Ltda Realeza 

Construtora Geram Ltda - ME Santa Helena 

Construtora Irmãos Rambo Ltda - ME Santa Helena 

Construtora Phortus Ltda Santa Helena 

Construtora Posssamai Ltda Santa Terezinha de Itaipu 

Amboni Construção Civil Ltda São Miguel do Iguaçu 

ADM Engenharia Ltda Toledo 

Arquitetura e Interiores Paula Oechsler Toledo 

Claudemir S. da Silva & Cia Ltda Toledo 

Conceito Interiores Toledo 

Construtora Cidade Bela Ltda Toledo 

Construtora Merano Ltda Toledo 

Costenaro Arquitetura e Urbanismo Ltda Toledo 

Costenaro Arquitetura e Urbanismo S/S Toledo 

Dal Bosco Engenharia e Construções Ltda Toledo 

Mercante Engenharia Ltda Toledo 

Primeiro Plano Arquitetura e Interiores Toledo 

RAWI Engenharia Ltda Toledo 

Rosa e Dallago Construções Ltda Toledo 

Veloso Engenharia e Construção Civil Eireli - ME Toledo 

Viezzer Arquitetura Toledo 

 

1.1.10 Justificativa do Curso  

 

No Brasil, a educação é fator determinante de acesso a níveis de renda mais 

alto, caracterizada pela busca de um diploma superior nem sempre condizente com 

a vocação profissional, com a realidade regional, com a necessidade social, com o 

mercado de trabalho. O anseio, como tal, por ascender a patamares no sistema 

educacional é visível em nossa sociedade. Essa ampliação de aspirações decorre 

não apenas da urbanização e modernização, consequências de nosso crescimento 

econômico, mas também de crescente valorização da educação como estratégia 

para melhoria da qualidade de vida e da empregabilidade.  

Além disso, a procura por um melhor nível educacional parte também de 

segmentos já inseridos no próprio mercado de trabalho, que desejam uma melhoria 

salarial e social que se centre no desenvolvimento de habilidades e competências 

que permitam, por sua vez, assimilar e utilizar produtivamente recursos tecnológicos, 

novos, e em permanente transformação.  
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Dada a situação de desenvolvimento da ciência — incluindo as tendências de 

transformação mais recentes e, sobretudo, a experimentada pelo conhecimento 

sócio-espacial, o Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, especialmente 

nas condições em que será oferecido pela FCSAC, adquire relevância notável.  

O conhecimento sócio-espacial, ao longo das últimas décadas, especialmente 

como decorrência do desenvolvimento das técnicas de que utiliza e do 

fortalecimento de seu corpo teórico-metodológico, vem se consolidando como um 

campo do saber fundamental para o entendimento dos problemas contemporâneos. 

O caso da arquitetura e do urbanismo é bastante especial, sobretudo quando 

se consideram as suas tradicionais relações com problemas que, na atualidade, 

mostram-se emergentes. Todas as questões relacionadas à estrutura espacial de 

processos, de caráter urbano e regional, assim como todos os problemas 

associados aos estudos ambientais fazem da Arquitetura um campo bastante fértil 

para investimentos intelectuais e profissionais.  

Outro fator que justifica o desenvolvimento do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo é a sua ampla possibilidade de inserção regional. Na atualidade, a 

demanda por cursos desse caráter é bastante significativa. Em regiões de ampla 

influência, especialmente da Região Sudeste e Sul do país, as perspectivas de 

sucesso de empreendimentos dessa natureza são potencializadas.  

No Brasil, a área da construção civil constitui um importante setor para a 

economia nacional, sendo responsável diretamente por uma parcela significativa e 

crescente de tudo o que é produzido na economia. Nos últimos anos, a indústria da 

construção civil contribuiu com aproximadamente 10% do PIB (Produto Interno 

Bruto), assumindo assim, um importante papel na geração de empregos e de renda, 

uma vez que a criação de um posto de trabalho na construção civil demanda 

reduzidos investimentos, quando comparado à criação de emprego nas demais 

indústrias, segundo IBGE.  

Além da participação direta no PIB, a construção civil demanda inúmeros 

insumos, gerando riquezas em uma longa e complexa cadeia de fornecedores. 

Outras riquezas são geradas nos serviços de comercialização, manutenção e 

exploração das construções, especialmente no setor imobiliário.  

O desenvolvimento das práticas da arquitetura se realiza através das práticas 

dos próprios arquitetos. Isso significa que os profissionais, no exercício de suas 

atividades, alimentam o conhecimento e ampliam as possibilidades técnicas e 

criativas no campo da arquitetura. Mas isso apenas é possível quando, no 

desempenho de suas atividades, o arquiteto fortalece a sua formação teórica. Ou 

seja, prática e teoria se complementam para se afirmarem como dimensões de um 

mesmo processo.  
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Não há arte que possa sobreviver sem o pensamento e, tampouco, sem o 

fundamento conceitual e sem a reflexão de natureza teórica. Assim, na arquitetura, 

alimentada pela prática dos arquitetos, como em todos os saberes, reside um pouco 

da filosofia, da poesia, dos valores estéticos e da ética das culturas e das 

sociedades.  

A reflexão sobre a prática da arquitetura projeta-se, também, na direção do 

próprio conhecimento acerca do desenvolvimento das sociedades modernas. A 

situação das sociedades contemporâneas, sobretudo a que diz respeito aos países 

pobres, aponta para importantes problemas de natureza habitacional. O déficit de 

moradia, os grandes adensamentos de problemas nos centros urbanos, bem como o 

esvaziamento do campo e o desenvolvimento acelerado das redes de circulação 

explicitam, de um lado, a magnitude e complexidade das tarefas construtivas a 

serem empreendidas pela arquitetura e seus profissionais, e, de outro, o importante 

investimento histórico, de natureza intelectual, a ser empreendido pela disciplina.  

Por conta desse quadro histórico e social, a arquitetura vem sendo solicitada 

tanto para auxiliar o desenvolvimento de técnicas construtivas como, também, para 

atuar junto às comunidades objetivando a criação de soluções alternativas para a 

melhoria das condições de vida.  

A arquitetura como qualquer prática social deve buscar discutir o 

conhecimento adquirido aqui e em outras sociedades para ser somado e aplicado à 

realidade de cada país. No caso da valorização da Arquitetura no Brasil e na 

Microrregião de Cascavel pode-se observar que nos últimos anos, com a volta dos 

investimentos públicos e privados em infraestrutura, a profissão ganha destaque, 

passando a ser intensamente procurada pelos jovens. 

O curso também se justifica pela sua importante colaboração com as 

preocupações preservacionistas com o meio ambiente, principalmente nas soluções 

sustentáveis aplicadas aos projetos e na aplicação de tecnologias que buscam 

aperfeiçoamentos de eficiências energéticas, reciclagens de materiais, reuso de 

insumos, transformação de resíduos etc. O trabalho aplicado no desenvolvimento de 

tecnologias construtivas verdes não poluidoras e de sistemas integrados de 

produção está qualificando e certificando produtos, justificando ainda mais a 

presença do profissional arquiteto e urbanista. 

 

1.2 Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 
 

A FCSAC apresenta em seu PDI políticas para o Ensino, Iniciação 

Científica/Pesquisa e a Extensão. As referidas políticas deverão ser implementadas 

no âmbito do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo.  
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1.2.1 Políticas Institucionais de Ensino 

 

As políticas educacionais da IES apoiam-se em princípios e ações que se 

concretizam nas propostas dos projetos pedagógicos dos cursos através de um 

currículo integrado e da seleção de conteúdos fundamentados nos princípios 

institucionais.  

Compondo as atividades curriculares, as políticas de ensino articulam-se no 

processo ensino-aprendizagem e na teoria-prática, cuja execução ocorre nas 

atividades complementares, no estágio e na prática profissional, consideradas da 

maior importância, pois asseguram um processo de conhecimento interdisciplinar e 

aperfeiçoam o processo de aprendizagem através da aproximação entre a academia 

e mundo do trabalho, de modo a formar profissionais com competência para atuar e 

interferir na melhoria dos modelos e formas de organizações sociais, com caráter 

científico, técnico e cultural.  

A operacionalização das políticas de ensino está em sintonia com os 

documentos institucionais, com as diretrizes curriculares e com os projetos 

pedagógicos específicos de cada curso. Deste modo, os currículos são concebidos 

como um sistema articulado, permitindo-se que, além da transmissão de 

conhecimentos, o aluno desenvolva habilidades básicas específicas e globais, de 

atitudes formativas, de análise crítica, de percepção profissional, social e 

humanística. Deve ainda, formar uma visão crítica do próprio campo profissional.  

As Atividades Complementares permitem o aproveitamento dos 

conhecimentos adquiridos pelo estudante, em atividades de monitoria, iniciação 

científica, extensão, participação em eventos científicos ou culturais ou em 

programas ou cursos oferecidos em espaços diversificados. 

O estágio é atividade obrigatória em alguns cursos da Instituição, conforme 

preconiza as DCNs, será realizado ao longo da integralização curricular. A 

obrigatoriedade dessa vivência acontece em virtude de se entender como 

imprescindível à formação acadêmica e a iniciação profissional. A prática 

profissional tem por fim proporcionar aos alunos condições para o desenvolvimento 

de suas capacidades e aquisição de habilidades específicas, segundo áreas de 

atuação.  

A vivência de um currículo integrador e propiciador de experiências 

multiculturais, consiste na concepção de um planejamento dinâmico que articule o 

conhecimento técnico com a formação humana, ética e postura crítica, efetivado por 

meio de uma metodologia pertinente e adequada aos objetivos traçados no processo 

de aprendizagem.  
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Neste cenário é importante a incorporação do processo de avaliação, 

entendido como caráter formativo, processual e contínuo prevalecendo os aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos, contribuindo para a construção do conhecimento 

do aluno e sua autonomia intelectual.  

A FCSAC vem discutindo a utilização de novos métodos em suas políticas de 

ensino que priorizem espaços de inovação e investigação, além da sala de aula, 

considerando as especificidades de cada curso no seu projeto institucional, 

considerando diversidades culturais, religiosas, políticas, sociais e econômicas 

presentes no contexto acadêmico, com o objetivo de criar um ambiente propício à 

implementação de práticas pedagógicas inovadoras, entre elas, a implementação de 

Metodologias Ativas de Aprendizagem.  

Em sintonia com os desafios da modernidade os cursos da FCSAC valorizam 

e promovem o desenvolvimento sustentável aliando as ações voltadas para a 

preservação ambiental aos recursos tecnológicos de modo a promover a formação 

de profissionais preparados e capacitados para enfrentar os desafios empresariais 

atuais, assim como fortalecer o caráter ético nas interações socioculturais.  

Para os programas da graduação estão direcionadas as seguintes diretrizes:  

 Promoção de ensino, pesquisa e extensão, integrados, sempre que possível;  

 Ampliação e melhoria da infraestrutura principalmente dos ambientes 

especiais relacionados ao ensino, pesquisa e extensão;  

 Flexibilização nas normas de acesso ao ensino superior e desenvolvimento 

de novas modalidades de ensino;  

 Revisão e atualização periódica dos projetos dos cursos de graduação de 

acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional;  

 Qualificação e atualização permanente dos docentes via educação 

continuada com estímulo à pós-graduação lato sensu e stricto sensu;  

 Avaliação institucional com base no Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI, considerando seus princípios e objetivos para que sirva de ferramenta de 

gestão, a partir de indicadores elaborados em sintonia com os objetivos da 

Instituição.  

 

1.2.2 Políticas Institucionais de Pesquisa 

 

Dentro do projeto acadêmico da FCSAC, a graduação e a pós-graduação são 

resultados do princípio integrador dos diversos níveis educacionais e representa o 

vértice dos estudos, constituindo-se num sistema especial de cursos que se propõe 
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a atender as exigências mercadológicas de investigação científica como também a 

capacitação docente. 

A partir dessa formulação, a IES estabeleceu estratégias capazes de 

assegurar a melhoria de seus programas de incentivo à pesquisa:  

 Fomento as atividades de iniciação científica inclusive com oferta de bolsas 

aos alunos da graduação;  

 Implementação dos Núcleos Acadêmicos de Estudos e Pesquisa sob a 

responsabilidade de docentes em tempo integral com o objetivo de incentivar 

a iniciação científica e futuros pesquisadores;  

 Estudar mecanismos relativos à captação de recursos financeiros para 

suporte dos projetos de pesquisa e iniciação científica;  

 Implementar o plano de capacitação docente com a finalidade de melhorar a 

qualidade do ensino, extensão e pesquisa;  

 Incluir no Plano de Carreira Docente incentivo financeiro e de progressão 

funcional para estimular a formação de pesquisadores para a IES;  

 Continuar estimulando a participação de professores e alunos em eventos 

nacionais e internacionais, divulgando trabalhos de produção científica e 

acadêmica;  

 Atuar no sentido de assegurar a publicação de revistas e divulgação de 

artigos, obras e material com produção científica, produzidos no âmbito da 

IES.  

 

1.2.2.1. Políticas Institucionais de Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e 

Cultural 

 

Considerando as características culturais de Cascavel e Região, a FCSAC 

buscará desenvolver pesquisas e ações de estímulo e incentivo nos campos 

sociocultural e técnico-científico. 

A presente política é um instrumento que permite colocar o aluno em contato 

com a atividade científica, a memória cultural, a produção artística e o patrimônio 

cultural e, engajá-lo desde cedo na pesquisa e atuar como diferencial na formação 

acadêmica.  

Ao inserir nossos alunos em contextos econômicos, políticos e socioculturais, 

de forma a garantir o pleno exercício da cidadania e promover o desenvolvimento de 

uma cultura profissional, humanista, artística e cultural, a FCSAC atende aos seus 

mais profundos valores e invoca o cumprimento de sua missão.  
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As principais atividades de pesquisa e iniciação científica são desenvolvidas 

por meio dos cursos de graduação e dos programas de pós-graduação, as quais se 

organizam também em grupos temáticos, que reúnem professores pesquisadores, 

alunos e técnicos, segundo regulamento institucional.  

Visando permitir um maior aprofundamento do aluno nas atividades de 

pesquisa e produção de conhecimento, os cursos estão desenvolvendo núcleos 

específicos de pesquisa que engajam professores com o perfil para a pesquisa e 

aos quais os alunos têm sido efetivamente incorporados.  

Com o intuito de dar visibilidade à produção científica dos alunos e estimular a 

interdisciplinaridade entre as áreas de conhecimento, a IES realiza anualmente um 

encontro de iniciação científica, premiando os melhores trabalhos e editando os 

anais em mídia digital.  

No cumprimento de sua missão institucional, a Coordenação de Pesquisa e 

Extensão estipulou como metas e Políticas de Iniciação Científica, Tecnológica, 

Artística e Cultural:  

 Fortalecer seu Núcleo de Estudos Acadêmicos (NEA) com a finalidade de 

centralizar, implementar, apoiar e incentivar a realização de pesquisas e 

projetos de iniciação científica nas suas diversas áreas, dotando de 

instrumentos essenciais aos seus diversos núcleos de estudos, atividades, 

divulgação e publicação, para o crescimento da pesquisa;  

 Estudar mecanismos relativos à captação de recursos financeiros para 

suporte dos projetos de pesquisa e iniciação científica;  

 Incluir no Plano de Carreira Docente incentivo financeiro e de progressão 

funcional para estimular a formação de pesquisadores para a Instituição;  

 Continuar estimulando a participação de professores e alunos em eventos 

nacionais e internacionais, de caráter científico, didático, cultural e artístico 

divulgando trabalhos de produção científica e acadêmica;  

 Viabilizar ajuda de custo para que os alunos ingressem no Programa de 

Iniciação Científica;  

 Atuar no sentido de assegurar a publicação de revistas e divulgação de 

artigos, obras e material com produção científica, produzidos no âmbito da 

Instituição;  

 Instituir sistemática de acompanhamento e avaliação permanente de 

pesquisa/iniciação científica desenvolvida na FCSAC;  

 Priorizar, nas investigações, problemas locais e regionais que serão 

estudados e interpretados em conexão com o quadro regional e nacional;  

 Compreender o alcance de sua prática profissional na vivência e no respeito à 

diversidade; 
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 Propor ações contextualizadas que considerem os aspectos profissionais, a 

consciência cultural e socioambiental; 

 Aumentar a capacidade de acesso às redes de comunicação e sistemas de 

informação, o acervo da biblioteca, notadamente os periódicos;  

 Estimular as relações interinstitucionais e a formação de redes de pesquisa. 

 

1.2.3 Políticas Institucionais de Extensão 

 

A extensão universitária, como prática acadêmica, é instrumento de 

articulação com os diversos segmentos sociais, de forma programada e sistemática, 

envolvendo um processo orgânico que não se confunde com assistencialismo. É um 

fator integrador do ensino e pesquisa objetivando responder à demanda social e 

representa um compromisso com a comunidade visando:  

 Implementar projetos, enquanto situa a extensão na linha pedagógica 

na qual os docentes desenvolvem ações que contribuem para 

transformações sociais, econômicas e políticas, procurando instituir 

valores de democracia e dos direitos humanos;  

 Interligar-se as áreas de ensino e pesquisa possibilitando a associação 

da prática acadêmica com o todo na vida do estudante;  

 Aproveitar a infraestrutura de laboratórios, pessoal docente e técnico, 

possibilitando sua utilização em prol da comunidade e pesquisa;  

 Criar novos cursos de extensão com base na integração contínua ao 

ensino e a pesquisa favorecendo a educação continuada; e  

 Dar continuidade aos projetos como o projeto Valores Humanos, Dia 

da Responsabilidade Social e o projeto de atendimento à 3ª idade 

(Projeto Geração) dentre outros.  

Desta maneira, a FCSAC, ao desenvolver atividades de extensão, procura 

estabelecer espaços para parcerias comprometidas com a missão de formar 

cidadãos capazes de pensar, situar-se diante de suas necessidades e ofertas, 

construírem o seu conhecimento com qualidade e transformar as realidades 

negativas em oportunidades empreendedoras de sucesso. 

 

1.3 Objetivos do Curso 
 

O curso superior de Arquitetura e Urbanismo foi concebido com base na 

Resolução CNE/CES, no 2, de 17 de junho de 2010. 
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O Curso de Arquitetura e Urbanismo da FCSAC fundamenta-se na visão de 

que a construção do meio ambiente humano – do edifício à cidade – se dá num 

processo no qual o ser humano realiza seus valores culturais e simbólicos, 

procurando atender às várias necessidades sociais, individuais e coletivas, através 

do uso criativo e sustentável de técnicas de transformação e apropriação dos 

recursos naturais. 

Os problemas e questões com os quais lidam a Arquitetura e o Urbanismo 

estão em constante fluxo e mutação, por estarem complexamente imbricados nos 

processos culturais, sociais, econômicos e políticos de cada sociedade e 

comunidade. O curso objetiva, portanto, atuar positivamente nesse contexto plural e 

amplo, procurando formar profissionais capazes de acompanhar e intervir nos 

processos de mudanças sociais e tecnológicas, atualizando-se constantemente e 

respondendo crítica, criativa e responsavelmente aos desafios que a vida 

profissional lhes apresentar. 

Para isto, o Curso de Arquitetura e Urbanismo proposto têm como objetivos: 

 Desenvolver no aluno a capacidade de compreender criticamente seu 

contexto de atuação, e de intervir neste efetivamente, como agente 

transformador dessa realidade e como um criativo solucionador de seus 

problemas arquitetônicos e urbano-ambientais; 

 Permitir que várias visões e abordagens estejam presentes ao longo do 

curso, para que sejam confrontadas criticamente pelos profissionais em 

formação, permitindo construções pessoais do aprendizado a partir da 

exploração de afinidades e potencialidades individuais; 

 Inserir o aprendizado na realidade dos processos históricos e atuais de 

produção do espaço urbano e da construção civil, objetivando um profissional 

que saiba se inserir numa perspectiva interdisciplinar dessa produção; 

 Promover a experimentação de uma prática arquitetônica e urbanística 

profundamente atrelada a uma renovação crítica e teórica da disciplina, e na 

interface com as áreas humanas, de comunicação, tecnológicas, ambientais e 

com as manifestações artísticas, inserindo criticamente o estudante no 

contexto das transformações sociais e culturais das cidades contemporâneas. 

 

1.4 Perfil do Egresso 
 

A Resolução CNE/CES no 2, de 17 de junho de 2010, que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, deixa explícito em seu artigo 4º o perfil do egresso desejado, conforme 

citado abaixo: 
Art. 4

o
 O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá ensejar condições para 
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que o futuro egresso tenha como perfil: 
I - sólida formação de profissional generalista; 
II - aptidão de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, 
grupos sociais e comunidade, com relação à concepção, organização e 
construção do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a 
edificação e o paisagismo; 
III - conservação e valorização do patrimônio construído; 
IV - proteção do equilíbrio do ambiente natural e utilização racional dos 
recursos disponíveis. 

 

Destaca-se aqui, a característica generalista em oposição ao conceito de 

especialista. No ponto de vista da FCSAC, com a velocidade das mudanças 

tecnológicas, a especialização deve vir prioritariamente como uma consequência 

das necessidades observadas no exercício profissional e deve ser adquirida em 

formação complementar e permanente, indo ao encontro do que foi estabelecido no 

Art. 3o, §3o: 
Com base no princípio de educação continuada, as IES poderá incluir, no 
Projeto Pedagógico do curso, a oferta de cursos de pós-graduação lato 
sensu, de acordo com as efetivas demandas do desempenho profissional. 

 

O profissional de Arquitetura e Urbanismo a ser formado na FCSAC deverá 

atender na íntegra o que foi estabelecido nos artigos 4o e 5o das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, Resolução CNE/CES no 2 (17/06/2010). 

Ainda com base nestes pressupostos, podemos descrever que o profissional 

egresso do curso de Arquitetura e Urbanismo deverá estar sintonizado com as 

inovações, afinado com as tendências e crítico em relação aos avanços 

tecnológicos, sendo sempre incentivado à permanente atualização, bem como à 

investigação científica. Assim como capacitado a atuar em todos os níveis e áreas 

da Arquitetura e Urbanismo, com base no rigor ético, intelectual, científico e 

filosófico; apto a tratar e resolver os problemas técnicos com agudo senso de 

realidade e estética, propondo alternativas de modelos estruturais, processos 

construtivos, materiais de construção e ocupação urbana.  

Além disso, seu papel social é reflexo da preocupação com a qualidade de 

vida em todos os níveis, aspecto incutido e reforçado no decorrer do curso. A 

capacidade de liderança é outra característica imprescindível, tendo em vista o 

intrínseco gerenciamento de obras, portanto, a coordenação de profissionais de 

várias áreas, que devem atuar em sintonia.  

Deve ainda possuir ousadia, criatividade e expressividade, que são o 

termômetro para o sucesso na profissão, ferramentas estas incentivadas, de modo a 

proporcionar a sobrevivência no mundo de trabalho.  

A capacidade de exposição de ideias quer seja na forma oral ou escrita, quer 

seja em forma de texto ou representações gráficas, é outra capacidade fundamental. 
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Por fim, o respeito pelo cliente, o ambiente natural, os valores da sociedade, a 

preservação e construção da memória cultural e arquitetônica, completam o perfil do 

profissional que se pretende formar. 

 

Competências e Habilidades: 

 

As competências e habilidades necessárias à formação do arquiteto e 

urbanista que estão expressas, tanto no Artigo 5° da Resolução nº 2, de 17 de junho 

de 2010, do MEC, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo quanto na Lei Federal nº 12.378, de 

31/12/2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e do Urbanismo e que cria 

os conselhos profissionais de Arquitetura e Urbanismo nos Estados e no Distrito 

Federal, reproduzidos a seguir: 

 
I - o conhecimento dos aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos 
relevantes e de todo o espectro de necessidades, aspirações e expectativas 
individuais e coletivas quanto ao ambiente construído; 
II - a compreensão das questões que informam as ações de preservação da 
paisagem e de avaliação dos impactos no meio ambiente, com vistas ao 
equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento sustentável; 
III - as habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, 
urbanismo e paisagismo e para realizar construções, considerando os 
fatores de custo, de durabilidade, de manutenção e de especificações, bem 
como os regulamentos legais, de modo a satisfazer as exigências culturais, 
econômicas, estéticas, técnicas, ambientais e de acessibilidade dos 
usuários; 
IV - o conhecimento da história das artes e da estética, suscetível de 
influenciar a qualidade da concepção e da prática de arquitetura, urbanismo 
e paisagismo; 
V - os conhecimentos de teoria e de história da arquitetura, do urbanismo e 
do paisagismo, considerando sua produção no contexto social, cultural, 
político e econômico e tendo como objetivo a reflexão crítica e a pesquisa; 
VI - o domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento 
urbano e regional, urbanismo e desenho urbano, bem como a compreensão 
dos sistemas de infraestrutura e de trânsito, necessários para a concepção 
de estudos, análises e planos de intervenção no espaço urbano, 
metropolitano e regional; 
VII - os conhecimentos especializados para o emprego adequado e 
econômico dos materiais de construção e das técnicas e sistemas 
construtivos, para a definição de instalações e equipamentos prediais, para 
a organização de obras e canteiros e para a implantação de infraestrutura 
urbana; 
VIII - a compreensão dos sistemas estruturais e o domínio da concepção e 
do projeto estrutural, tendo por fundamento os estudos de resistência dos 
materiais, estabilidade das construções e fundações; 
IX - o entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e 
energéticas e o domínio das técnicas apropriadas a elas associadas; 
X - as práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a preservação, 
conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de 
edificações, conjuntos e cidades; 
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XI - as habilidades de desenho e o domínio da geometria, de suas 
aplicações e de outros meios de expressão e representação, tais como 
perspectiva, modelagem, maquetes, modelos e imagens virtuais; 
XII - o conhecimento dos instrumentais de informática para tratamento de 
informações e representação aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao 
paisagismo e ao planejamento urbano e regional; 
XIII - a habilidade na elaboração e instrumental na feitura e interpretação de 
levantamentos topográficos, com a utilização de aerofotogrametria, 
fotointerpretação e sensoriamento remoto, necessários na realização de 
projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo e no planejamento urbano 
e regional. 

 

 

1.5 Estrutura curricular 
 

O currículo do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FCSAC foi concebido em 

conformidade com as normas de funcionamento dos cursos de graduação e, mais 

especificamente, com a Resolução CNE/CES nº 2/2010, que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 

Assim, podemos afirmar que o curso de Arquitetura e Urbanismo atende à 

Resolução CNE/CES Nº 2/2010 e demais legislações pertinentes, uma vez que: 

a) A carga horária do curso é superior a 3600 h; 

b) Libras está sendo oferecida como disciplina optativa; (Decreto 5.626, de 22 

de dezembro de 2005) 

c) O tempo mínimo de integralização é de 5 anos; 

d) Os objetivos do curso e o perfil do egresso atendem ao estabelecido nos 

artigos 4º e 5º das DCN; 

e) O estágio supervisionado, com 210h, atende ao estabelecido no Art 7º das 

DCN e visam a assegurar o contato do formando com situações, contextos e 

instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se 

concretizem em ações profissionais; 

f) As Atividades Complementares, com 200h, atendem ao Art. 8º da DCN, 

com a prática de estudos e atividades independentes presenciais e/ou à 

distância, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas 

relações com o mercado de trabalho e com as ações de extensão junto à 

comunidade; 

g) O Trabalho de Final de Graduação (TCC) atende ao Art.6º das DCN, e é 

executado sob orientação docente; 

h) Atende ao estabelecido na Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 

2004 (Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-
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raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena) sendo 

o conteúdo trabalhado na Disciplina Cultura e Sociedade além de Projetos de 

Extensão específicos válidos para as Atividades Complementares. 

i) As Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e 

Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) são contempladas em Ecologia 

Urbana e Sustentabilidade; e Responsabilidade Sócio Ambiental além de 

Projetos de Extensão específicos válidos para as Atividades 

Complementares. 

j) Atende à Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos com atividades 

previstas na Disciplina Cultura e Sociedade além de Projetos de Extensão 

específicos válidos para as Atividades Complementares. 

 

MATRIZ CURRICULAR 

     

 1 período 
          

Componentes Curriculares 

CARGA HORÁRIA 

Disciplinas 
 TCC Estágio AC Total 

Teoria Pratica 

Introdução à Arquitetura e 
Urbanismo 

70        70 

Plástica: Percepção e Criação  35 35       70 

Geometria Descritiva 35 35       70 

Desenho Técnico  35 35       70 

Comunicação e Expressão 35        35 

Cultura e sociedade  35     35 

Atividades Complementares       20 20 

Subtotal 350 0 0 20 370 

 
            

2 período           

Componentes Curriculares 

CARGA HORÁRIA 

Disciplinas 
TCC 

Estági
o 

AC Total 
Teoria Pratica 

História da Arquitetura, Urbanismo 
e Paisagismo  

70     70 

História da Arte e da Estética  35        35 

Meios de Expressão  35 35    70 

Estudos da Forma 35        35 

Ciência e Tecnologia dos Materiais  70        70 

Matemática Aplicada 70        70 

Atividades Complementares       20 20 

Subtotal 350 0 0 20 370 
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3 período           

Componentes Curriculares 
CARGA HORÁRIA 

Disciplinas 
TCC Estágio AC Total Teoria Pratica 

História da Arquitetura, Urbanismo 
e Paisagismo no Brasil  

70        70 

Fundamentos do Projeto 
Arquitetônico 

35 35       70 

Tecnologia das Construções  70        70 

Sistemas Estruturais e Teoria das 
Estruturas  

70        70 

Topografia 35 35       70 

Atividades Complementares       20 20 

Subtotal 350 0 0 20 370 

 
            

4 período           

Componentes Curriculares 

CARGA HORÁRIA 

Disciplinas 
TCC 

Estági
o 

AC Total 
Teoria Pratica 

Projeto Arquitetônico Residencial 35 35       70 

Estudos Urbanos  35 35       70 

Introdução ao Paisagismo  35 35    70 

Concepção estrutural 35 35       70 

Informática Aplicada 35 35       70 

Atividades Complementares       20 20 

Subtotal 350 0 0 20 370 

 

 

          

5 período           

Componentes Curriculares 

CARGA HORÁRIA 

Disciplinas 
TCC 

Está
gio 

AC Total 
Teoria Pratica 

Projeto Arquitetônico Institucional 35 35       70 

Intervenções urbanas 35 35       70 

Paisagismo Urbano 35 35       70 

Tecnologias Alternativas de 
Construção 

70        70 

Administração e Gerenciamento de 
obras 

70        70 

Atividades Complementares       20 20 

Subtotal 350 0 0 20 370 

 

 

    
  
 

    

6 período           

Componentes Curriculares 

CARGA HORÁRIA 

Disciplinas 
TCC 

Estági
o 

AC Total 
Teoria Pratica 

Projeto Arquitetônico e Paisagem 35 35       70 
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Planejamento Urbano e Regional 35 35       70 

Patrimônio Histórico e Técnicas 
Retrospectivas  

35 35       70 

Conforto Ambiental: Térmico 70        70 

Instalações Prediais 70        70 

Atividades Complementares       20 20 

Subtotal 350 0 0 20 370 

 
            

7 período           

Componentes Curriculares 
CARGA HORÁRIA 

Disciplinas 
TCC Estágio AC Total Teoria Pratica 

Projeto Arquitetônico e 
detalhamento 

35 35       70 

Arquitetura de Interiores 35 35       70 

Patrimônio Histórico Arquitetônico 35 35       70 

Conforto Ambiental: Lumínico  70        70 

Estágio Supervisionado    70  70 

Atividades Complementares       20 20 

Subtotal 280 0 70 20 370 

 

 
          

8 período           

Componentes Curriculares 

CARGA HORÁRIA 

Disciplinas 
TCC 

Estági
o 

AC Total 
Teoria Pratica 

Ateliê de Urbanismo, Paisagismo e 
Arquitetura   

35 35       70 

Conforto Ambiental: Acústico  70        70 

Oficina de Habitação 35 35    70 

Ecologia Urbana e 
Sustentabilidade 

35        35 

Metodologia de Pesquisa  35     35 

TCC   35   35 

Estágio Supervisionado    70  70 

Atividades Complementares       20 20 

Subtotal 280 35 70 20 405 

 

 
          

9 período           

Componentes Curriculares 
CARGA HORÁRIA 

Disciplinas 
TCC Estágio AC Total 

Teoria Pratica 

Ergonomia e Acessibilidade  35 35    70 

Gestão de projetos 35     35 

Tópico Integrador 35 35       70 

Eletiva I 35        35 

TCC    70     70 

Estágio Supervisionado     70   70 

Atividades Complementares       20 20 

Subtotal 210 70 70 20 370 
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10 período           

Componentes Curriculares 
CARGA HORÁRIA 

Disciplinas TCC Estágio AC Total 

Legalização da Obra e Normas Técnicas 35       35 

Empreendedorismo 35       35 

Estudos Dirigidos em Arquitetura 70     
 

70 

Eletiva II 35    35 

TCC 
 

  70    70 

Atividades Complementares X       20 20 

Subtotal 175 
 

70 20 265 

 

 

 

 

Resumo da 
carga horária 

Disciplinas 
TCC Estágio 

Atividades 
Complem. 

Total 
de 

Horas T P 

2205 840 175 210 200 3630 

84% 5% 6% 5% 100% 

 
 
DISCIPLINAS ELETIVAS CH 

Eletiva I Libras 35 

Eletiva II Patologia das Construções 35 

Eletiva III Responsabilidade Socioambiental 35 

Eletiva IV  ro eto de  onstruç es  et licas 35 

Eletiva V   picos  speciais em  struturas de  adeira 35 

Eletiva VI Planejamento e Orçamento da Construção 35 

Eletiva VII Construções Rurais 35 
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REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

PERÍODO DISCIPLINAS TCC 
ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

1 

Introdução à 
Arquitetura e 

Urbanismo 
70h 

Geometria 
Descritiva  

70h 

Plástica: Percepção 
e Criação  

70h 

Comunicação e 
Expressão 

35h 

Desenho 
Técnico 

70h 

Cultura e 
Sociedade 

35h 
    

Atividades 

Complementares 

2 

História da 
Arquitetura, 
Urbanismo e 
Paisagismo 

70h 

História da Arte 
e da Estética 

35h 

Meios de Expressão 
70h 

Matemática 
Aplicada 

70h 

Ciência e 
Tecnologia dos 
Materiais 70h 

 

Estudos da 
Forma 

35h 
    

Atividades 
Complementares  

3 

História da 
Arquitetura, 
Urbanismo e 

Paisagismo no 
Brasil  
70h 

Fundamentos 
do Projeto 

Arquitetônico  
70h 

Sistemas 
Estruturais e Teoria 

das Estruturas  
70h 

Tecnologia das 
Construções  

70h 

Topografia 
70h 

 
 

  
Atividades 

Complementares 

4 

Projeto 
Arquitetônico 
Residencial  

70h 

Estudos 
Urbanos 70h 

Concepção 
Estrutural  

70h 

Introdução ao 
Paisagismo 

70h 

Informática 
Aplicada 

70h 
      

Atividades 
Complementares 

5 

Projeto 
Arquitetônico 
Institucional 

70h 

Intervenções 
Urbanas 

70h 

Paisagismo Urbano  
70h 

Tecnologias 
alternativas na 

construção 
70h 

Administração 
e 

Gerenciamento 
70h 

     
Atividades 

Complementares 

6 

Projeto 
Arquitetônico e 

paisagem  
70h 

Planejamento 
Urbano e 
Regional  

70h 

Instalações Prediais 
70h 

Conforto Ambiental: 
Térmico 

70h 

Patrimônio 
Histórico e 
técnicas 

retrospectivas 
70h 

     
Atividades 

Complementares  

7 

Projeto 
Arquitetônico e 
detalhamento 

70h 

Arquitetura de 
Interiores 

70h 

Conforto Ambiental: 
Lumínico 

70h 

Patrimônio 
Histórico 

Arquitetônico  
70h 

    
 Estágio Supervisionado 

70h 
Atividades 

Complementares  

8 
Metodologia de 

pesquisa 
35h 

Ecologia Urbana 
e 

Sustentabilidade  
35h 

Ateliê de 
Urbanismo, 

Paisagismo e 
Arquitetura  

70h 

Conforto Ambiental: 
Acústico 

70h 

Oficina de 
Habitação 

70h 
  

 TCC 
35h 

 Estágio Supervisionado  
70h 

Atividades 
Complementares 

9 
Ergonomia e 

Acessibilidade 
70h 

Gestão de 
Projetos 

35h 

Tópico Integrador 
70h 

Eletiva I 
35h 

 
 

TCC 
70h 

Estágio Supervisionado  
70h 

Atividades 
Complementares 

10 

Legalização da 
Obra e Normas 

Técnicas 
35h 

Empreendedoris
mo 
35h 

Eletiva II 
35h  

Estudos Dirigidos 
em Arquitetura 

70h 
  

TCC 
70h  

Atividades 
Complementares 
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  Núcleo de Conhecimentos Básicos – 690h 

  Núcleo de Conhecimentos Profissionais – 760h 

  Núcleo de Conhecimentos Específicos – 1795h 

  TCC – 175h 

  Estágio Supervisionado – 210h 

 
 

 

 

Resumo da carga horária 

Disciplinas 
TCC Estágio 

Atividades 
Complem. 

Total 
T P 

2205 840 175 210 200 3630 

84% 5% 6% 5% 100% 
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Eixo de Formação Básica Horas Eixo de Formação Profissional Horas Eixo de Formação Específica Horas 

Geometria Descritiva 70h Desenho Técnico  70h Introdução à Arquitetura e Urbanismo 70h 

Plástica: Percepção e Criação 70h Ciência e Tecnologia dos Materiais 70h História da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 70h 

Comunicação e Criação 
35h 

Sistemas Estruturais e Teoria das 

Estruturas 
70h 

História Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo no 

Brasil 
70h 

Cultura e Sociedade 35h Tecnologia das Construções 70h Projeto Arquitetônico Residencial 70h 

História da Arte e Estética 35h Topografia 70h Projeto Arquitetônico Institucional 70h 

Meios de Expressão 70h Tecnologias Alternativas na Construção 70h Projeto Arquitetônico Paisagem 70h 

Matemática Aplicada 70h Instalações Prediais 70h Projeto Arquitetônico e Detalhamento 70h 

Estudos da Forma 35h Ecologia Urbana e Sustentabilidade 35h Fundamentos do Projeto Arquitetônico 70h 

Informática Aplicada 70h Ergonomia e Acessibilidade 70h Estudos Urbanos 70h 

Administração e 

Gerenciamento 
70h 

Legalização da Obra e Normas 

Técnicas 
35h 

Intervenções Urbanas 
70h 

Metodologia da Pesquisa 35h Concepção Estrutural 70h Planejamento Urbano e Regional 70h 

Empreendedorismo  35h   Arquitetura de Interiores  70h 

    Gestão de Projetos 35h 

    Paisagismo Urbano 70h 

    Conforto Ambiental: Lumínico 70h 
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    Ateliê de Urbanismo, Paisagismo e Arquitetura 70h 

    Tópico Integrador 70h 

    Eletiva II 35h 

    Introdução ao Paisagismo 70h 

    Conforto Ambiental: Térmico 70h 

    Patrimônio Histórico Arquitetônico 70h 

    Conforto Ambiental: Acústico 70h 

    Eletiva I 35h 

    Estudos Dirigidos em Arquitetura 70h 

    Patrimônio Histórico e Técnicas Retrospectivas 70h 

    Oficina de Habitação 70h 

      

Total (h) 630 Total (h) 700 Total (h) 1715 

% do Total  21%   23%   56% 
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REPRESENTAÇÃO GRÁFICA - EIXOS DE FORMAÇÃO 
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1.6 Conteúdos Curriculares 
 

Os conteúdos, que compõem a matriz curricular do curso de 

Arquitetura e Urbanismo, atendem as Diretrizes Curriculares em vigor, 

são atualizados de acordo com as demandas sociais e alterações legais, 

têm carga horária correspondente à sua natureza e bibliografia adequada. 

Eles são definidos após discussão e análise realizada pelo NDE, 

corpo docente sob a orientação do coordenador do curso, durante o 

planejamento do ano letivo, a partir dos planos de aulas de cada 

disciplina, que permite a cada docente uma visão sistêmica e global dos 

conteúdos curriculares do curso e uma compatibilização de conteúdos de 

forma integrada, articulada e multifacetada. 

Os conteúdos são disponibilizados aos alunos nos Planos de 

Ensino e contemplam os seguintes itens: ementário, objetivos gerais, 

competências e habilidades pretendidas para a disciplina, conteúdos 

programáticos, metodologia, avaliação, bibliografia e cronograma de 

ensino. 

 

EMENTÁRIO, BIBLIOGRAFIAS E ACERVO DO CURSO  

 
1º PERÍODO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E URBANISMO 70 1º 

EMENTA: 

Origens, definição e propósitos da arquitetura e do urbanismo. Princípios da arquitetura e 
do urbanismo. O Contexto da Arquitetura: da Concepção, passado pela produção até a 
utilização e manutenção. Análise das principais correntes do pensamento da arquitetura 
e do urbanismo moderno e contemporâneo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
CHING, Francis. Arquitetura: forma, espaço e ordem. São Paulo: Martins Fontes, 
2013. (13ex. 2013) 720.1 C539a VIRTUAL 

 
BENÉVOLO, Leonardo. Introdução à Arquitetura. Lisboa: Edições 70, 2014.(10 ex. 
2014) 720 B465i 

 
LEMOS, Carlos, A. C. O que é arquitetura. São Paulo: Brasiliense, 2014 (Coleção 

primeiros passos; 16).(13 ex.)  720 L557q 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. 6

a
edicao, Wmf Martins Fontes, 2009.HOLANDA, 

Frederico de. O espaço de exceção. Brasília, DF: UnB, 2009. 466 p. (02 ex. 2009) 720 
Z631s 
 
LENGEN, Johan Van. Manual do arquiteto descalço. São Paulo: Emporio do livro, 
2009. 707 p. ISBN 97898586848087. (6 ex.) 728 L566m 

LITTLEFIELD, David. Manual do arquiteto: planejamento, dimensionamento e 
projeto3.ed. – Porto Alegre  Bookman, 2014 ISBN 978-85-8260-258-4 VIRTUAL 
 
CHING, F. et al. Introdução à Arquitetura. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 432p. 
ISBN: 
9788582601013 VIRTUAL 
 
UNWIN, Simon.                         . 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. ISBN 
978-85-65837-81-1 VIRTUAL 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PLÁSTICA: PERCEPÇÃO E CRIAÇÃO 70 1º 

EMENTA: 

Introdução ao pensamento visual e a imaginação criativa no contexto bidimensional 
(gráfico e pictórico) e tridimensional (escultórico e objetual), através de informações 
teóricas e visuais sobre as diversas formas de manifestações artísticas, estudos gráficos 
com aplicações plásticas, exercícios básicos e trabalhos intensivos de percepção e de 
experimentação dos elementos visuais, visando a busca da linguagem individual e o 
desenvolvimento da produção artística a partir do imaginário e da criatividade. O 
conceito e as definições da arte. Os elementos fundamentais da linguagem visual. O 
desenvolvimento do processo criador através de oficinas práticas e intensivas de 
experimentação plástica, combinação de técnicas e do estudo de diversos materiais e 
meios. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São 

Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2015. 503p.(13 ex.) 515.3 Z69m 
 
DONDIS, Donis. A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

(13 ex.) 515.3 Z69m 

 
ARANTES, Priscila, SANTAELLA, Lucia.Estéticas tecnológicas: novos modos de 
sentir. São Paulo: Educ, 2011. 518 p. ISBN 9788528303742. (10 ex.) 701.17 E798 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2015.(07 ex. 
2015/ 02 ex. 2008) 745.4 M963c 
 
GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto. Sistema de leitura visual da forma. São Paulo, 
Escrituras, 2006.(04 ex. 2006) 701.15 G633g 
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OSTROWER, Fayga. A Sensibilidade do Intelecto: visões paralelas de espaço e tempo 
na arte e na ciência : a beleza essencial. Rio de Janeiro: Campus, 2001. (02 ex.) 700.1 
O857s 
 
PALLASMAA, Juhani. Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos. Porto Alegre 
:Bookman, 2012. ISBN 978-85-407-0043-7 VIRTUAL 
 
WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. São Paulo: Ed. Callis, 2013.(02 
ex. 2013) 686.224 W721d 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GEOMETRIA DESCRITIVA 70 1º 

EMENTA: 

Geometria plana. Vistas ortográficas. Sistemas de projeção, o ponto, a reta e o plano. 
Pertinência e posições relativas. Métodos descritivos em geral. Geração de superfícies 
planas.Geometria espacial: projeções ortogonais e rebatimentos, perspectivas paralelas 
e representação gráfica.Geometria de coberturas: concordância e interferência de planos 
e sua representação. Modelagem; projeto e construção de sólidos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
PRINCIPE JUNIOR, Alfredo dos Reis. Noções de geometria descritiva. São Paulo, 
Nobel, 1983. 327 p. (Vol. I - 13 ex. 1983) 516.6 P957n 
 
ANTON, H. et al. Cálculo - Volume 2. 10. ed.Porto Alegre: Bookman, 2014. 688p. ISBN: 
9788582602454(15 ex.) 515.15 A634c VIRTUAL 
 

ZILL, D. et al. Matemática Avançada para Engenharia  3. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2009. 420p. ISBN:9788577805624(15 ex.) 515.3 Z69m VIRTUAL 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
ADAMI, A. et al. Pré-Cálculo. 1.ed.Porto Alegre: Bookman, 2015. 208p. ISBN: 
9788582603208 VIRTUAL 
 
RICH, B. et al. Geometria: Coleção Schaum. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. 
360p. ISBN:9788536301839VIRTUAL 
 
KUBBA, S. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne.1. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2015.312p. ISBN: 9788582601563(15 ex.) 604.2 K954d VIRTUAL 

 
REIS, A.Geometrias Plana e Sólida - Série Tekne.Porto Alegre: Bookman, 2014. 264p. 

ISBN:9788582602355 VIRTUAL 

 
ONSTOTT, S. AutoCAD 2012 e AutoCAD LT 2012: Essencial: Série Guia de 
Treinamento Oficial - Preparação para Certificação Autodesk. 1. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2011. 398p. ISBN:9788540700802(15 ex.) 004.4 O591a VIRTUAL 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DESENHO TÉCNICO  70 1º 

EMENTA: 

Normas para o Desenho Técnico. Introdução ao Desenho técnico; Escalas e cotas; Corte e 
Secção de peças. Noções de perspectiva. Esboço. Instrumentos de Medição e desenho 
técnico.Componentes de projeto de arquitetura: planta de situação, planta baixa, cortes e 
vistas, fachadas,coberturas e escadas. Legendas.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
SILVA, A.; RIBEIRO, C.T.; DIAS, J; SOUSA, L. Desenho técnico moderno. 4. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2006. (13 ex. 2014) 604.2 D451 
 
KUBBA, S. Desenho Técnico para Construção: Série Tekne. 1. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2015.312p. ISBN: 9788582601563(15 ex.) 604.2 K954d VIRTUAL 
 
Ching, Francis D. K. Representac                           . 5. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2011. ISBN 978-85-7780-913-4 VIRTUAL  
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
READ, Phil. Autodesk RevitArchitecture 2012: guia de treinamento oficial. Porto 
Alegre: Bookman, 2012. ISBN 978-85-407-0098-7 VIRTUAL  
 
LEGGITT, Jim.                                                               . 
Porto Alegre: Bookman, 2008. ISBN 978-85-7780-388-0 VIRTUAL 

 

FRENCH, Thomas E.;VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. São 

Paulo, Editora Globo, 2005. 1093 p.(08ex.) 604.2 F8731d 

 
SPECK, Henderson José; PEIXOTO, Virgílio Vieira. Manual básico de desenho técnico. 
4. ed. Florianópolis: UFSC, 2007. (02 ex.) 604.2 S7418m 
 
ONSTOTT, S. AutoCAD 2012 e AutoCAD LT 2012: Essencial: Série Guia de 
Treinamento Oficial - Preparação para Certificação Autodesk. 1.ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2011. 398p. ISBN:9788540700802(15 ex.) 004.4 O591a VIRTUAL 
 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 35 1º 

EMENTA: 

Linguagem: diferentes modalidades; linguagem verbal. Texto, discurso e produção de 
sentidos. A cenografia enunciativa. Condições de produção do discurso. Texto e 
textualização. Mecanismos de coesão. Fatores de coerência. Tipos de texto. Modos de 
organização do discurso. Gêneros discursivos. Texto argumentativo e procedimentos 
argumentativos. Intertextualidade e relações intertextuais. Gêneros da área acadêmica e 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

49 

profissional: modalidades relevantes. Discussão crítica a partir da prática de produção e 
interpretação de textos relevantes para a formação acadêmica e para a futura vida 
profissional, buscando desenvolver a capacidade para analisar, sintetizar, criticar, 
deduzir, construir hipóteses, estabelecer relações, fazer comparações, detectar 
contradições, decidir e organizar as idéias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português 
contemporâneo. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2008. 748 p. (06ex. 2008 / 10ex. 2007 
/ 03ex. 1985) 469.5 C977n 
 
CAMARA JR, J. M., Manual de expressão oral e escrita. Petropolis: Vozes, 2009. 
(08ex. 2009 / 03ex. 2008 / 12ex. 1986) 808.02 C173m 
 
FLATLEY, Marie; RENTZ, Kathryn; LENTZ, Paula. Comunicação empresarial. 2. ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2015.(15 ex.) 658.45 F586c VIRTUAL 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

MOSS, B. et al. 35 Estratégias para Desenvolver a Leitura com Textos Informativos. 

1. ed. Porto Alegre: Penso, 2012. 200p. ISBN: 9788563899958(15ex.) 372.4 M913t 

VIRTUAL 

 

AIUB, T. Português: Práticas de Leitura e Escrita - Série Tekne1. ed. Porto Alegre: 

Penso, 2015. 184p. ISBN: 9788584290468 (15ex.) 469 P853 VIRTUAL 

 
PERISSÉ, Gabriel. Ler, pensar e escrever. São Paulo, Arte & Ciência, 2011. 96 p. 
(03ex. 2011 / 01ex. 1998) 808.066 P446l 
 
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. Planejar 
gêneros acadêmicos: escrita científica, texto acadêmico, diário de pesquisa, 
metodologia. São Paulo: Parábola, 2005. 120 p. (02ex.) 001.42 M149p 
 
MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L.S. Português Instrumental: de acordo com as atuais 
Normas da ABNT. SP: Atlas, 2009. (04ex. 2003 / 03ex. 1991) 469.07 M342p 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CULTURA E SOCIEDADE  35 1º 

EMENTA: 

Desenvolvimento de conhecimentos de temática de atualidade historicamente 
construídos e contextualizados, a fim de favorecer a compreensão e análise crítica dos 
aspectos sociais, econômicos e políticos da sociedade, fundamentais ao exercício da 
cidadania. Relações Étnico-raciais. História e Cultura Afro-brasileira, Africana, Imigrantes 
e Multiculturalismo no Brasil. Direitos Humanos. Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012).  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
BONJOUR, L. et al. Filosofia: Textos Fundamentais Comentados. 2. ed. Porto Alegre: 
Penso, 2010.776p. ISBN: 9788536321196(15 ex.) 100 B715f VIRTUAL 
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GIDDENS, A. Sociologia. 6. ed. Porto Alegre: Penso, 2012. 600p. 9788563899262(15 ex.) 
301 G453s VIRTUAL 
 
KOTTAK, C. Um Espelho para a Humanidade: Uma Introdução à Antropologia 
Cultural. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2013. 388p. ISBN: 9788580551907(15 ex.) 301 
K876e VIRTUAL 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
BOSI, Alfredo. Cultura brasileira: temas e situações. 4. ed. São Paulo: Ática, 2008.(23 
ex.) 306 B743c 
 
SILVA, T. T. (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 3a 
edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. (02ex. 2014) 302 I195 
 
SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da sociologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed, 2006. (13ex.) 301 S592q 
 
BURKE, P. O que é história cultural? 2a edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. (13ex.) 
306.09 B959q 
 
BAUM, W. Compreender o Behaviorismo: Comportamento, cultura e evolução.2. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 312p. ISBN: 9788536306971(15 ex.) 150.1943 B347c 
VIRTUAL 
 

 
 
 

2º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

HISTÓRIA DA ARQUITETURA, URBANISMO E 
PAISAGISMO 

70 2º 

EMENTA: 

Análise da produção arquitetônica e do espaço urbano em cada um dos períodos 
históricos, desde a Idade Média até o século XIX, segundo seus condicionantes 
culturais, construtivos, socioeconômicos e estéticos. Estudo e análise crítica da teoria e 
da produção arquitetônica e do espaço urbano no mundo desde a Revolução Industrial 
(1760) até hoje, segundo seus condicionantes artístico-culturais, socioeconômicos, 
técnicos e tecnológicos. Movimentos e escolas: Bauhaus, Movimento Moderno e Pós 
Moderno. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
ADDIS, B. Edificação: 3000 anos de Projeto, Engenharia e Arquitetura. 1. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2009. 640p. ISBN: 9788577803637(15 ex.) 624.17 B598e  
 

BURKE, P. O que é história cultural? 2a edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.(13ex.) 

306.09 B959q  

 
ARGAN, Giulio C. Arte Moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. São 
Paulo: Cia das Letras, 2002.(20 ex.) 709.04 A686a 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
MONTANER, Josep Maria. Depois do Movimento Moderno: arquitetura da segunda 
metade do século XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2014 (02 ex.) 724.6 M764d 
 

FAZIO,Michael et al.                                  . 3. ed.Porto Alegre: AMGH, 
2011. ISBN 978-85-8055-038-2 VIRTUAL 

 
VENTURI, Robert; BROWN, Denise Scott; IZENOUR, Steven. Aprendendo com Las 
Vegas: o simbolismo (esquecido) da forma arquitetônica. São Paulo: Cosac Naify, 2003. 

219 p. ISBN 8575031937. (2 ex.) 720 V469a 
 
UNWIN, Simon.                         . 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. ISBN 
978-85-65837-81-1VIRTUAL 
 

CHARLESON, Andrew W. Estrutura aparente: um elemento de composic        
arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2009. ISBN 978-85-7780-440-5 VIRTUAL 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

HISTÓRIA DA ARTE E DA ESTÉTICA 35 2º 

EMENTA: 

Estudo e a discussão de obras de arte em seus aspectos materiais (suportes e técnicas) 
e processos de constituição, percepção e sentidos, levando à necessidade de 
delimitação do objeto e da função de uma história específica. A partir do estabelecimento 
de valores e juízos críticos busca-se compreender a tradição artística com base no 
conceito de representação até o século XVIII. Também propõe a discussão de obras de 
arte em seus aspectos materiais (suportes e técnicas), e processos de constituição, 
percepção e sentidos. Neste estágio, são relevados os deslocamentos e as 
transformações da representação da imagem no tempo, enfocando os primórdios da 
modernidade e a arte contemporânea. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
GOMBRICH, E. H. A História da Arte. PocketEdition. São Paulo: LTC, 2013.(10 ex. 
2013) 709 G632hi 
 
WOLFFLIN, Heinrich. Conceitos Fundamentais da História da Arte. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001.(09 ex. 2015) 709 W858c 
 
CORK, Richard; FARTHING, Stephen. Tudo Sobre Arte - Os Movimentos E As Obras 
Mais Importantes De Todos Os Tempos. Rio de Janeiro: Sextante, 2011 (12ex.) 700 
T912 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Cia das Letras, 1992.(20 ex. 1992) 
709.04 A686a 
 
BELL, Julian. Uma Nova História da Arte. São Paulo: Wmf Martins Fontes, 2008.(02 ex. 
2008) 709 B443n 
 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

52 

PALLASMAA, Juhani.                     : a sabedoria existencial e corporalizada 
na arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2013. ISBN 978-85-7780-920-2 VIRTUAL 

 
OSTROWER, Fayga. A Sensibilidade do Intelecto: visões paralelas de espaço e tempo 
na arte e na ciência : a beleza essencial. Rio de Janeiro: Campus, 2001. (02 ex. 1998) 
700.1 O857s 
 
STANGOS, Nikos. Conceitos da Arte Moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
2001.(05 ex. 2000) 709.04 S785c 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

MEIOS DE EXPRESSÃO 70 2º 

EMENTA: 

Desenho como meio de expressão e percepção da arquitetura. Introdução às diversas 
formas e técnicas de representação do espaço urbano e arquitetônico. Meios e métodos 
de expressão e representação. Desenho de observação à mão livre. Métodos 
perspectivos cônicos e paralelosa teoria das sombras. Representação de imagens 
tridimensionais por meio de croqui.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
RIBEIRO, Milton. Planejamento visual gráfico. 10. ed. Brasília: L. G. E, 2007. (11 ex. 
2007/ 02 ex. 2003)686.22 R484p 
 
SANTORO, Claudio Cesar, ABREU, Estrela dos Santos, AUMONT, Jacques. A imagem. 
16. ed. Campinas: Papirus, 2012. 331 p. ISBN 9788530802349. (06 ex. 2012 / 06 ex. 
2010) 701.15 A925i 
 
DOYLE, Michael E. Desenho a cores. Técnicas de desenho de projeto para arquitetos, 
paisagistas e designers de interiores. Porto Alegre: Bookman, 2002.(17 ex.) 720.284 
D754d VIRTUAL 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
SANTAELLA, Lucia. A teoria geral dos signos: como as linguagens significam as 
coisas. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2004. (05 ex. 2008/ 05 ex. 2000) 
401.41 S231t 

AUMONT, Jacques. A imagem. São Paulo: 6. ed., São Paulo: Papirus, 2004.(03 ex. 
2012/ 06 ex. 2010) 701.15 A925i 
 

Ching, Francis D. K. Representac                           . 5. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2011. ISBN 978-85-7780-913-4 VIRTUAL  
 

SALTZ, Ina. Design e tipografia: 100 fundamentos do design com tipos. São 

Paulo: Blucher, 2010. 208 p. ISBN 9788521205357. (09 ex.) 686.224 S179d 
 
TILLEY, Alvin R. As medidas do homem e da mulher: fatores humanos em design. 
Porto Alegre: Bookman, 2007. ISBN 978-85-7780-102-2 VIRTUAL 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ESTUDOS DA FORMA 35 2º 

EMENTA: 

Introdução ao estudo da forma arquitetônica. Percepção e análise da forma.Composição 
da forma arquitetônica: princípios de composição. Estudo dos meios de composição, 
escalas e uso de materiais. Modelos tridimensionais (maquetes) como meio de 

modelagem e composição na arquitetura. Formação de um pensamento arquitetônico.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
HSUAN-AN, Tai Desenho e Organização Bi e Tridimensional da Forma - Goiânia: 
Editora da UCG- Universidade Católica de Goiás, 2010. (13 ex. 2010) 604.2 T129d 
 
Ching, Francis D.K. Desenho para arquitetos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
ISBN 978-85-407-0191-5 VIRTUAL   
 
CHING, Francis. Arquitetura: forma, espaço e ordem. São Paulo: Martins Fontes, 
2013. (13ex. 2013) 720.1 C539a VIRTUAL 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
Ching, Francis D. K. Representac                           . 5. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2011. ISBN 978-85-7780-913-4 VIRTUAL 
 
Mills, Criss B. Projetando com maquetes: um guia de como fazer e usar maquetes 
de projeto de arquitetura. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. ISBN 978-85-7780-158-

9VIRTUAL 
 
Leggitt, Jim.                                                               . Porto 
Alegre: Bookman, 2008. ISBN 978-85-7780-388-0 VIRTUAL 
 
SILVA, Júlio César da; SPECK, Henderson José. Desenho técnico auxiliado pelo 
solidworks. FLORIANÓPOLIS: Visual Books, 2011. 172p. (02ex.) 006.78 D451 
 
Read, Phil. Autodesk RevitArchitecture 2012: guia de treinamento oficial. Porto 
Alegre: Bookman, 2012. ISBN 978-85-407-0098-7 VIRTUAL 
 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS 70 2º 

EMENTA: 

Introdução. Ligações Atômicas. Estruturas Cristalinas. Diagramas de Equilíbrio. Materiais 
Metálicos: Ferrosos ou Não ferrosos. Cerâmicos. Polímeros. Compósitos. Estudos dos 
materiais de construção, suas propriedades físicas, mecânicas e normalização. Métodos 
de controle de qualidade do concreto, do aço, da madeira, dos materiais cerâmicos, 
vidros, tintas e outros. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
CALLISTER JR., William D. Ciência e engenharia de materiais - uma introdução. Rio 
de Janeiro, LTC, 2002. 589 p (13ex. 2015) 620.11 C162c 
 
VAN VLACK, LAWRENCE HALL. Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais. 
Rio de Janeiro, Campus Editora, 2003. 567 p. (13ex.) 620.112 V284p  
 
SMITH, W. et al. Fundamentos de Engenharia e Ciência dos Materiais.5. ed.Porto 
Alegre: McGrawHill,2012. 734p. ISBN: 9788580551143 (15 ex.) 620.11 S624f VIRTUAL 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
PADILHA, Angelo Fernando. Materiais de engenharia - microestrutura, propriedades. 
São Paulo, Hemus, 1997. 349 p. (13ex. 2007) 620.112 P123m 
 
BAUER, L. A. Falcão (coord.). Materiais de construção . 5. ed.rev . Rio de Janeiro : 
LTC , 2000 . v.1. 471 p. (15ex. 2000) 691 M425 
 
ASKELAND, D.R.; PHULÉ, P. P. .Ciência e engenharia dos materiais . São Paulo-SP 
:Cengage Learning, 2008 . 594 p. il. graf. tab. Inclui bibliografia e índice. . ISBN 978-85-
221-0598-4. (02ex. 2014) 620.112 A834c 
 
BEER, F. et al. Mecânica dos Materiais.7. ed.Porto Alegre: McGraw-Hill, 2015. 856p. 
ISBN:9788580554984(15 ex.) 620.1123 M487  VIRTUAL 
 
BEER, F. P. et al. Estática e mecânica dos materiais. Porto Alegre: AMGH, 2013. 
728p.9788580551648(15 ex.) 620.1123 E824 VIRTUAL 
 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

MATEMÁTICA APLICADA  70 2º 

EMENTA: 

Equações Diferenciais Ordinárias: alguns modelos matemáticos; terminologia e 
definições básicas; equações diferenciais de 1ª ordem; equações diferenciais de 2ª 
ordem. Sistemas Análogos: sistemas lineares; Princípios de D'Alembert ou da 
superposição; exemplos com analogia eletromecânica. Sistemas de Equações 
Diferenciais Lineares Ordinárias de Ordem n: homogêneos com coeficientes constantes; 
não homogêneos com coeficientes constantes - método prático; método matricial; 
solução de equações diferenciais ordinárias em série de potências. Transformada de 
Laplace.  
Funções e limites aplicados no estudo de arquitetura. Funções: conceito de função. 
Exemplo de funções de uma variável real. Tipos de funções. Gráficos. Função composta. 
Função inversa. Funções trigonométricas e suas inversas. Função exponencial. Função 
logaritmo. Limite e continuidade: conceito de limite; propriedades dos limites; limites 
laterais; limites envolvendo o infinito; continuidade; Teorema do Valor Intermediário. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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ZILL, Dennis G.; CULLEN, Michael R. Equações diferenciais v.1. São Paulo, Makron 

Books, 2001. 473.p. (13 ex. 2001) 515.3 Z69e VIRTUAL 
 
NETO, O. et al. Matemática para Processos Industriais: Série Tekne. 1. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2014. 104p. ISBN: 9788582600207 (15ex.) 510 L732m VIRTUAL 
 
BOYCE, W. E.; DIPRIMA, C. R. Equações diferenciais elementares e problemas de 
valores de contorno . 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. (13 ex. 2015) 515.35 B789e 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

AYRES JR. et al. Cálculo: Coleção Schaum. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

544p. ISBN:9788565837156(15 ex.) 515 A985c VIRTUAL 

 

ZILL, D. et al. Matemática Avançada para Engenharia - Vol.3: Equações Diferenciais 

Parciais,Métodos de Fourier e Variáveis Complexas.3. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2009. 20p. ISBN:9788577805624(15 ex.) 515.3 Z69m VIRTUAL 
 
OLIVEIRA, E. C. de; MAIORINO, J. E. Introdução aos métodos da matemática 

aplicada . 3. ed.Campinas: Editora da UNICAMP, 2010(02 ex.) 515.35 O482i 
 
STEWART, James. Cálculo v.2. São Paulo, Pioneira, 2002. 1151p. (13 ex. 2014) 515 
S849c 
 
ROCHA, Luiz Mauro. Cálculo 2: funções com várias variáveis, integrais múltiplas, 
equações diferenciais ordinárias, séries, 600 exercícios com respostas. São Paulo, 
Atlas, 1995. 303 p.(02 ex.1989) 515 R672c 
 

 
 
 

 
3º PERÍODO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

HISTÓRIA DA ARQUITETURA, URBANISMO E 
PAISAGISMO NO BRASIL 

70 3º 

EMENTA: 

Estudo e análise da produção arquitetônica e do espaço urbano no Brasil do período 
colonial, nos séculos XVI, XII e XVIII. Tendências e conceitos da arquitetura e do 
urbanismo no Brasil, nos períodos da arte do Renascimento, Maneirismo e Barroco. Por 
último, o estudo e análise da produção arquitetônica e do espaço urbano no Brasil dos 
períodos Imperial e Republicano, nos séculos XIX, XX, até as tendências 
contemporâneas e as condições que lhes deram origem. Obras e conceitos da 
arquitetura e do urbanismo no Brasil, nos períodos da arte neoclássica, eclética. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
KOCH, Wilfried. Dicionário dos Estilos Arquitetônicos.4 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2009.(06 ex.) 720.3 K761d   
SERAPIÃO, FERNANDO. 40 anos de Arquitetura Brasileira. AsBea  Editora Monolito  
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ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. 5. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1994. ISBN 85-11-07014-1 (15ex. 1994) 306 O77c  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981. 
(02 ex.) 720.981 B886a 
 
HSUAN-AN, Tai Sementes do Cerrado e Design Contemporâneo – Goiânia: Editora 
da UCG - Universidade Católica de Goiás, 2002. (02 ex.) 701.8 H873s 
 
NIEMEYER, Oscar. Minha arquitetura. Editora Revan, 2000.  
 
CHARLESON, Andrew W. Estrutura aparente: um elemento de composic        
arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2009. ISBN 978-85-7780-440-5 VIRTUAL 
 
SILVA, Elvan. Uma Introdução ao Projeto Arquitetônico. Porto Alegre: Ed. Da 
Universidade, 1984.(02 ex.) 720 S586i 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FUNDAMENTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO 70 3º 

EMENTA: 

Introdução ao estudo de projetos. Etapas de desenvolvimento de projeto. Definição de 
partido e conceito do projeto arquitetônico. Funções do projeto arquitetônico. Programa 
de necessidades para desenvolvimento de projeto. Pesquisa e analise correlata. Noções 
de conforto ambiental, circulação e acessibilidade, dimensionamento.  Discussão da 
relaçãoforma-espaço com produção dos primeiros ensaios propositivos. Concepção de 
projeto arquitetônico de pequenasdimensões. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
NEUFERT, Ernst. Arte de projetar em arquitetura. São Paulo, Ed. Gustavo Gili do Brasil. 
(13 ex.) 720.284 N482a 
 
REBELLO, Yopanan C. P. A concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo, Zigurate, 
2000.(13 ex.) 721 R291c 
 
VIGORELLI, Rino. Manual prático do construtor. S. l.: Hemus, 2004.(17 ex.) 690.2 
V691m 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

LITTLEFIELD, D. Manual do Arquiteto: Planejamento, Dimensionamento e Projeto. 
3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 792p. ISBN: 9788577808342VIRTUAL 
 
SILVA, Elvan. Uma Introdução ao Projeto Arquitetônico. Porto Alegre: Ed. Da 
Universidade, 1984.(02 ex.) 720 S586i 
 
KARLEN, Mark. Planejamento de espac                             . 3. ed.  Porto 
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Alegre: Bookman, 2010. ISBN 978-85-7780-736-9 VIRTUAL 
 
WATERMAN, Tim. Fundamentos de paisagismo. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 
978-85-7780-863-2 VIRTUAL 
 
ALLEN, Edward. Fundamentos de engenharia de edificac                          . 
5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. ISBN 978-85-8260-078-8 VIRTUAL 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES 70 3º 

EMENTA: 

Introduçãoà tecnologia das construções. Técnicas construtivas tradicionais e 
contemporâneas. Serviços Iniciais. Noções de mecânica dos solos; tipos de solo; 
Fundações; Trabalhos de movimentação de Terra. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
BAUER, L. A. Falcão (coord.). Materiais de construção . 5. ed.rev . Rio de Janeiro : 
LTC , 2000 . v.1. 471 p.(15 ex.) 691 M425 
 
CARTWRIGHT, P. Alvenaria: Série Tekne. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 212p. 
ISBN: 
9788582601808(15 ex.) 693.21 C329a VIRTUAL 
 
YAZIGI, Walid. A técnica de edificar . 9ª edição. São Paulo (SP) - Revoltas, - 
1934.:Pini, 2008. 780 p. (13ex. 2014) 690 Y35t 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
ALLEN, Edward, IANO, Joseph. Fundamentos da Engenharia de Edificações: 
Materiais e Métodos. Porto Alegre: Bookman, 2013. VIRTUAL 
 
PEURIFOY, ROBERT L. [et al], Planejamento, equipamentos e métodos para a 
construção civil, 8ª Ed. , Porto Alegre; AMGH, 2015 VIRTUAL 
 
CHING, F. D. K. Técnicas de construção ilustradas. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2010. 480p.9788577807086 VIRTUAL 
 
FREIRE, Wesley Jorge; BERALDO, Antonio Ludovico. Tecnologias e materiais 
alternativos de construção. Campinas: Unicamp, 2003. 333 p. ISBN 9788526808959. (02 
ex.) 691 T255 
 

CHING, Francis D. K. Arquitetura & construção PERIÓDICO 
 
EASTMAN, Chuck et al. Manual de BIM: um guia de modelagem da informação da 
construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores. Porto 
Alegre: Bookman, 2014. (15 ex.) 690 M294 VIRTUAL 
 
AGOPYAN, Vahan; JOHN, Vanderley M. O desafio da sustentabilidade na 
construção civil. São Paulo: Blucher, 2011. 141 p. ISBN 9788521206101. (02 ex.) 620 
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A275d 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

SISTEMAS ESTRUTURAIS E TEORIA DAS ESTRUTURAS  70 3º 

EMENTA: 

Concepção estrutural. Análise de elementos e sistemas estruturais. Estudo de teoria das 
estruturas de edifícios: princípios físicos. Análise qualitativa de sistemas estruturais. 
Morfologia estrutural. Tipologia estrutural. Estudo de estruturas mistas e portantes. 
Estudo de estruturas independentes. Estudo das Vigas Isostáticas. Estudo dos Pórticos 
Planos Isostáticos. Estudos das Grelhas Isostáticas. Estudo das Treliças Isostáticas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
MARGARIDO, Aluízio Fontana. Fundamentos de estruturas: um programa para 
arquitetos e engenheiros que se iniciam no estudo das estruturas. 6. ed. São Paulo: 
Zigurate, 2001. (13 ex) 624.17 M327f 
 
CHING, Francis D. K.; ONOUYE, Barry S. Sistemas estruturais ilustrados: padrões, 
sistemas e projeto. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 344 p. ISBN 9788582603246.(15 
ex.) 624.1771 C539s VIRTUAL 
 
LEET, Kenneth M.; UANG, Chia-Ming; GILBERT, Anne M. Fundamentos da análise 
estrutural. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2009. (15ex.) 624.17 L487f VIRTUAL 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
ENGEL, H. Sistemas de Estruturas. Hemus ed.1981.(02ex.) 624.1 E571s 
 
REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. A concepção estrutural e a arquitetura. 10. ed. 
São Paulo: Zigurate, 2000. 271 p. ISBN 8585570032.(13 ex.) 721 R291c 
 
VASCONCELOS, Augusto Carlos de. Estruturas arquitetônicas: apreciação intuitiva 

das formas estruturais. São Paulo: Studio Nobel, 1991. 115 p. (2 ex.) 721 V331e 
 
CARTWRIGHT, P. Alvenaria: Série Tekne.1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 212p. 
ISBN: 
9788582601808(15 ex.) 693.21 C329a 
 
CHARLESON, Andrew W.. A Estrutura Aparente: Um Elemento de composição em 
arquitetura, Porto Alegre:Bookman, 2010. VIRTUAL 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TOPOGRAFIA  70 3º 

EMENTA: 
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Planimetria. Altimetria. Taqueometria. Aplicações na Engenharia Civil. Conceitos de 
sensoriamento remoto. Conceitos de geodésia. Levantamentos topográficos. 
Representação de levantamentos topográficos. Curvas de nível. Noções de 
Geoprocessamento e aerofotogrametria 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
BORGES, Alberto C. Topografia Aplicada à Engenharia Civil. 2ª Ed. Vol1. São Paulo: 
Editora Edgard Blucher. 191p. 2013. (13ex. 2013) 526.98 B732t 
 
BORGES, Alberto C. Topografia Aplicada à Engenharia Civil. 1ª Ed. Vol2. São Paulo: 
Editora Edgard Blucher. 232p. 2013. (13ex. 2013) 526.98 B732t 
 
TULER, M. et al. Fundamentos de Topografia. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

324p. ISBN: 9788582601198(12ex. 2014) 526.98 T917f VIRTUAL 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
REIS, A. Geometrias Plana e Sólida Introdução e Aplicações em Agrimensura - 
Série Tekne. Porto Alegre: Bookman, 2014. 264p. ISBN:9788582602355VIRTUAL 

 
NOVO, Evlyn M. L. de Moraes. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. São 
Paulo, Edgard Blücher, 2002. 308 p. (02ex. 2010) 621.3678 N945s 
 
LISLE, Richard J.; BRABHAM, Peter J.; BARNES, John W. Mapeamento geológico 
básico: guia geológico de campo. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.(15 ex.)551 
L771m 
 
TEIXEIRA, Wilson.  (org.) Decifrando a terra. 2. ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 2009.(02 ex.) 551 D294 
 
BORGES, Alberto C. Exercícios de Topografia. 3ª Ed. São Paulo: Editora Edgard 

Blucher. 192p. 1975 (13ex.) 526.98 B732e 
 
 

4º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROJETO ARQUITETÔNICO RESIDENCIAL 70 4º 

EMENTA: 

Procedimentos metodológicos para elaboração de projetos arquitetônicos, considerando 
aspectos formais, técnicos e funcionais, de forma integrada e interdisciplinar. Estudos 
dos elementos básicos (compositivos, técnicos e ambientais), que interagem na 
organização do espaço arquitetônico. Desenvolvimento de projetos arquitetônicos com 
função residencial de baixa complexidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
VALERIANO, Dalton, L. Gerencia em projetos; pesquisa, desenvolvimento e 
Engenharia, Editora Pearson / Prentice Hall, 2007. (09ex. 1998) 658 V163g 
 
DYM, C. L. et al. Introdução à engenharia: uma abordagem baseada em projeto. 3. ed. 
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Porto 

Alegre: Bookman, 2010. 346p. 9788577806485 (15 ex.) 620 I619 (VIRTUAL) 

 
NEUFERT, Ernst. Arte de projetar em arquitetura. São Paulo, Ed. Gustavo Gili do Brasil. 
(13 ex.) 720.284 N482a 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
NIEMEYER, Oscar. Minha arquitetura. Editora Revan, 2000.  
 
PEURIFOY, Robert L., SCHEXNAYDER, Clifford J., SHAPIRA, Aviad, SCHIMITT, 
Robert. Planejamento, equipamentos e métodos para a construção civil, Porto 
Alegre: AMGH, 2015(VIRTUAL) 
 
CREDER, Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2011. (13 ex.) 627 C912i 
 
BLANK , L. et al. Engenharia Econômica. 6. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2007. 756p. 
ISBN:9788577260263(VIRTUAL) 
 
AGOPYAN, Vahan; JOHN, Vanderley M. O desafio da sustentabilidade na 
construção civil. São Paulo: Blucher, 2011. 141 p. ISBN 9788521206101. (02 ex.) 620 
A275d 
 
KEELER, M. et al. Fundamentos de Projeto de Edificações Sustentáveis. 1. ed. Porto 
Alegre: 
Bookman, 2010. 362p. ISBN: 9788577807109 VIRTUAL 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ESTUDOS URBANOS 70 4º 

EMENTA: 

A origem da cidade e do urbanismo. Evolução da regulamentação urbanística. As teorias 
urbanísticas. O urbanismo modernista e a Carta de Atenas, planejamento e gestão 
urbanos. Morfologia urbana e o desenho das cidades. Metodologias de análise da 
paisagem urbana: teoria e aplicação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ACSELRAD, Henri. A duração das cidades: sustentabilidade e risco nas políticas 
urbanas. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.(13ex. 2009) 711.4 D951 
 
VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, 1998. (10Ex. 
2007) 307.760981 V712e 
 
CULLEN, GORDON – Paisagem urbana. São Paulo: Edições 70, 2002.(09 ex. 2002) 
711.4 C967p 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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CHOAY, Françoise. O Urbanismo: Utopia e realidades de uma antologia. São Paulo: 
Editora Perspectiva, 2003. (02 ex.) 711.4 C545c 
 

SOUZA, C. et al. Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes: Desenvolvimento 

Sustentável num Planeta Urbano. 1. ed.Porto Alegre: Bookman, 2012. 278p. ISBN: 
9788577809653VIRTUAL 
 

WATERMAN, T. et al. Desenho Urbano. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 184p. 

ISBN: 
9788540701199VIRTUAL 
 
ROAF, S. et al. A Adaptação de Edificações e Cidades às Mudanças Climáticas: Um 

Guia deSobrevivência para o Século XXI. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 384p. 
ISBN: 9788577804436VIRTUAL 

 
LINCH, KEVIN – A imagem da cidade. São Paulo, 2000.(06 ex.) 711.4 L987i 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

INTRODUÇÃO AO PAISAGISMO  70 4º 

EMENTA: 

Representação gráfica em paisagismo. Estudo das formas de organizar e de produzir o 
paisagismo de pequenos espaços privativos: paisagismo residencial e institucional, 
jardins e recantos idílicos. Espécies paisagísticas nativas e exóticas. Conceitos e teorias 
da Arquitetura da Paisagem. Desenvolvimento de projetos paisagísticos residenciais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
LORENZI, Harri. Plantas para jardim no Brasil: herbáceas, arbustivas e trepadeiras. 
Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2013.  
 
 

CULLEN, Gordon. Paisagem urbana. Lisboa: Edições 70, 2002 (09 ex. 2002) 

711.4 C967p 
 
ABBUD, B. Criando paisagens: Guia de Trabalho em Arquitetura Paisagística. São 
Paulo, SENAC, 2006.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
KWOK, A. et al. Manual de Arquitetura Ecológica. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
432p. 
ISBN: 9788577808052(VIRTUAL) 
 
NEUFERT, Ernst. Arte de projetar em arquitetura. São Paulo, Ed. Gustavo Gili do Brasil. 
(13 ex.) 720.284 N482a 
 
OPPENHEIMER, Priscilla _ SOUZA, Vandenberg Dantas deProjeto Design – 
PERIÓDICO 
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SPIRN, Anne Whiston. O jardim de granito: a natureza no desenho da cidade. 

São Paulo: EDUSP, 1995. (02 ex.) 363.7 S459j 
 
 

ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. 6. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 

2009 (02 ex.)  720 Z631s 

 

LENGEN, Johan Van. Manual do arquiteto descalço. São Paulo: Emporio do 

livro, 2009. (06 ex.) 728 L566m 

 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CONCEPÇÃO ESTRUTURAL 70 4º 

EMENTA: 

Concepção estrutural na arquitetura. Análise de elementos e sistemas estruturais. Pré-
dimensionamento de elementos estruturais. Esforços solicitantes aplicados pelo 
carregamento em estruturas isostáticas e hiperestáticas. Diagramas de esforços em 
vigas, treliças e pórticos. Dimensionamento e detalhamento de elementos estruturais de 
concreto armado. Normas técnicas de projeto e execução de estruturas.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. A concepção estrutural e a arquitetura. 10. ed. 
São Paulo: Zigurate, 2000. 271 p. ISBN 8585570032.(13 ex.) 721 R291c 
 
CHING, Francis D. K.; ONOUYE, Barry S. Sistemas estruturais ilustrados: padrões, 
sistemas e projeto. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 344 p. ISBN 9788582603246.(15 
ex.) 624.1771 C539s  
 
SALVADORI, M. Por que os edifícios ficam de pé. ISBN 85-336-2297-X, 371p, Livraria 
Martins Fontes Editora, 1a. Edição, 2008.   
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

YUDELSON, J. Projeto Integrado e Construções Sustentáveis. Porto Alegre, 2013. 

284 p. ISBN: 9788582600856 (12ex.) 721.046 Y947p VIRTUAL 
 
LEET, Kenneth M.; UANG, Chia-Ming; GILBERT, Anne M. Fundamentos da análise 
estrutural. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2009. (15ex.) 624.17 L487f VIRTUAL 
 
PEURIFOY, ROBERT L. [et al], Planejamento, equipamentos e métodos para a 
construção civil, 8ª Ed. , Porto Alegre; AMGH, 2015 (VIRTUAL) 
 
ALLEN, Edward, IANO, Joseph. Fundamentos da Engenharia de Edificações: Materiais e 
Métodos. Porto Alegre: Bookman, 2013. (VIRTUAL) 
 
MARGARIDO, Aluízio Fontana. Fundamentos de estruturas: um programa para 
arquitetos e engenheiros que se iniciam no estudo das estruturas. 6. ed. São Paulo: 
Zigurate, 2001. (13 ex) 624.17 M327f 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

INFORMÁTICA APLICADA 70 4º 

EMENTA: 

Introdução ao Desenho Técnico em softwares. Elaboração das Vistas Ortográficas; 
Cotas e Configurações;Layers;Escala e Configurações de Pranchas.Conceitos 
avançados de Computação Gráfica e suas aplicações em ambientes computacionais 3D 
no conceito de Modelagem de informações de construção – BIM 
(BuildingInformationModeling) que permitam animação avançada e 
multimídia.Desenvolvimento de projetos arquitetônicos avançadoscom o apoio da 
tecnologia 3D.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
ONSTOTT, S. AutoCAD 2012 e AutoCAD LT 2012: Essencial: Série Guia de 
Treinamento Oficial - Preparação para Certificação Autodesk. 1. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2011. 398p. ISBN:9788540700802 (15 ex.) 004.4 O591a VIRTUAL 
 
MORAIS, Luciana Klein da Silva de; ALMEIDA, Regis Roberto Baldi De. Autocad 2014 
2D - Guia Prático do Autocad 2014 2D Básico - Col. Premium . Viena, 2014. 
 
MONTENEGRO, Gildo. Desenho Arquitetônico; 4ª edição, Ed. Blucher, 2001.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
FRENCH, Thomas E.;VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. São 

Paulo, Editora Globo, 2005. 1093 p.(08ex.) 604.2 F8731d 
 
DUARTE, Fábio. Arquitetura e tecnologias de informação: da revolução industrial à 

revolução digital. São Paulo: Unicamp, 1999. 197 p. ISBN 8526804766.(2 ex.) 720 
D812a 
 
SPECK, Henderson José; PEIXOTO, Virgílio Vieira. Manual básico de desenho 
técnico. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2007. (02 ex.) 604.2 S7418m 
 

GILAT, A. MATLAB com aplicações em engenharia. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2012. 430p.ISBN: 9788540701861VIRTUAL 
 

EASTMAN, C. et al. Manual de BIM: um  guia de modelagem da informação da 

construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores. 

Porto Alegre: Bookman, 2013. 500p. ISBN: 9788582601174 (15 ex.) 690 M294 VIRTUAL 
 

OLIVEIRA, A..  AutoCAD 2010: modelagem 3D e renderização. São Paulo: Editora  

Érika, 2009.(02ex.) 006.78 O482a 
 

 
 

 

5º PERÍODO 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROJETO ARQUITETÔNICO INSTITUCIONAL 70 5º 

EMENTA: 

Procedimentos metodológicos para elaboração de projetos arquitetônicos, considerando 
aspectos formais, técnicos e funcionais, de forma integrada e interdisciplinar. Estudos da 
relação entre elementos compositivos e técnicos do projeto arquitetônico; estudo dos 
aspectos legais (parâmetros e normas) que interferem no projeto; Compreensão básica 
do projeto como elemento urbano; desenvolvimento de projetos de média complexidade 
quanto ao porte, diversidade de uso e aplicação de soluções adequadas ao meio 
ambiente (conforto ambiental e relação entre espaços construídos e não 
construídos).Concepção de projeto arquitetônico de edificações de uso institucional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NEUFERT, Ernst. Arte de projetar em arquitetura. São Paulo, Ed. Gustavo Gili do Brasil. 
(13 ex.) 720.284 N482a 
CAMBIAGHI, Silvana. Desenho Universal: métodos e técnicas para arquitetura e 
urbanistas. São Paulo: Senac, 2007  
COSTA, Lucio. Biblioteca: educação é cultura: arquitetura: v 10. Rio de Janeiro: 
FENAME, 1980 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHING, Francis D. K. Arquitetura: forma, espaço e ordem. São Paulo: Martins Fontes, 
1999. 
CORBELLA, Oscar. Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos: conforto 
ambiental. Rio de janeiro: Revan, 2003. 
SILVA, Elvan. Uma Introdução ao Projeto Arquitetônico. Porto Alegre: Ed. Da 
Universidade, 1984. 

LAMBERT. R. Eficiência Energética na Arquitetura. São Paulo: PW Editores, 1997.(13 
ex.)preencher dados tombamento 
HERTZBERGER, H. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes.  

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

INTERVENCÕES URBANAS 70 5º 

EMENTA: 

Intervenção urbana. Teoria e prática de projeto para área urbana, compreendendo a 
definição do programa até as metodologias de desenvolvimento do projeto urbanístico. 
Análise da forma urbana aplicada: densidade e volumetria, relação com o entorno e a 
cidade, impacto ambiental, espaços públicos e privados.  Escalas de abordagem e 
desenho urbano. Conceito e desenvolvimento da cidade sustentável. Política de 
desenvolvimento urbano, instrumentos e restrições urbanísticas previstas no plano 
diretor municipal. Desenvolvimento de projetos de intervenção urbana em pequenas 
escalas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHOAY, Françoise. O Urbanismo: Utopia e realidades de uma antologia. São Paulo: 
Editora Perspectiva, 2003. 
MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, desenvolvimento e perspectivas. 
Editora Martin Fontes, 4a.edição, São Paulo – SP, 2009. 
GHEL, Jan. Cidade para pessoas. 2ª edição. Editora: Perspectiva, 2014. 

http://www.livrariacultura.com.br/search?dFR%5Bprovider%5D%5B0%5D=PERSPECTIVA
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CULLEN, GORDON – Paisagem urbana. São Paulo: Edições 70, 1996. 
LINCH, KEVIN – A imagem da cidade. São Paulo, 2000. 
VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, 1998.  
CORBUSIER, Le. Urbanismo. Editora Martins Fontes, 2a.edição, São Paulo – SP. 
LAMAS, José M. Morfologia urbana e desenho da cidade. Lisboa: Fundação 
CalousteGulbenkian, 2004. 
 

 
 

 
COMPONENTE 

CARGA 
HORÁRIA 

PERÍODO 

PAISAGISMO URBANO 70 5º 

EMENTA: 

História e evolução das praças e parques urbanos. Conceito de infraestrutura ecológica 
urbana. Estudo das formas de organizar e produzir os espaços livres de edificação; 
projeto integrado de desenho urbano e paisagismo em escala local; fundamentos 
conceituais e metodológicos. Estudo de concepção de praças e parques urbanos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABBUD, B. Criando paisagens: Guia de Trabalho em Arquitetura Paisagística. São 
Paulo, SENAC, 2006. 
ALEX, Sun. Projeto de Praça. São Paulo: SENAC, 2008. 
MACEDO, S.S. & SAKATA, F. Parques urbanos no Brasil. São Paulo, EDUSP, 2002 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MACEDO, S.S. Quadro do paisagismo no Brasil. São Paulo, EDUSP, 1999. 
MACEDO, S.S. & ROBBA, F. Praças brasileiras. São Paulo, EDUSP, 2002. 
MARX, Roberto Burle, 1909-1994. Arte & paisagem: (conferencias escolhidas) / 
Roberto Burle Marx; Jose Tabacow, organização e comentários. 2ª edicao. São Paulo: 
Studio Nobel, 2004. 

 SIQUEIRA, Vera Beatriz. Burle Marx. Editora: COSAC & NAIFY,2004. 

 KLIASS, Rosa Grena. Desenhando paisagens, moldando uma profissão. Texto de 

Ruth Verde zein. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006. 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS NA CONSTRUÇÃO 70 5º 

EMENTA: 

Tecnologias alternativas de construção para aplicação na arquitetura. Materiais e 
técnicas renováveis. Conceitos e teorias relacionadas ao meio ambiente e às ações 
antrópicas no território, enfatizando a busca de materiais e tecnologias sustentáveis 
voltados para a produção de ambientes renováveis que permitam qualidade de vida e o 
desenvolvimento das cidades compatível com a preservação dos recursos naturais. A 
construção com base nas Certificações sustentáveis.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CORBELLA, Oscar. Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos: conforto 
ambiental. Rio de janeiro: Revan, 2003.  
LENGEN, Johan VanManual do arquiteto descalço (6 ex.)  preencher dados 
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KWOK, A. et al. Manual de Arquitetura Ecológica. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
432p. 
ISBN: 9788577808052(VIRTUAL) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KEELER, M. et al. Fundamentos de Projeto de Edificações Sustentáveis. 1. ed. Porto 
Alegre: 
Bookman, 2010. 362p. ISBN: 9788577807109 VIRTUAL 
AGOPYAN, Vahan; JOHN, Vanderley M. O desafio da sustentabilidade na 
construção civil. São Paulo: Blucher, 2011. 141 p. ISBN 9788521206101. (02 ex.) 620 
A275d 
ROAF, Sue; RUENTES, Manuel; THOMAS, Stephanie. Ecohouse : a casa 
ambientalmente sustentável. 3.ed Porto Alegre: Bookman, 2009  
ROAF, Sue; CHICHTON, David; NICOL, Fergus. A adaptação de edificações e cidades 
às mudanças climáticas: um guia de sobrevivência para o século XXI. Porto Alegre: 
Bookman, 2009. 
BAUER, L. A. Falcão (coord.). Materiais de construção . 5. ed.rev . Rio de Janeiro : 
LTC , 2000 . v.1. 471 p. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO 70 5º 

EMENTA: 

Evolução Das Teorias Administrativas; Fundamentos da administração: administração 
científica, abordagem clássica da administração, abordagem humanística da 
administração, abordagem neoclássica, abordagem estruturalista, abordagem 
comportamental, abordagem sistêmica, estudo da burocracia e abordagem 
contingencial; Administração Contemporânea;  
Princípios de Planejamento estratégico; Filosofias do planejamento estratégico. Fases da 
elaboração e implementação do planejamento estratégico nas empresas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria Geral da Administração. São Paulo: 
Atlas, 6ª. Ed. 2010. 
LACOMBE, Francisco José Masset. Administração: Princípios e Tendências. São 
Paulo: Saraiva, 2008. 

OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 29ª 
Ed. São Paulo: Atlas, 2013.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MOTTA, F. C. P; VASCONCELOS, I..Teoria geral da administração:. São Paulo: 
Pioneira, 2005. 
AYLOR, Frederick W. Taylor. Princípios da administração científica. São Paulo: Atlas, 
2011. 

CHIAVENATO, I.; SAPIRO, A.; Planejamento Estratégico, Rio de Janeiro, Editora 
Campus, 1ª edição, 2003. 

HITT, M. A.; IRELAND, R. D.; HOSKISSON, R. E. Administração Estratégica: 
competitividade e globalização. São Paulo: Thomson, 2008. 

CERTO, Samuel C. Administração Estratégica: planejamento e implantação da 
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estratégia, São Paulo, Editora Pearson Education do Brasil, 2ª edição, 1993. 

 
 

 

6º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGEM  70 6º 

 

Elaboração de projeto de arquitetura de complexidade funcional moderada, com 
sobreposição de pavimentos e definição dos sistemas de circulação vertical. 
Apresentação dos conceitos relacionados à caracterização tipológica e funcional de 
edifícios. Introdução das normas de dimensionamento de circulações horizontais e 
verticais, com base na legislação local. Definição dos sistemas construtivos e pré-
dimensionamento estrutural. Relação da edificação com paisagem do entorno. 
Desenvolvimento de projetos de uso públicoe função cultural. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAMBIAGHI, Silvana. Desenho Universal: métodos e técnicas para arquitetura e 
urbanistas. São Paulo: Senac, 2007  
COSTA, Lucio. Biblioteca: educação é cultura: arquitetura: v 10. Rio de Janeiro: 
FENAME, 1980 
NEUFERT, E. A arte de projetar em arquitetura. São Paulo: Gustavo Gilli, 2004 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

REBELLO, Yopanan C. P. A Concepção Estrutural e a Arquitetura. São Paulo; Zigurate, 
2000, 
FAROLDI, E. e VETTORI, M.P. Diálogos de Arquitetura. São Paulo: ed. Siciliano, 1997 
HERTZBERGER, H. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes.  
CHING, Francis D. K. Arquitetura: forma, espaço e ordem. São Paulo: Martins Fontes, 
1999. 
SILVA, Elvan. Uma Introdução ao Projeto Arquitetônico. Porto Alegre: Ed. Da 
Universidade, 1984. 
NIEMEYER, Oscar. Minha arquitetura. Editora Revan, 2000. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL 70 6º 

 

Conceitos de teoria do planejamento urbano e regional. O estatuto da cidade e a criação 
de planos diretores municipais participativos, metodologias e estratégias de 
desenvolvimento. Diagnóstico, termos de referência, diretrizes e propostas para o 
desenvolvimento municipal. Estudo e aplicação dos instrumentos urbanísticos previstos 
no estatuto da cidade. Conceitos de planejamento ambiental. A função do planejamento 
urbano na conservação dos recursos naturais. Desenvolvimento de estudos de 
planejamento urbano e ambiental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FARR, Douglas. Urbanismo Sustentável. 1ª edição. Editora: Bookman, 2013. 

http://www.livrariacultura.com.br/search?dFR%5Bcollaborator%5D%5B0%5D=FARR%2C+DOUGLAS
http://www.livrariacultura.com.br/search?dFR%5Bprovider%5D%5B0%5D=BOOKMAN+COMPANHIA+ED
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LEITE, Carlos. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes. 1ª edição. 

Editora: Bookman,2012 

FRANCO, Maria de Assunção Ribeiro. Planejamento Ambiental: uma introdução à 

arquitetura da paisagem com o paradigma ecológico. São Paulo: Annablume: Fapesp, 

1997. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GHEL, Jan. Cidade para pessoas. 2ª edição. Editora: Perspectiva, 2014. 
CULLEN, GORDON – Paisagem urbana. São Paulo: Edições 70, 1996. 
LINCH, KEVIN – A imagem da cidade. São Paulo, 2000. 
GOUVÊA, Luiz Alberto de Campos. Cidade vida. Curso de desenho ambiental urbano. 
São Paulo: Nobel, 2008. 

 KLIASS, Rosa Grena. Desenhando paisagens, moldando uma profissão. Texto de 

Ruth Verde zein. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E TECNICAS 
RETROSPECTIVAS 

70 6º 

EMENTA: 

Estudo do patrimônio cultural edificado com ênfase na teoria, história e metodologia da 
restauração. Conservação, revitalização, restauro, reestruturação, reconstrução de 
edifícios e conjuntos urbanos. Teorias, avaliações e técnicas de restauração. Patrimônio, 
conservação e apropriação. Práticas contemporâneas de intervenção. Legislações e 
recomendações destinadas à proteção do patrimônio cultural edificado.Estudo do 
patrimônio cultural no Brasil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRANDI,Cesari (1963) – Teoria da Restauração. Tradução Beatriz MugayarKüln. 
Cotia/SP: Ateliê Editorial, 2004.  
LEMOS, Carlos. O que é patrimônio histórico. São Paulo: Brasiliense, 1981.  
CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Editora da UNESP, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CURY, Isabelle (Org.) Cartas Patrimoniais. 2ª Ed. rev. aum.Rio de Janeiro: IPHAN, 2000. 
VIOLLET LE DUC, Eugene Emmanuel. Restauração. 4ª Ed. Editora Atelie, 2013. Col. 
Artes e Oficios I. 
REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo; perspectiva, 
1978. 
KOCH, Wilfried. Dicionário dos Estilos Arquitetônicos.4 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2009.(06 ex.) 720.3 K761d   
CAMARGO, Haroldo Leitão. Patrimônio Histórico e Cultural. São Paul: Aleph, 2002.  
KUHL, Beatriz Mugayar. Preservação do patrimônio arquitetônico da industrialização: 
problemas teóricos de restauro. Cotia, SP: Ateliê, 2008 
OLIVEIRA, Mário Mendonça de. Tecnologia da conservação e da restauração. Materiais 
e estruturas. Salvador: EDUFBA, 2002.  

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CONFORTO AMBIENTAL: TÉRMICO 70 6º 

http://www.livrariacultura.com.br/search?dFR%5Bprovider%5D%5B0%5D=BOOKMAN+COMPANHIA+ED
http://www.livrariacultura.com.br/search?dFR%5Bprovider%5D%5B0%5D=PERSPECTIVA
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EMENTA: 

Princípios, processos e critérios para uma arquitetura bioclimática; conforto térmico. 
Ecoeficiência de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Fundamentos de climatização 
mecanizada. Dimensionamento de brises e carta solar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LAMBERT. R. Eficiência Energética na Arquitetura. São Paulo: PW Editores, 1997.(13 
ex.)BROWN. M. G. e DEKAY. Z. Sol, Vento e Luz: estratégias para o projeto de 

arquitetura. 2 ed. Porto Alegre: RS: Bookma, 2004.  
CORBELLA, Oscar. Em busca de uma arquitetura sustentável para os tropicos: conforto 
ambiental. Rio de janeiro: Revan, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BITENCOURT. L e CÂNDIDO. C. Introdução à Ventilação Natural. Maceió: EDUFA, 
2005, 147P.:il.  
FROTA. A. F. e SCHIFFER. S. R. Manual de Conforto Térmico. São Paulo: Studio Nobel, 
1995 
ROAF, Sue; RUENTES, Manuel; THOMAS, Stephanie. Ecohouse : a casa 
ambientalmente sustentável. 3.ed Porto Alegre: Bookman, 2009  
ROAF, Sue; CHICHTON, David; NICOL, Fergus. A adaptação de edificações e cidades 
às mudanças climáticas : um guia de sobrevivência para o século XXI. Porto Alegre: 
Bookman, 2009. 
COSTA, Ennio Cruz da. Arquitetura ecológica: condicionamento natural. São Paulo: 
Blucher, 1982. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

INSTALAÇÕES PREDIAIS 70 6º 

EMENTA: 

Instalações elétricas, telecomunicações, proteção contra descargas atmosféricas e suas 
influências e interferências nas edificações. Instalações hidráulicas, suas influências e 
interferências nas edificações. Instalações de esgotos sanitários, águas pluviais e outras 
tubulações e sua influências e interferências nas edificações. Instalações de ar 
condicionado, seus acessórios e suas influências e interferências nas edificações. 
Instalações de combate a incêndio. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de Instalações Elétricas Prediais. São Paulo; 
Editora Érica Ltda.1999. 
MACINTYRE, A. J. Instalações Hidráulicas Prediais e Industriais.  Rio de Janeiro: 
Editora Guanabara, 1995.   
CREDER.H. Instalações Hidráulicas e Sanitárias, 5ª ed. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos,1991. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MOREIRA, V.A, Iluminação e Fotometria – teoria e aplicação. São Paulo: Edgar 
Blücherltda. 
SILVA, Perides. Acústica Arquitetônica e Condicionamento do Ar . Belo Horizonte: 
Editora Edtal – Empresa TermoacústicaLtda, 2002. 
MELO,V.O. Instalações Prediais Hidráulicas - Sanitárias. São Paulo: Edgar 
Blucher.1990.  
AZEREDO, Helio Alves. O edifício e seu acabamento. São Paulo: Blucher, 1987. 
BOTELHO, M.H.C. e RIBEIRO,G.A. Jr.  Instalações Hidráulicas Prediais Feitas Para 
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Durar – usando tubos de PVC, São Paulo: Pro Editores,1998. 

 
 

 

7º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROJETO ARQUITETÔNICO E DETALHAMENTO 70 7º 

EMENTA: 

Metodologia de Projeto Arquitetônico aplicada a edificações de funções complexas. 
Detalhamento de projeto. Projeto arquitetônico em nível de projeto executivo. 
Desenvolvimento de projeto arquitetônico para instalações de saúde. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MASCARÓ, Juan Luis. O Custo das Decisões Arquitetônicas. 4. ed. Porto Alegre: Mas 
Quatro Editora, 2006. 
REBELLO, Yopanan Conrado Pereira. A Concepção Estrutural e a Arquitetura. São 
Paulo: Ziguratte, 2000. 
GÓES, Ronald. Manual Prático de Arquitetura Hospitalar. 1ª Edição, São Paulo. Editora 
Edgard Blucher, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LIMA, João Filgueiras.Ctrs - Centro de Tecnologia da Rede Sara. Editora Pro livros, 
1999. 
CAMBIAGHI, Silvana. Desenho Universal: métodos e técnicas para arquitetura e 
urbanistas. São Paulo: Senac, 2007. 
CHING, F. D. K. Técnicas de construção ilustradas.4. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2010. 480p. 9788577807086 VIRTUAL 
NEUFERT, Ernst. Arte de projetar em arquitetura. São Paulo, Ed. Gustavo Gili do Brasil. 
(13 ex.) 720.284 N482a 
BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981.(02 
ex.) 720.981 B886a 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ARQUITETURA DE INTERIORES 70 7º 

EMENTA: 

Elementos fundamentais e princípios do projeto arquitetônico para espaços internos 
destinados a atividades humanas. Noções de ergonomia e antropometria. Técnicas e 
materiais construtivos. Conforto ambiental, cor, mobiliários e acessórios decorativos. 
Estudo Preliminar e Anteprojeto de ambientes residenciais,comerciais e de grande 
complexidade. Adequação de materiais e relação de conforto ambiental aplicado ao 
projeto e detalhamento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BEINHAUER, Peter. Atlas de detalhes construtivos: com mais de 400 pormenores. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2009. 
MORAES, A. Ergonomia: conceitos e aplicações. Rio de janeiro: 2AB, 2000.  
MCLEOD, Virginia. Detalhes construtivos da arquitetura residencial contemporânea. 
Porto Alegre: Bookman, 2009. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHARLOTTE,PeterFiell. 1000 Chairs. Editora Taschen. 1ª edição, 2015. 
VASCONCELLOS, Marcelo. Design Brasileiro de Móveis: Cadeiras, Poltronas, Bancos. 
Editora Olhares, 1ª edição, 2013. 
COSTA, Antônio Ferreira da. Detalhando a arquitetura v.1 . 4.ed Velança , RJ: Valença 
S.A,  
COSTA, Antônio Ferreira da. Detalhando a arquitetura v.VI e VII : esquadrilhas de 
madeira. Velança , RJ: Valença S.A,  
CHING, F.; ADAMS C.. Técnicas de Construção Ilustradas. Porto Alegre: Bookman, 
2001.   

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO 70 7º 

EMENTA: 

Estudo ê analise crítica das intervenções contemporâneas em edificações e centros 
históricos à luz das teorias de restauração. Estudo e aplicação das metodologias para 
projeto de restauração. Conceitos e definições de Retrofit.Desenvolvimento de projeto de 
intervenção em edificações históricas com base na reutilização sustentável.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRANDI,Cesari (1963) – Teoria da Restauração. Tradução Beatriz MugayarKüln. 
Cotia/SP: Ateliê Editorial, 2004.  
BONDUKI, Nabil. Intervenções Urbanas na Recuperação de Centros Históricos. Brasília, 
DF : Iphan / Programa Monumenta, 2010. 
KOCH, Wilfried. Dicionário dos Estilos Arquitetônicos.4 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2009.(06 ex.) 720.3 K761d   
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CERÁVOLO, Ana Lúcia. Interpretações do patrimônio: arquitetura e urbanismo moderno 
na constituição de uma cultura de intervenção no Brasil, 1930-1960.Edufscar, 2013. 

CURY, Isabelle (Org.) Cartas Patrimoniais. 2ª Ed. rev. aum.Rio de Janeiro: IPHAN, 2000. 
OLIVEIRA, Mário Mendonça de. Tecnologia da conservação e da restauração. Materiais 
e estruturas. Salvador: EDUFBA, 2002.  
CHING, Francis D. K. – Técnicas de Construção Ilustradas. 2ª edição. Porto Alegre: 
Bookman, 2001.  
VIOLLET LE DUC, Eugene Emmanuel. Restauração. 4ª Ed. Editora Atelie, 2013. Col. 
Artes e Oficios I. 
REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo; perspectiva, 
1978. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CONFORTO AMBIENTAL: LUMÍNICO 70 7º 

EMENTA: 

Normas Técnicas. Conforto visual; Respostas humanas à luz; Instrumentos de 
Avaliação.Iluminação Natural e artificial. Natureza da Luz. Cálculo de Iluminação Natural. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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VIANNA, N. S.; GONÇALVES, J. C. (2004) – Iluminação e arquitetura. São Paulo: Geros.  
BITTENCOURT, L.S. Uso das cartas solares. Diretrizes para arquitetos. Maceió: Edufal, 
1990. 
FROTA, A.B. Geometria da Insolação. São Paulo: Geros, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LAMBERT. R. Eficiência Energética na Arquitetura. São Paulo: PW Editores, 1997.(13 
ex.)ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (1992) – NBR 5413 

Iluminância de interiores. Rio Janeiro, RJ.   
CORBELLA, Oscar. Em busca de uma arquitetura sustentável para os tropicos: conforto 
ambiental. Rio de janeiro: Revan, 2003. 
CARVALHO, Benjamin de. Ecologia e arquitetura: ecoarquitetura onde vive o homem. 
Rio de Janeiro: Globo, 1984 
ROMERO, Marta. Princípios Bioclimáticos para o Desenho Urbano. São Paulo: Pro-
Editores, 2001. 
MASCARÓ, Lucia. Energia na Edificação: estratégias para minimizarseu consumo. São 
Paulo: Projeto, 1985. 

 
 
 

8º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATELIÊ DE URBANISMO, PAISAGISMO E ARQUITETURA 70 8º 

EMENTA: 

Estudo e concepção de projetos integrados de arquitetura, urbanismo e paisagismo. 
Intervenção de escala local, abordando aspectos históricos, funcionais e estéticos. 
Projetos de intervenção e revitalização de espaços urbanos e arquitetônicos. Discussão 
sobre a poética das intervenções contemporâneas. Desenvolvimento de Projeto 
integrado de arquitetura, urbanismo e paisagismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LENGEN, Johan Van.Manual do arquiteto descalço  
FRANCO, Maria de Assunção Ribeiro. Planejamento Ambiental: uma introdução à 
arquitetura da paisagem com o paradigma ecológico. São Paulo: Annablume: Fapesp, 
1997. 
ROAF, S. Ecohouse: a casa ambientalmente sustentável. Porto Alegre RGS, 3a edição, 
Livraria Bookman. 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRASIL. Estatuto da Cidade – Lei 10.257, 2001. 
LEITE, Carlos. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes. 1ª edição. Editora: Bookman, 
2012. 
GHEL, Jan. Cidade para pessoas. 2ª edição. Editora: Perspectiva, 2014. 

 KLIASS, Rosa Grena. Desenhando paisagens, moldando uma profissão. Texto de 

Ruth Verde zein. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006. 
CULLEN, GORDON – Paisagem urbana. São Paulo: Edições 70, 1996. 
ROMERO, Marta Adriana Bustos. Arquitetura Bioclimática do Espaço Público. Brasília: 
Editoria Universidade de Brasília, 2001. 

 
 

COMPONENTE CARGA PERÍODO 

http://www.livrariacultura.com.br/search?dFR%5Bprovider%5D%5B0%5D=BOOKMAN+COMPANHIA+ED
http://www.livrariacultura.com.br/search?dFR%5Bprovider%5D%5B0%5D=PERSPECTIVA
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HORÁRIA 

CONFORTO AMBIENTAL: ACÚSTICO 70 8º 

 

Acústica na edificação e no espaço urbano. Conceitos, materiais e técnicas. Questões 
de projeto referentes ao conforto acústico dos ambientes construídos. Normas de 
conforto acústico. Projetos variados cujo tema central seja a acústica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MASCARÓ, L. R. de. Luz, clima e arquitetura. São Paulo: Nobel, 1983. Universidade 
Federal de Minas Gerais, 1981. 41p.  
PATRICIO, Jorge. Acústica nos edifícios. Lisboa: s.d., 2003.  
SOUZA, Lea Cristina; ALMEIDA, Manuela Guedes; BRAGANÇA, Luís. Bê-a-Bá da 
Acústica Arquitetônica: Ouvindo a arquitetura. 1 ed. – Bauru, SP: L.C.L. de Souza, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (1993) - NBR 10152 Níveis de 
ruído para conforto acústico. Rio Janeiro, RJ 
LAMBERT. R. Eficiência Energética na Arquitetura. São Paulo: PW Editores, 1997 
CORBELLA, O. Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos – conforto 
ambiental. Rio de Janeiro: Revan, 2003.  
ROAF, Sue; CHICHTON, David; NICOL, Fergus. A adaptação de edificações e cidades 
às mudanças climáticas : um guia de sobrevivência para o século XXI. Porto Alegre: 
Bookman, 2009 
BUSTO ROMERO, Marta Adriana. Arquitetura bioclimática do espaço público . Brasília: 
UNB, 2007  

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

OFICINA DE HABITAÇÃO  70 8º 

EMENTA: 

Projeto arquitetônico para habitação social. Habitação com foco social. Desenvolvimento 
de projeto em atendimento as questões de acessibilidade e eco eficiência com baixo 
custo e alta qualidade. A habitação social como elemento de apoio a urbanização e 
regulação fundiária. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NEUFERT, Ernst. Arte de projetar em arquitetura. São Paulo, Ed. Gustavo Gili do Brasil.  
BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil. São Paulo: Editora Estação 
Liberdade, 1998. 
CORREIA, Telma de Barros. A construção do habitat moderno no Brasil – 1870- 1950. 
São Carlos: Rima, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AZEVEDO, S. de; ANDRADE, L. G. de. Habitação e poder: da fundação da casa popular 
ao Banco Nacional da Habitação. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1982.  
CHING, F. D. K. Técnicas de construção ilustradas. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2010. 480p.9788577807086  
CAMBIAGHI, Silvana. Desenho Universal: métodos e técnicas para arquitetura e 
urbanistas. São Paulo: Senac, 2007  
FAROLDI, E. e VETTORI, M.P. Diálogos de Arquitetura. São Paulo: ed. Siciliano, 1997 
HERTZBERGER, H. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes.  
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ECOLOGIA URBANA E SUSTENTABILIDADE 35 8º 

EMENTA: 

Conceituação de desenvolvimento sustentável. Arquitetura, ambiente e desenvolvimento 
sustentável. Antecedentes históricos, políticas e protocolos ambientais. O papel da 
arquitetura e do urbanismo e da construção civil nas mudanças climáticas. Impactos 
ambientais positivos e negativos da ocupação urbana. Modelos e propostas de cidades e 
edifícios mais sustentáveis. Ecologia urbana. Adensamento e questões ambientais 
urbanas. O edifício de baixo impacto ambiental. Sustentabilidade na construção civil.  
Impacto ambiental dos materiais e componentes construtivos. Impacto ao longo do uso e 
operação dos edifícios. Energias renováveis, eficiência energética e inovações no uso da 
energia em cidades e edifícios. Retrofit de edifícios e renovações urbanas. Certificações 
de eco eficiência. As Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 
1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002).  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

VEIGA, José Eli da. Mundo em Transe. Do aquecimento global ao eco desenvolvimento. 
Campinas: Armazén do Ipê, 2009. 
VEIGA, José Eli da. A emergência socioambiental. São Paulo: SENAC, 2007. 
ACSELRAD, Henri. A duração das cidades: sustentabilidade e risco nas políticas 
urbanas. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

JACOBS, Jane. Morte e Vida de Grandes Cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000 
SPIRN, Anne Whiston. O jardim de granito. São Paulo: EDUSP, 1995 
HAWKEN, Paul, LOVINS, Amory, LOVINS, Hunter. Capitalismo Natural. Criando a 
próxima revolução industrial. São Paulo: Cultrix, 2000.  
GLAESER, Edward L. Os Centros Urbanos. A maior invenção da humanidade. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2011 (tradução de The Triumph of the City, The Penguin Press, 2011).  
ADDIS, Bill. Reuso de Materiais e Elementos de Construção. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2010. (tradução de BuildingwithReclaimedComponentsandMaterials, Earthscan, 
2006).  
AGOPYAN, Vahan; JOHN, Vanderley M. O desafio da sustentabilidade na construção 
civil. (Goldenberg, J. (org). SérieSustentabilidade, v.5).  
BRUNDTLAND, Gro Harlem. Our Common Future. The World Commission on 
Environment and Development. 
Oxford: Oxford University Press, 1987. (versão em português, Nosso Futuro Comum. 
São Paulo: FGV, 2001).  
GOLBEMBERG, José. Energia e Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: Blucher, 
2010. (Goldenberg, J. (org). Série Sustentabilidade, v.4). 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

METODOLOGIA DE PESQUISA 35 8º 

EMENTA: 

Fundamentos da Metodologia de Pesquisa.  A comunicação científica. Métodos e 
técnicas de pesquisa. Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos. O pré-projeto 
de pesquisa. O projeto de pesquisa. O experimento. A organização de texto científico 
(normas ABNT). 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração 
de trabalhos na graduação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003 
CARVALHO, M. C. M. de (org.). Construindo o saber: metodologia científica – 
fundamentos e técnicas. 13 ed. Campinas: Papirus, 2002.  
CERVO, A. L.. Metodologia Científica, SP, Prentice Hall, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 13. ed. São Paulo: Cortez, 1986. 
237 p. 
PÁDUA, E. M. M. de..Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. 13. ed. 
Campinas: Papirus, 2004. 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A.. Metodologia Científica: Ciência e 
conhecimento científico. Métodos científicos. Teoria, hipóteses e variáveis. São 
Paulo: Atlas, 1991. 
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, Eva Maria.  Técnicas de pesquisa: planejamento e  
execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise 
e interpretação de dados. Ed.Atlas, São Paulo, 1996. 
LIMA, M. C. Monografia : a engenharia da produção acadêmica.  

 
 

9º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ERGONONOMIA E ACESSIBILIDADE 70 9º 

EMENTA: 

Estudo dos conceitos do design e acessibilidade universal e normas de acessibilidade 
aplicadas ao ambiente urbano e edificado. Estudos da antropometria e sua inserção em 
projetos urbanos e de edifícios de uso público e privados.Estudos de ergonomia e 
interação entre o ser humano e suas atividades, o ambiente físico e os equipamentos e 
mobiliários utilizados. Concepção e adaptação dos ambientes ao ser humano em função 
de suas capacidades anatômicas, fisiológicas e psicológicas. Normas técnicas de 
ergonomia e acessibilidade.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LITTLEFIELD, David. Manual do arquiteto: planejamento, dimensionamento e 
projeto3.ed. – Porto Alegre  Bookman, 2014 ISBN 978-85-8260-258-4 
MORAES, A. Ergonomia: conceitos e aplicações. Rio de janeiro: 2AB, 2000.  
NEUFERT, Ernst. Arte de projetar em arquitetura. São Paulo, Ed. Gustavo Gili do Brasil.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAMBIAGHI, Silvana. Desenho Universal: métodos e técnicas para arquitetura e 
urbanistas. São Paulo: Senac, 2007  
ABNT. NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 3ª edição, 2015. 
KARLEN, Mark. Planejamento de espac                             . 3. ed.  Porto 
Alegre: Bookman, 2010. ISBN 978-85-7780-736-9 
TILLEY, Alvin R. As medidas do homem e da mulher: fatores humanos em design. 
Porto Alegre: Bookman, 2007. ISBN 978-85-7780-102-2  
 
CHING, Francis D.K. Desenho para arquitetos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
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ISBN 978-85-407-0191- 
 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO DE PROJETOS  35 9º 

EMENTA: 

Conceitos e visão geral da Gestão de Projetos. Ciclo de vida de um projeto. Processos 
de gerenciamento de projetos: Processo de inicialização; Processos de planejamento; 
processos de execução; Processos de monitoramento e controle; Processos de 
encerramento.  Gestão do Tempo em projetos; Gestão de Custos em Projetos; Gestão 
de Riscos em projetos; Gestão de Qualidade em Projetos. Gestão de Mudanças. Gestão 
da Integração em Projetos. Gestão de Recursos Humanos em Projetos. Gestão da 
Comunicação em Projetos. Gestão de Aquisições em Projetos. Compatibilização de 
projetos; arquitetônico e complementares. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
WOILER, S; MATHIAS, W. F.; Projetos: Planejamento, elaboração e análise. 2° Ed. 
São Paulo: Atlas, 2013.  

MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
 
KERZNER, Harold. Gestão de projetos : as melhores práticas. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

NOKES, S. O Guia Definitivo do Gerenciamento de Projetos, 2 ed., Porto Alegre: 
Bookman, 2012. 9788577809738 
 

SLACK, N. et al. Gerenciamento de Operações e de Processos: Princípios e 

Práticas de Impacto Estratégico. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 568p. ISBN: 
9788577807970 
 
VALERIANO, Dalton, L. Gerencia em projetos; pesquisa, desenvolvimento e 
Engenharia, Editora Pearson / Prentice Hall, 2007.  
 
PAULO, Goret P. et al. Viabilidade econômico-financeira de Projetos. 3ª. ed., FGV 
Editora, 2010.  
 
DO VALLE, André B.; SOARES, Carlos A. P.; FINOCCHIO JR., José; SILVA, Lincoln de 
S. F. Fundamentos do gerenciamento de projetos. 2º ed. FGV Editora, 2010.  

 
 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 
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TÓPICO INTEGRADOR 70 9º 

EMENTA: 

Os Tópicos Integradores são componentes curriculares dos cursos, voltados para 
reforçar a interdisciplinaridade e a correção de lacunas existentes no processo de 
aprendizagem da formação do aluno do curso específico. Sendo cumpridas através de 
módulos, com conteúdos definidos por avaliação-diagnóstica dos alunos, observado a 
regulamentação expedida pela Instituição. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA. Atenderá aos módulos que serão definidos no período anterior. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA. Atenderá aos módulos que serão definidos no período anterior. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ELETIVA I 35 9º 

EMENTA: 

A disciplina eletiva será escolhida pelos alunos, com base numa relação ofertada pela 
IES no semestre anterior. Dentre elas, obrigatoriamente é ofertado: 
 
LIBRAS: Os conceitos iniciais básicos sobre deficiência auditiva (surdez) e indivíduo 
surdo: identidade, cultura e educação. Como se desenvolveram as línguas de sinais e a 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Noções básicas de estrutura lingüísticada  
LIBRAS e sua gramática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HÁ DEFINIR 
 
LIBRAS: 
ALMEIDA, E. O. C. de. Leitura e Surdez: Um estudo com adultos não oralizados. 
Editora Revinter, 2000.  
FELIPE, T. A. Introdução à Gramática de LIBRAS. Rio de Janeiro: 1997.  
________. LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais. In: STROBEL, K.L & Dias, S.M.S. (org.) 
Surdez: Abordagem Geral. FENEIS. Ed. Apta, Curitiba, PR, 1995, p. 22-23. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HÁ DEFINIR 
 
LIBRAS: 
BRASIL. Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Brasília: MEC, 2005 
CÁRNIO, M. S. Conceitos e compreensão de leitura e escrita no contexto da 
educação especial. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo, 1995 
FARIAS, Carla Valéria e Souza. Atos de Fala: O pedido em língua brasileira de sinais. 
Dissertação de Mestrado em Lingüística. Rio de Janeiro. UFRJ, 1995.  
FELIPE, T.A. O Signo Gestual-Visual e sua Estrutura Frasal na Língua dos Sinais 
dos Centros Urbanos Brasileiros. Dissertação de Mestrado, UFPE, PE, 1988. 
SKLIAR, Carlos. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre Editor: 
Mediação,1998 

 
 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

78 

 

10º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

LEGALIZAÇÃO DA OBRA E NORMAS TÉCNICAS 35 10º 

EMENTA: 

Gestão da etapa de projetos e legalização de obras em órgãos reguladores: prefeitura, 
INSS, CAU, órgãos ambientais. Introdução ao Direito do Trabalho e relações trabalhistas 
na obra.Legislação ambiental: Estudo de Impacto de vizinhança, Relatório de impacto 
ambiental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALARINE, O.F. Administração e finanças para construtores e incorporadores. 
Porto Alegre, EDIPUC, 1990. 
YAZIGI, Walid. A técnica de edificar . 9ª edição. São Paulo (SP) - Revoltas, - 
1934.:Pini, 2008. 780 p. 
CHAVES, Roberto. Manual do Construtor, Editora Tecnoprint Ltda., Rio de Janeiro, 
1979, 326 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PINI. Construção passo-a-passo. 1. ed. São Paulo: Ed. PINI.  
BORGES, A.C. Prática das Pequenas Construções, Ed. Edgard BlucherLtda, São 
Paulo, 2000. 
ROUSSELET, E.S. A segurança na obra: manual de procedimentos para 
implantação e funcionamento de canteiro de obras. Rio de Janeiro: Ed. Mauad 
/SECONCI RJ, 1997. 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 
2007. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

EMPREENDEDORISMO 35 10º 

EMENTA: 

A personalidade e as características dos empreendedores. A motivação e o perfil do 
empreendedor. Empreendedorismo no Brasil e no mundo: a nova realidade dos 
negócios. Impactos da empresa na vida pessoal do empreendedor. O processo evolutivo 
das empresas. Os modelos de ciclos de vida empresarial. Reconhecimento de 
oportunidades: dos negócios tradicionais aos de base tecnológica. Avaliação de uma 
ideia: construção da visão. Parcerias e alianças estratégicas. Fatores de sucesso de 
empreendimentos. As incubadoras de empresa e o apoio ao desenvolvimento de novos 
produtos. Alternativas para captação de recursos para novos empreendimentos. 
Estrutura e elaboração do plano de negócios. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa: Uma Ideia, uma Paixão e Plano de 
Negócios. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 
DORNELAS, José Carlos. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P. Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 
2004. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 
São Paulo: Saraiva, 2004. 
DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor. São Paulo: Pioneira, 2003. 
FARIA,  arília de Sant’anna;  A HIZAWA,  akechi. Criação de Novos Negócios: 
Gestão de Micros e Pequenas Empresas. 1ed. Rio de Janeiro: FGV, 2002.  
CHER, R.A gerência da pequena e média empresa. São Paulo: Maltese, 1991. 
DOLABELA, Fernando. Oficina do Empreendedor: a metodologia de ensino que ajuda a 
transformar conhecimento em riqueza. São Paulo: Editora de Cultura, 1999. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ESTUDOS DIRIGIDOS EM ARQUITETURA 70 10º 

EMENTA: 

Os estudos dirigidos em arquitetura são componentes curriculares dos cursos, voltados 
para reforçar a interdisciplinaridade e a correção de lacunas existentes no processo de 
aprendizagem da formação do aluno do curso específico. Sendo cumpridas através de 
módulos, com conteúdos definidos por avaliação-diagnóstica dos alunos, observado a 
regulamentação expedida pela Instituição. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA. Atenderá aos módulos que serão definidos no período anterior. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA. Atenderá aos módulos que serão definidos no período anterior. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ELETIVA II 35 10º 

EMENTA: 

A disciplina eletiva será escolhida pelos alunos, com base numa relação ofertada pela 
IES no semestre anterior. Dentre elas, obrigatoriamente é ofertado: 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HÁ DEFINIR 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HÁ DEFINIR 
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1.7 Metodologia 
  

A proposta metodológica para o Curso de Bacharelado em 

Arquitetura e Urbanismo visa a favorecer a educação integral através do 

desenvolvimento de competências e habilidades por parte do estudante 

com base no tripé ensino, iniciação científica/pesquisa e extensão, na 

articulação da teoria com a prática, na interdisciplinaridade e na 

flexibilidade curricular, conduzindo à autonomia acadêmica, científica e 

intelectual e ao exercício da cidadania.  

Procura, assim, associar o domínio dos conhecimentos e das 

tecnologias disponíveis, ao desenvolvimento da capacidade de buscar, de 

forma autônoma e reflexiva, novos padrões de informação, coerentes com 

a natureza da sociedade e com as condições locais e regionais em que 

está inserido.  

Busca-se, dessa forma, centrar o processo educativo na 

construção/produção/apropriação dos conhecimentos técnico-científicos e 

socioculturais, em uma visão integradora e crítica da realidade, mediante 

modelos de Metodologia de Aprendizagem Ativa e uso de apropriadas 

tecnologias educativas conforme preceituado nas Politicas de Ensino no 

PDI vigente (2016-2020).  
 

1.7.1 Metodologias Ativas de Aprendizagem 

 

 A concepção pedagógica do curso de Arquitetura e Urbanismo 

propõe, em suas práticas pedagógicas, uma abordagem que contemple 

as Metodologias Ativas de Aprendizagem como diferencial no processo 

de ensino e aprendizagem. 

 Na aprendizagem ativa, entende-se que o aluno não deve ser 

meramente um “recebedor” de informaç es, mas deve se engajar de 

maneira ativa na aquisição do conhecimento, focando seus objetivos e em 

busca do conhecimento. 

 A partir deste entendimento, uma atenção especial será dedicada a 

adoção de um regime híbrido de ensino e aprendizagem que permite ao 

aluno, uma extensão de suas atividades presenciais em ambientes 

virtuais, como uma fonte de conhecimento, vivências e aprofundamento 

das temáticas em trabalho, dos conteúdos de sala de aula. 
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Apoiando esta práxis pedagógica faz-se uso ainda da Gestão de 

Conteúdos Online SAGAH, da Biblioteca Virtual da Editora Saraiva 

(Saraiva Digital) e da Minha Biblioteca do Grupo A. Estas ferramentas 

visam fortalecer um regime híbrido de ensino e aprendizagem  (Blended 

Learning) que permite ao aluno, uma extensão de suas atividades 

presenciais em ambientes virtuais, como uma fonte de conhecimento, 

vivências e aprofundamento das temáticas em trabalho e dos conteúdos 

de sala de aula. 

A metodologia a ser utilizada, é desenhada a partir de alguns 

conceitos que estão revolucionando o ensino superior no Brasil e no 

mundo, tais como Blended Learning (aprendizagem híbrida), Flipped 

Classroom (sala de aula invertida) e, sobretudo, na mudança do modelo 

de ensino Just in case para o modelo Just in time, comprovadamente 

mais eficaz que os modelos tradicionais.  

 

1.7.2 Articulação entre teoria e prática  

 

Realizada com Estágios, TCC, Projetos Interdisciplinares, Tópicos 

Integradores, Resolução de Situações Problemas, Estudos de Casos, 

Visitas Técnicas e das Atividades Complementares. 

 

1.7.3 Interdisciplinaridade e indissocialidade entre ensino, pesquisa e 

extensão  

 

Realizadas por meio de: Pesquisa; Programa de Iniciação 

Científica; TCC; Projetos interdisciplinares e como princípio científico e 

educativo presente na própria concepção de prática educativa. Atividades 

de extensão; de estágios e de monitoria Estudos de casos e resolução de 

situações problemas; Visitas Técnicas e Seminários.  

 

Tópico Integrador 

 

Introdução 

 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

82 

Conforme as diretrizes do Projeto Pedagógico do Curso 

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo estão prevista a disciplina de 

Tópico Integrador que venha integrar os conhecimentos do acadêmico, 

nos núcleos de conhecimentos básico e fundamental, demonstrando as 

competências adquiridas a partir do aprendizado em todos os 

componentes curriculares do curso. 

O Tópico Integrador visa identificar a evolução do acadêmico com 

relação a sua futura certificação e profissionalização. Desta forma, a 

proposta será voltada para reconhecer a habilidade do acadêmico em 

identificar, diagnosticar e tomar decisões que envolvem a graduação de 

Arquitetura e Urbanismo. Seu desenvolvimento tem como principal 

objetivo, permitir aos acadêmicos aplicarem, num caso prático, as 

informações recebidas e os conhecimentos adquiridos nas diversas 

disciplinas que compõe a matriz curricular. 

Para proporcionar maior integração pedagógica, o tema proposto 

será realizado em grupos de trabalho, com avaliação grupal e individual. 

Atendem ainda a interdisciplinaridade, a permanente e contextualizada 

atualização profissional, sobretudo nas relações com o mundo do 

trabalho. 

As Atividades Integradoras consistem em visita técnicas, 

participação e/ou organização de eventos, palestras, entre outras 

atividades que venham agregar conhecimentos acadêmico e prático, 

sempre alinhado ao mundo contemporâneo. 

  

Objetivos 

 

Auxiliar os acadêmicos a partir do nono período com a Disciplina 

de Tópico Integrador, com a carga horária de 70 horas, sendo 35h teórica 

e 35h prática a associarem os assuntos de sala de aula à prática nas 

empresas, percebendo assim a integração entre as disciplinas e realidade 

empresarial para a execução plena das prerrogativas da sua profissão, 

preparando os acadêmicos para: 

 Habilitar seus participantes a utilizarem conceitos e práticas 

executivas, por meio da análise sistêmica e do diagnóstico de 

estratégias mercadológicas, dentro de uma política global de 

negócios; 
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 Habilitar os participantes a adotarem abordagem adequada na 

Arquitetura e Urbanismo; 

 Orientar a realização do Tópico Integrador objetivando integrar 

todas as disciplinas do curso em uma visão holística e prática ao 

apoiar o desenvolvimento das competências do profissional do 

Arquiteto e fomentar o desenvolvimento acadêmico-profissional do 

aluno desenvolvendo de modo interdisciplinar os conteúdos chaves 

de cada disciplina do curso. 

 

Estudos Dirigidos 

 

Estudos independentes: são as atividades que, sob iniciativa do 

acadêmico e/ou recomendadas pelo professor, complementam a sua 

formação. 

Constituem um componente curricular aberto e flexível, devendo 

ocorrer com a orientação do professor, mas fora do horário regular das 

aulas. Poderão ser constituídos por grupos de estudo, participação em 

eventos culturais, científicos, tecnológicos, comunicações escritas ou 

orais e outros. 

 

1.7.4 Flexibilização curricular  

 

Garantida com das Disciplinas Optativas, Projeto de TCC, Projetos 

Interdisciplinares e Ativ. Complementares nas áreas de interesse do 

estudante. 

 

1.7.5 Tecnologias da Informação e da Comunicação nos processos de 

Ensino e Aprendizagem 

 

A FCSAC atenta à crescente necessidade de inserção dos 

recursos de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para auxiliar 

no ensino de competências fundamentais para a sobrevivência do 

profissional moderno implantou o sistema acadêmico (RM), que tem como 

objetivo gerenciar todas as informações acadêmicas. Através dele, os 

alunos, professores e secretaria têm acesso às informações acadêmicas 

em tempo real, todos os dias e de qualquer local. 
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O Sistema de Gestão Acadêmica RM permite o desenvolvimento 

de uma interação mais intensa entre docentes e discentes, funcionando 

como canal de comunicação adicional e possibilitando ao docente realizar 

uma gestão de conteúdos em formato de curadoria de seus materiais 

didáticos; informar sobre datas e locais das avaliações, datas e horários 

de aulas adicionais e criação de fóruns de discussão. Assim, essa 

ferramenta visa promover maior participação e interatividade entre 

docentes e discentes, além de desenvolver maior autonomia pelo 

discente em sua vida acadêmica. 

Este canal de comunicação é consolidado com a implantação do 

APP - aplicativo para smartphones e outros devices Verga/UNIVEL e do 

novo portal de internet, desenvolvido pela Sirius Interativa, referência em 

comunicação online. Dentre os ganhos à comunidade acadêmica, 

destaca-se: 

APP 

- Acesso a notas e faltas em seu dispositivo móvel; 

- Permite estudar os materiais disponibilizados pelo professor a 

qualquer momento; 

- Facilidade em funções administrativas (2º via de boleto, extrato 

financeiro, quadro de horários) 

- Responder pesquisas rapidamente; 

- Receber notificações (notas, avisos institucionais, mensagens) 

por sistema “ USH”. 

Além disto, a FCSAC tem customizado seu AVA – Ambiente Virtual de 

Aprendizagem a partir do NEAD – Núcleo de Educação a Distância que 

potencializa a utilização de tecnologias para um ensino online.  Dentre as 

possibilidades metodológicas em EaD, destaca-se: 

 Aulas expositivas e práticas (vídeo-aulas);  

 Debates sobre temas via web (webs-conferência), chat, fórum, 

dentre outros;  

 Estudo dirigido;  

 Maior tempo de aperfeiçoamento do trabalho produzido pelos 

alunos, por meio de refação dos mesmos (envio e devolução de 

textos por web);  

 Processo de constante produção textual via internet;  

 Produção conjunta de textos via internet;  

 Seminários;  



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

85 

 Tira-dúvidas via internet;  

 Trabalho conjunto de professor e alunos na discussão de 

temas;  

 Utilização do “F rum” para discussão de temas.  

 

1.7.6 Avaliação dos Processos de Ensino e Aprendizagem 

 

A prática da avaliação do processo ensino-aprendizagem está 

intrinsecamente relacionada a uma concepção de educação e a missão a 

que se propõe realizar uma instituição de ensino.  

Pressupostos e princípios:  

 A avaliação é um processo contínuo e sistemático. Faz parte de 

um processo mais amplo, que é o processo ensino-aprendizagem, nele se 

integrando. Por isso, ela não tem um fim em si mesma, é sempre um 

meio, um recurso e como tal deve ser usada. Não pode ser esporádica ou 

improvisada. Deve ser constante e planejada, ocorrendo normalmente ao 

longo de todo o processo, para reorientá-lo e aperfeiçoá-lo.  

 A avaliação é funcional, porque se realiza em função dos 

objetivos previstos. Os objetivos são aqui concebidos como o elemento 

norteador da avaliação. Por isso, avaliar o aproveitamento do aluno 

consiste em verificar se ele está alcançando os objetivos estabelecidos.  

 A avaliação é orientadora, porque indica os avanços e 

dificuldades do aluno, ajudando-o a progredir na aprendizagem, 

orientando-o no sentido de atingir os objetivos propostos.  

 A avaliação é integral, pois considera o aluno como um ser total e 

integrado e não de forma compartimentada. Assim, ela deve analisar e 

julgar todas as dimensões do comportamento, incidindo sobre os 

elementos cognitivos e também sobre o aspecto afetivo e o domínio 

psicomotor. Em decorrência disso, deve-se ter uma ampla variedade de 

dados, através de todos os recursos disponíveis de avaliação.  

A avaliação da aprendizagem é um elemento importante do 

processo educativo e na IES ela se fundamenta nos seguintes critérios: 

1. Atividades de avaliação e acompanhamento do desempenho 

compreendido como novos momentos de aprendizagem; 
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2. Procedimentos de avaliação realizados no decorrer dos 

processos de formação, com a perspectiva de feedback das 

ações em desenvolvimento; 

3. Utilização dos resultados da avaliação para melhoria das 

atividades acadêmicas; 

4. Inserção dos processos de avaliação no contexto da avaliação 

institucional. 

A verificação da aprendizagem é feita por componente curricular, 

incidindo sobre a frequência e o aproveitamento. São componentes 

curriculares obrigatórios as Disciplinas, Estágios (quando houver no 

currículo), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (quando houver no 

currículo) e Atividades Complementares. O TCC e os Estágios seguem as 

normas estabelecidas em seus respectivos regulamentos específicos. Em 

relação às disciplinas, o Professor, a seu critério ou a critério da 

Coordenação de Curso, pode promover trabalhos, exercícios e outras 

atividades em classe e extraclasse, podendo ser computados nas notas 

ou conceitos das verificações parciais. 

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem, respeitado o 

projeto pedagógico do curso, podem compreender: 

 Prova escrita ou oral; 

 Seminários; 

 Trabalhos práticos; 

 Pesquisa; 

 Elaboração de relatório, artigo, monografia, dissertação ou 

tese; 

 Outros instrumentos de avaliação. 

Em relação ao aproveitamento, recuperação e exames finais, a 

FCSAC segue seu regimento, disponibilizado ao aluno em seu Manual 

Acadêmico todo início de ano letivo. 

 

1.8 Estágio Curricular Supervisionado 

 

O estágio curricular supervisionado compreende o conjunto de 

atividades relacionadas a dimensão prático-operativa da formação 

profissional, articuladora das determinações do exercício profissional da 

futura profissão. Com os estágios curriculares supervisionados se 

pretende oferecer ao futuro profissional um conhecimento do real em 

espaços sócio-ocupacionais onde se realizam as práticas profissionais da 
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futura profissão, através da relação direta com situações de trabalho em 

unidades do mundo do trabalho.  

Neste processo se dão a construção e avaliação do 

desenvolvimento das habilidades e competências necessárias ao futuro 

exercício da profissão. É também um momento privilegiado para se 

acompanhar a vivência dos aspectos do mundo do trabalho através de 

situações reais vivenciadas pelos acadêmicos nos espaços sócio-

ocupacionais onde se realizam os estágios. 

Para o curso de bacharel em Arquitetura e Urbanismo o estágio 

curricular supervisionado é uma atividade obrigatória, sendo 

intrinsecamente articulada com as dimensões do exercício profissional e 

com os demais componentes curriculares associados às diversas 

disciplinas do curso. 

Os estágios curriculares supervisionados serão 

orientados/supervisionados por professores orientadores do curso e 

realizados nos períodos indicados na base curricular do curso, 

obedecendo ao regulamento específico para estágios, de acordo com a 

política institucional para estágios da FCSAC.  

 Estágio Supervisionado I - 7º Período, Carga 

Horária de 70 horas;  

 Estágio Supervisionado II - 8º Período, Carga 

Horária de 70 horas; 

 Estágio Supervisionado III – 9º Período, Carga 

Horária de 70 horas; 

 

Há uma correlação direta entre o estágio e o TCC – Trabalho de 

Conclusão de Curso. Cada etapa do estágio constituem elementos  

empíricos a serem pesquisados, transformados em dados e, estes  

consequentemente em informações e conhecimento, servindo de base 

para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso do aluno, de 

caráter teórico-prático. 

A avaliação dos estágios é parte integrante da dinâmica do 

processo de acompanhamento, deve ser ampla, contemplar o processo 

teórico da construção do conhecimento, bem como as formas de 

organização deste, articuladas com os fundamentos teórico-

metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos.  

A avaliação deve prover informações e dados para a realimentação 

do Currículo do Curso, tendo como meta a busca de mecanismos e meios 
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de aprimorar a qualidade do curso de Arquitetura e Urbanismo ofertado 

pela FCSAC. 

A avaliação dos estagiários será feita pelo docente 

supervisor/orientador, de forma sistemática e contínua, pelos alunos 

através de auto avaliação e, quando for necessário, ouvindo as opiniões 

dos membros da comunidade envolvidos no processo. 

Procedimentos: 

 Reuniões com os representantes das instituições 

conveniadas, e visita às mesmas, para conhecimento das 

infraestruturas e do funcionamento; 

 Trabalhos e planejamentos em grupos;  

 Encontro com os docentes para discussão/orientações das 

intervenções e/ou observações; 

 Seminários intraperíodo onde são apresentados e discutidos 

os relatos das práxis vivenciadas; 

 Fórum/Painel de debates com a participação dos alunos e 

professores de todos os períodos de estágio para 

conhecimento e reflexão dos trabalhos desenvolvidos; 

 Encontros com representantes das instituições conveniadas, 

professores e acadêmicos para auto avaliação das 

atividades desenvolvidas durante o semestre. 

  

Instrumentos a serem utilizados na execução dos estágios:  

 Mapa de alocação dos alunos nos campos de estágio;  

 Ficha Individual para acompanhamento do desenvolvimento 

e da frequência do aluno no campo de estágio;  

 Diário de campo para descrição das atividades 

desenvolvidas e registro das reflexões e comentários sobre 

as mesmas;  

 Instrumento de avaliação do desempenho do estagiário pelo 

profissional do estabelecimento conveniado;  

 Relatório final sobre as atividades desenvolvidas ao longo 

do semestre, de acordo com modelo próprio apresentado ao 

aluno;  

 Instrumento de avaliação do desempenho do estagiário pelo 

professor supervisor de estágio.  

 

Entidades previstas a serem conveniadas para a concessão de 

estágios: 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

89 

 Arquiteto Aparecido Leite Arquitetura e Decoração 

 Aba Arquitetura e Construções 

 Escritórios de Arquitetura e Arquitetos em Cascavel-PR 

 Dávila Arquitetura 

 Paula Oechsler Arquitetura 

 Mara Oliveira Arquitetura e Interiores 

 NGV Arquitetura 

 Lumo Studio Arch e Design 

 JL Construção Ltda 

 Monumento Construção Ltda 

 Saraiva Construção Ltda 

As atividades de estágio curricular supervisionado obedecem às DCNs do 

curso, às diretrizes institucionais previstas no PDI 2016-2020: 

 Encorajar o aproveitamento do conhecimento, habilidades e 

competências adquiridas fora do ambiente acadêmico, inclusive as 

que se referiram à experiência profissional julgada relevante para a 

área de formação considerada;  

 Fortalecer a articulação teoria-prática, valorizando tanto a pesquisa 

individual como a coletiva, os estágios e a participação em 

atividades de extensão, que poderão ser incluídas como parte da 

carga horária;  

 Orientar as atividades de estágio e demais atividades que integrem 

o saber acadêmico à prática profissional, incentivando o 

reconhecimento de habilidades e competências adquiridas fora do 

ambiente acadêmico;  

 Acelerar a formação profissional;  

 Possibilitar a aplicação prática dos conhecimentos teóricos obtidos 

no Curso;  

 Facilitar e antecipar a auto definição face à futura profissão;  

 Amenizar o impacto da passagem da vida estudantil para a 

profissional;  

 Possibilitar e perceber as próprias deficiências e buscar o 

aprimoramento contínuo;  

 Permitir e adquirir atitude de trabalho sistematizado, 

desenvolvendo a consciência de produtividade;  

 Propiciar melhor relacionamento humano;  
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 Incentivar a observação e comunicação concisa de ideias e 

experiências adquiridas, por meio de relatórios que devem ser 

elaborados;  

 Incentivar o exercício do senso crítico e estimular a criatividade;  

 Permitir o conhecimento da filosofia, diretrizes, organização e o 

funcionamento das empresas e instituições em geral;  

 Promover a integração da IES/Curso-Empresa-Comunidade. 

 

1.9 Atividades Complementares 

 

Considerando a legislação em vigor, as atividades denominadas 

acadêmico científico-culturais têm por finalidade oferecer aos 

acadêmicos, oportunidades de enriquecimento didático, curricular, 

científico e cultural proporcionando ainda, maior flexibilidade curricular, 

aprofundamento temático interdisciplinar, formação ética e humanística, 

incentivo à reflexão crítica e à descoberta de novas aptidões e, ainda, 

promoção do desenvolvimento do senso de responsabilidade social e 

autonomia na busca do saber.  

As atividades acadêmicas científico-culturais previstas na matriz 

curricular do curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, conforme 

definido na Resolução CNE/CES nº 02, de 17/06/2010 – Artigo 8, 

parágrafo 1º e 2º, são obrigatórias, totalizam 200h divididos em 10 

semestres (20h/sem.) e devem ser realizadas com o intuito de integralizar 

a carga horária do curso, constituindo-se como meio primordial para o 

aproveitamento/aprofundamento dos conhecimentos adquiridos pelos 

acadêmicos, possibilitando a ampliação de estudos, vivências, 

conhecimentos técnico-científicos, contribuindo, por conseguinte, para 

seu enriquecimento cultural e sua autonomia intelectual.  

Após a conclusão de cada atividade, pra fins de integralização da 

carga horária, os acadêmicos devem encaminhar à Coordenação do 

Curso sua solicitação para validação de horas, juntamente com os 

documentos comprobatórios e o quadro de horas impresso. Essa, por sua 

vez, emitirá o parecer final e encaminhará para os registros acadêmicos 

necessários.  

As Atividades Complementares são as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, tais como: Estudos dirigidos de nivelamento, 

Estudos Dirigidos de competências gerais; Iniciação científica, Monitoria, 

Extensão, Estágios não obrigatórios, Participação em eventos ou 

Programas científicos e/ou culturais e cursos.  
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A integralização das Atividades Complementares é condição 

indispensável à colação de grau, deverá acontecer ao longo do curso e 

seu registro constará obrigatoriamente no Histórico Acadêmico dos 

alunos. 

As cargas horárias mínimas a serem cumpridas em cada tipo de 

Atividades Complementares, a descrição das mesmas, bem como 

informações mais detalhadas sobre sua integralização, serão divulgadas 

em regulamento próprio para o curso. 

Podem ser consideradas para integralizar às 200 horas de 

Atividades Complementares outros tipos de atividades que não estão aqui 

citadas, desde que sejam previamente aprovadas pelo Colegiado do 

Curso. 

 

1.9.1 Oportunidades de desenvolvimento de Atividades Complementares 

criadas pela FCSAC  

 

 Programa de Monitoria  

A FCSAC oferece aos seus alunos a oportunidade de participação 

em atividades como monitores. O Programa de Monitoria foi criado 

por meio da Resolução Interna CEPE/ESFA Nº 08/1999, e Portaria 

Interna da Direção Geral Nº 02/2008. As atividades a serem 

cumpridas pelo monitor são estabelecidas em um plano elaborado 

pelo professor da disciplina que também acompanha os discentes 

no desenvolvimento do plano. Os discentes recebem certificado 

comprobatório de monitoria após o desenvolvimento do trabalho 

com êxito.  

 

 Programa de Iniciação Científica  

A FCSAC criou o Programa de Iniciação Científica (PROIC), por 

meio de Resolução Nº. Esse programa é destinado aos alunos de 

graduação que demonstrem habilidade, potencial e interesse na 

produção do conhecimento científico. Os discentes recebem 

certificado comprobatório após o desenvolvimento do trabalho com 

êxito. 

 

 Programa de Extensão 

A extensão é estruturada na Instituição por meio das Resoluções 

Internas. Vários programas, projetos, cursos e eventos têm sido 

desenvolvidos considerando a realidade da área de abrangência 
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da FCSAC e seus objetivos. A IES tem buscado em seus projetos 

de extensão levar o conhecimento para a comunidade local e 

regional. Com essa prática, o aluno em formação vive a relação 

acadêmica na troca de experiências com a sociedade e instituição 

de ensino superior. A Instituição tem incentivado a proposição e o 

desenvolvimento de programas/projetos/cursos de extensão por 

parte dos docentes, alunos orientados por professores e servidores 

técnico-administrativos qualificados. Vários programas e projetos 

de extensão foram criados e têm sido mantidos pela Instituição, 

com destaque para os seguintes programas: Valores Humanos, 

Dia da Responsabilidade Social, Núcleo de Prática Jurídica, 

Projeto de atendimento à 3ª idade (Projeto Geração); Pastoral 

Universitária; Programa UNIVEL Portas Abertas entre outros.   

 

 Realização de Seminários, Congressos, Simpósios e outros 

eventos similares de caráter acadêmico-técnico-científicos  

A FCSAC tem promovido em sua sede Mesas Redondas, 

Palestras, Fóruns, Encontros, Simpósios, Seminários, Congressos 

e eventos similares, criando, assim, oportunidades para a 

complementação da formação dos seus estudantes. Além disto, a 

participação dos alunos em eventos dessa natureza realizados fora 

da sede da FCSAC também são considerados para a 

integralização da carga horária obrigatória de atividades 

complementares. E a IES estimula a participação dos alunos em 

tais eventos, com trabalhos a serem apresentados, com apoio 

financeiro, o que está regulamentado por meio da Resolução 

Interna nº. 04/2004. 

 

 Estágios não obrigatórios  

Os alunos podem desenvolver estágios não obrigatórios oferecidos 

por entidades públicas, privadas ou organizações civis 

(Associações, Sociedades e Organizações Não Governamentais) 

conveniadas com a FCSAC.  

 

 Programa de Nivelamento (Presencial/EaD) 

A IES oferece semestralmente aos seus alunos, sem custos 

adicionais, dois projetos de nivelamento: 

 Matemática Básica 

 Língua Portuguesa 
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Ambos os projetos, são ofertados na modalidade presencial e em 

EaD (Educação a Distância) favorecendo o acesso e flexibilizando 

o tempo de estudo visando atingir o maior número de alunos 

possível. Em casos específicos, de acordo com o grau de 

necessidade diagnosticado pelas coordenações de cursos, podem 

trazer uma obrigatoriedade no seu cumprimento, como por 

exemplo, a Matemática para as Engenharias. 

 

 Cursos Rápidos de Formação Geral (EaD) 

Visando atender às políticas afirmativas e os instrumentos 

regulatórios no que diz respeito à formação geral e de 

competências específicas, a FCSAC oportuniza aos alunos em sua 

plataforma de Aprendizagem Virtual (EaD) cursos rápidos para as 

seguintes temáticas: 

 Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Leis 

10.639/2003 e 11.645/2008 e Res. CNE/CP 01/2004); 

 Libras  ( Dec. No 5.626/2005); 

 Educação Ambiental (Lei No 9.795/1999 e Dec. No 

4.281/2002); 

 Educação em Direitos Humanos (Parecer CNE/CP No 8, de 

06/03/2012, Resolução CNE/CP No 1 de 30/05/2012). 

 

1.10 Trabalho de Conclusão de Curso  
 

O trabalho de conclusão de curso (TCC) foi implementado como um 

dos requisitos obrigatórios para a diplomação de vários cursos no Brasil a 

partir da constatação de que a formação profissional se ressentia de 

habilidades relacionadas à redação de trabalhos científicos.  

Diante de tal quadro e, compreendendo que a produção científica 

deve ser um dos pontos de culminância do processo de aprendizagem 

desenvolvido durante o curso, bem como um dos caminhos para a 

transformação social, sua adoção teve por metas:  

 Aumentar a capacidade do acadêmico da graduação em 

desenvolver e expor argumentos de forma articulada e precisa;  

 Instrumentalizá-los qualitativamente para a utilização de uma 

proposta científico-teórico-metodológica adequada a suas 

pesquisas;  
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 Promover, através do conhecimento adquirido ao longo do curso, a 

criação, ampliação e qualificação de propostas responsáveis nos 

vários campos de atuação profissional.  

Assim, os objetivos do TCC são:  

I – Consolidar e aprofundar os conhecimentos na área de 

formação, com abordagem científica e metodológica;  

II – Favorecer a reflexão crítica sobre a prática profissional, 

desenvolvendo habilidades e competências que possam contribuir 

para criação, ampliação e qualificação de alternativas no exercício 

da profissão;  

III – Despertar o interesse pela pesquisa proporcionando-lhe uma 

melhor condição para sua continuidade em cursos de pós-

graduação;  

IV – Potencializar a capacidade de expressão escrita;  

V – Aplicar métodos adequados na comunicação oral e escrita dos 

resultados.  

O TCC é desenvolvido em três etapas: TCC I, no 8º período (35h), 

TCC II no 9º período (70h) e TCC III no 10º período (70h) totalizando 

175h. Em cada período de trabalho são desenvolvidas atividades por um 

docente Coordenador de TCC junto a toda a turma e atividades 

destinadas para a orientação específica por trabalho com o orientador. 

Cada trabalho, conforme regras da Instituição, é desenvolvido por um 

grupo de 3 alunos; excepcionalmente podendo ser desenvolvido por um 

grupo de 2 alunos ou individualmente (Confirmar com a VIVIANE).  

Mas, o processo de aproximação à ciência tem início a partir da 

disciplina Metodologia de Pesquisa, com 35 horas, no 8º período, na qual 

o acadêmico passa a adquirir conhecimentos necessários à elaboração 

de modalidades científicas, o que vai sendo potencializado através dos 

trabalhos desenvolvidos ao longo do TCC.  

Tal processo, porém, concretiza-se, particularmente, ao final da 

disciplina e do TCC I, que tem por objetivo orientar o acadêmico na 

elaboração do projeto de pesquisa. O pré-projeto de pesquisa deve ser 

apresentado ao final do período, sob a forma de apresentação oral, em 

um Fórum de Experiências do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

FCSAC.  

A orientação específica, por grupo de trabalho, pode ser realizada 

integralmente de forma presencial, nas dependências da FCSAC, ou 

presencial associada com a plataforma moodle.  
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Ao longo do TCC II objetiva-se acompanhar o desenvolvimento dos 

projetos de pesquisa e, junto com o professor orientador específico, 

conduzir os acadêmicos na implementação de seu projeto de pesquisa, 

reservando ao TCC III o acompanhamento à conclusão de Trabalho de 

Conclusão de Curso, na forma/modalidade escolhida. Este deve ser 

apresentado na forma escrita e oral, publicamente, para a banca 

avaliadora dentro de prazos estabelecidos pelo professor da disciplina e 

de acordo com as regras institucionais previstas no regulamento de TCC.  

A avaliação refere-se à elaboração e apresentação do projeto de 

TCC e à qualidade da participação e produção acadêmica individual e 

grupal em torno dessa elaboração. A atribuição da pontuação é feita pelos 

professores avaliadores da banca juntamente com o professor orientador; 

conforme os critérios estabelecidos para o TCC, os quais estão sujeitos, 

como em qualquer outra componente curricular, aos princípios 

regimentais da FCSAC que norteiam as demandas de frequência e 

rendimento para a verificação da aprendizagem e a aprovação.  

O professor orientador avalia quanto à qualidade da participação e 

produção acadêmica individual e do grupo ao longo do processo de 

desenvolvimento do trabalho. A banca examinadora avalia acerca da 

produção escrita da pesquisa e a apresentação oral. Assim, a nota final 

do TCC será obtida pela média aritmética entre a nota atribuída pelo 

professor orientador e pela Banca Examinadora.  

Os temas escolhidos pelos acadêmicos para a realização dos 

   ’s deverão ser oriundos das tem ticas de pesquisa em vigência no 

curso, as quais estão vinculadas a um ou mais professores.  

Atualmente o curso possui as seguintes temáticas de pesquisa, a saber:  

 Tecnologia das Construções 

 Tecnologias alternativas de construção 

 Estudos Urbanos 

 Patrimônio Histórico Arquitetônico 

 Projeto Arquitetônico e Paisagem 

Em relação ao Projeto de Pesquisa o mesmo deverá, independente 

da modalidade científica escolhida, seguir as normas de apresentação da 

ABNT, contendo no mínimo:  

 Capa;  

 Folha de rosto;  

 Sumário;  
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 Introdução contendo: a) apresentação do tema de estudo; b) 

apresentação do objeto específico a ser investigado; c) 

problematização do objeto a ser investigado; d) objetivos do 

estudo; e)justificativa para a realização do estudo a partir das 

possíveis contribuições ao campo da Educação Física; f) hipóteses 

de estudo;  

 Revisão preliminar de literatura;  

 Metodologia a ser empregada;  

 Recursos  

 Cronograma;  

 Referências  

Quanto à forma, a redação do TCC deve levar em conta os 

seguintes critérios e princípios: linguagem apropriada e utilização de 

normas técnicas; correção ortográfica e gramatical; clareza da redação; 

apresentação de citações e notas de rodapés; referências bibliográficas 

completas; margens, recuos, tamanho de letra e apresentação estética 

padronizados.  

Quanto ao tema da pesquisa, este deverá ser de relevância e 

importância na área envolvida; tema e problema bem delimitados; 

contextualização do problema; enfoque original.  

Quanto a profundidade da pesquisa, deverá ser apresentado 

embasamento teórico coerente; revisão bibliográfica exaustiva, de 

qualidade e atual; consistência teórica e profundidade dos argumentos.  

Quando a cientificidade da pesquisa, faz-se importante a 

objetividade e clareza na descrição dos instrumentos e procedimentos da 

pesquisa; coerência e adequação dos critérios e procedimentos utilizados 

para o exame do tema e problema; uso adequado das fontes 

bibliográficas; coerência entre argumentos e resultados apresentados; 

capacidade de análise e síntese; alcance das conclusões.  

Por fim, no processo de desenvolvimento do TCC espera-se 

envolvimento e cumprimento das tarefas necessárias à elaboração, 

desenvolvimento e apresentação do TCC; respeito aos prazos; ética na 

obtenção e apresentação de resultados; ética nas relações interpessoais; 

assiduidade às reuniões.  

 

 

2. CORPO DOCENTE 
 

2.1 Titulação do Corpo Docente
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Nº NOME FORMAÇÃO TITULAÇÃO DISCIPLINAS 
REGIME DE 

TRABALHO 

1 ANDREIA GONÇALVES Arquitetura e Urbanismo Mestre 

1. Introdução à Arquitetura e 

Urbanismo; 

2. Atividades Complementares 

3. História da Arquitetura, 

Urbanismo e Paisagismo; 

4. Patrimônio Histórico e Técnicas 

Retrospectivas; 

5. Patrimônio Histórico 

Arquitetônico; 

6. TCC (8º Período); 

7. TCC (9º Período); 

8. TCC (10º Período) 

Integral 

2 ADRIANO DE SALES COELHO Pedagogia Doutor 1. Atividades Complementares  Integral 

3 CEZAR ROBERTO VERSA 

Comunicação Social – 

Jornalismo / Letras Português - 

Inglês  

Mestre 
1. Comunicação e Expressão; 

2. Metodologia de Pesquisa 
Parcial 

4 DIMAS JOSÉ DETONI Engenharia Agrícola Mestre 1. Ergonomia e Acessibilidade Parcial 

5 ELAINE WILGES KRONBAUER Ciências Biológicas Mestre 
1. Ecologia Urbana e 

Sustentabilidade 
Integral 

6 
ENERDAN FERNANDO 

DALPONTE 

Engenharia de Controle e 

Automação 
Especialista 1. Informática Aplicada Horista 
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7 
FABIANO DE LIMA 

TYKALOWITZ 
Administração Mestre 

1. Administração e 

Gerenciamento de Obras 
Horista 

8 
IARA SCHNAIDER 

BORTOLOTTO 
Arquitetura e Urbanismo Mestre 

1. Desenho Técnico; 

2. Meios de Expressão; 

3. História da Arquitetura, 

Urbanismo e Paisagismo no 

Brasil; 

4. Estudos Urbanos; 

5. Introdução ao Paisagismo; 

6. Intervenções Urbanas; 

7. Planejamento Urbano e 

Regional; 

8. Conforto Ambiental: Térmico; 

9. Estágio Supervisionado (7º 

Período); 

10. Estágio Supervisionado (8º 

Período); 

11. Oficina de Habitação; 

12. Tópico Integrador; 

13. Estudos dirigidos em 

Arquitetura 

Parcial 

9 LADEMIR RENATO PETRICH Teologia / Ciências Econômicas Doutor 1. Cultura e Sociedade Integral 

10 LISSANDRA GUIMARÃES GIL Arquitetura e Urbanismo Mestre 
1. Plástica: Percepção e Criação; 

2. Estudos da Forma; 
Parcial 
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3. Fundamentos do Projeto 

Arquitetônico; 

4. Paisagismo Urbano; 

5. Arquitetura de Interiores; 

6. Conforto Ambiental: Lumínico; 

7. Ateliê de Urbanismo, 

Paisagismo e Arquitetura; 

8. Conforto Ambiental: Acústico; 

9. Gestão de Projetos; 

10. Estágio Supervisionado (9º 

Período) 

11 REGES VANCLEI GAIESKI Matemática Mestre 1. Matemática Aplicada Parcial 

12 RODRIGO CEZAR MENDES Educação Especial D.A Especialista 1. Eletiva I Horista 

13 SILVIA SÔNIA DA SILVA Engenharia Civil Mestre 
1. Ciência e Tecnologia dos 

Materiais 
Parcial 

14 VALÉRIA ZAMBONI DE SOUZA Arquitetura e Urbanismo Mestre 

1. Geometria Descritiva; 

2. História da Arte e da Estética; 

3. Projeto Arquitetônico 

Residencial; 

4. Projeto Arquitetônico 

Institucional; 

5. Projeto Arquitetônico e 

Paisagem; 

6. Projeto Arquitetônico e 

Parcial 
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2.2 Titulação Corpo Docente - % Doutores 

 

DOUTORES 

Nome Regime de Trabalho 
Percentual total de 

doutores 

Adriano de Sales 
Coelho 

Integral 12% 

Detalhamento; 

7. Legalização da Obra e Normas 

Técnicas 

15 VALÉRIO ULIANO 
Administração / Matemática / 

Química / Física 
Especialista 

1. Empreendedorismo; 

2. Eletiva II 
Parcial 

16 
VANESSA TAQUES BATISTA 

JOSEFI 
Agronomia Mestre 1. Topografia Parcial 

17 VINICIUS LORENZI Engenharia Civil Mestre 

1. Tecnologia das Construções; 

2. Sistemas Estruturais e Teoria 

das Estruturas; 

3. Concepção Estrutural; 

4. Tecnologias Alternativas de 

Construção; 

5. Instalações Prediais 

Parcial 
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Lademir Renato 
Petrich 

Integral 

 

2.3 Experiência profissional fora do magistério, em magistério superior e produção nos últimos 3 anos (2013-2016) 

 

Nº Nome 

Experiência 

Profissional 

Fora do 

Magistério - 

Semestre 

Experiência 

em 

Magistério 

Superior - 

Semestre 

Produções nos últimos 3 anos 

1 ANDREIA GONÇALVES 0 semestres 10 semestres 

1. GONÇALVES, A.; MENEGUETTI, K. S. . Projeto de arborização como patrimônio da cidade. 

Ambiente Construído (Online), v. 15, p. 99-118, 2015. 

2. GONÇALVES, A.; MENEGUETTI, K. S. . Preservação do Patrimônio Paisagístico O caso da 

Zona Central de Maringá-PR. In: 12º ENEPEA ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE 

PAISAGISMO EM ESCOLAS DE ARQUITETURA E URBANISMO NO BRASIL, 2014, Vitória - 

ES. Formação acadêmica em paisagismo e políticas públicas em prol da paisagem. Vitória: 

Universidade Federal do Espirito santo, 2014. 

3. GONÇALVES, A.; MENEGUETTI, K. S. . Arborização Urbana e o Patrimônio da Paisagem na 

Cidade de Maringá - PR. In: III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2014, São Paulo. III Encontro da Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo arquitetura, cidade e 

projeto: uma construção coletiva. São Paulo, 2014. 

4. GONÇALVES, A.; MENEGUETTI, K. S. . PAISAGEM CULTURAL: O conjunto arbóreo de 

Maringá-PR. In: IX Encontro Tecnológico da Engenharia Civil e Arquitetura, 2013, Maringá. 

Anais do IX Encontro Tecnológico da Engenharia Civil e Arquitetura, 2013. 

5. CAMARGO, L. S. ; GONÇALVES, A. ; MARTINS, D. das N. ; BARDI, Tatiana . QUITINETES 

E ERGONOMIA ? as novas quitinetes em Maringá - PR. In: IV Encontro nacional de 

Ergonomia do Ambiente Construído, 2013, Florianópolis - SC. ENEAC 2013 - IV Encontro 

http://lattes.cnpq.br/1142136172729134
http://lattes.cnpq.br/1142136172729134
http://lattes.cnpq.br/1142136172729134
http://lattes.cnpq.br/1142136172729134
http://lattes.cnpq.br/1142136172729134
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nacional de Ergonomia do Ambiente Construído. Florianópolis, 2013. 

6. GONÇALVES, A.; CAMARGO, L. S. ; SOARES, P. F. . ERGONOMIA URBANA: 

VEGETAÇÃO E CONFORTO TÉRMICO ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE MARINGÁ ? 

PR. In: IV Encontro nacional de Ergonomia do Ambiente Construído, 2013, Florianópolis - SC. 

ENEAC 2013 - IV Encontro nacional de Ergonomia do Ambiente Construído. Florianópolis, 

2013. 

7. GONÇALVES, A.; MENEGUETTI, K. S. . ARBORIZAÇÃO DE VIAS, O PATRIMÔNIO VERDE 

DE MARINGÁ - PR. In: ELECS Encontro Latino americano de Edificações e Comunidades 

Sustentáveis, 2013, Curitiba-PR. Anais do Encontro Latino americano de Edificações e 

Comunidades Sustentáveis, 2013. 

8. GONÇALVES, A.; MENEGUETTI, K. S. . O PROJETO DE ARBORIZAÇÃO COMO 

PATRIMÔNIO DA CIDADE. Ambiente Construído (Online), 2015. 

2 
ADRIANO DE SALES 

COELHO 
50 semestres 

27 semes

tres 

1. COELHO, Adriano de Sales; OLIVEIRA, A. . Aprendizagem Online. Revista da Escola 

Adventista, v. 32, p. 86-87, 2015. 

2. COELHO, Adriano de Sales. Interação em tempos de redes. Revista da Escola 

Adventista, v. 29, p. 25-27, 2013. 

3. COELHO, Adriano de Sales; ENGELMANN, K. . Autonomia Adolescente. Revista da 

Escola Adventista, v. 30, p. 25-26, 2013. 

4. COELHO, Adriano de Sales; FERNANDES, R. . Formação Especializada. Mais 

Destaque, v. 09, p. 26-28, 2013. 

5. COELHO, Adriano de Sales. Midia, Linguagem e Conhecimento. 1. ed. Engenheiro Coelho: 

UNASPRESS, 2013. 34p . 

6. COELHO, Adriano de Sales. Gestão da Inovação e Inovações Tecnológicas. 1. ed. 

Engenheiro Coelho, SP: UNASPRESS, 2013. 45p . 

7. COELHO, Adriano de Sales; MENGALLI, N. M. . Inclusao vs inclusão digital: a importância do 

trabalho docente. 1. ed. Engenheiro Coelho, SP: UNASPRESS, 2013. 48p . 

8. COELHO, Adriano de Sales; AQUINO, R. ; MANDAJI, M. . Aprendizagem colaborativa e 

objetos de aprendizagem. 1a. ed. Engenheiro Coelho, SP: UNASPRESS, 2013. 

9. COELHO, Adriano de Sales; COSTA, V. . Sociedade Aprendente e educação. 1a. ed. 

Engenheiro Coelho, SP: UNASPRESS, 2013. 

10. COELHO, Adriano de Sales. Formação Especializada. Mais Destaque, p. 26 - 28, 05 dez. 

2013. 

http://lattes.cnpq.br/1142136172729134
http://lattes.cnpq.br/1142136172729134
http://lattes.cnpq.br/1142136172729134
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
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11. COELHO, Adriano de Sales. Interação em tempos de redes. Revista Escola Adventista, 

UNASPRESS, p. 25 - 27, 01 abr. 2013. 

12. COELHO, Adriano de Sales. Efeitos da alocação de custos indiretos nas demonstrações 

contábeis de unidades escolares. In: 5º Congresso Internacional de Educação, 2013, Ponta 

Grossa, PR. Educação Inclusiva: Desafios e Possibilidades, 2013. 

13. COELHO, Adriano de Sales. Orçamento e educação financeira: uma contribuição para a 

redução da ansiedade no ambiente familiar. In: 5º Congresso Internacional de Educação,, 2013, 

Ponta Grossa, PR. Educação Inclusiva: Desafios e Possibilidades, 2013. 

14. COELHO, Adriano de Sales. A voz do professor durante a sua graduação. In: 5º Congresso 

Internacional de Educação, 2013, Ponta Grossa, PR. Educação Inclusiva: Desafios e 

Possibilidades, 2013. 

15. COELHO, Adriano de Sales. A educomunicação e a graduação em Jornalismo no Brasil. In: 

5º Congresso Internacional de Educação,, 2013, Ponta Grossa, PR. Educação Inclusiva: 

Desafios e Possibilidades, 2013. 

16. COELHO, Adriano de Sales; UNGLAUB, E. . Responsabilidade Social: A Percepção Ética 

de Alunos Universitários em Atividades Sociais na Comunidade Local. In: 3ª Conferência da 

FORGES, 2013, Recife, Pernambuco. Política e Gestão da Educação Superior nos Países e 

Regiões de Língua Portuguesa. Recife, Pernambuco: AFORGES, 2013. 

17. COELHO, Adriano de Sales; OLIVEIRA, A. ; PIAZZI, F. . Aula multidisciplinar: um caminho 

inovador na gestão da sala de aula, rumo à interdisciplinaridade. In: 3ª Conferência da 

FORGES, 2013, Recife, Pernambuco. Política e Gestão da Educação Superior nos Países e 

Regiões de Língua Portuguesa. Recife, Pernambuco: AFORGES, 2013. 

18. SCHNEIDER, C. ; WATAYA, R. S ; COELHO, Adriano de Sales . A inclusão digital como 

fator significativo para a inclusão social. In: III Colóquio Luso-Brasileiro de Educacao a Distancia 

e Elearning, 2013, Lisboa, Portugal. Atas do III Colóquio Luso-Brasileiro de Educação a 

Distância e Elearning. Lisboa, Portugal: Universidade Aberta, 2013. 

19. COSTA, A. ; RAABE, A. ; COELHO, Adriano de Sales . Taxonomia de Ferramentas de 

Autoria: apoio na criação de materiais didáticos digitais. In: III Colóquio Luso-Brasileiro de 

Educacao a Distancia e Elearning, 2013, Lisboa, Portugal. Atas do III Colóquio Luso-Brasileiro 

de Educação a Distância e Elearning. Lisboa, Portugal: Universidade Aberta, 2013. 

20. COELHO, Adriano de Sales. Inovação Educativa - o papel do gestor.. In: 5.ª Conferência do 

FORGES ? Fórum da Gestão do Ensino Superior nos paises de Lingua Portuguesa, 2015, 

Coimbra - PT. 5.ª Conferência do FORGES ? Fórum da Gestão do Ensino Superior nos paises 

http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
http://lattes.cnpq.br/6238350051097034
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de Lingua Portuguesa, 2015. 

21. COSTA, G. G. ; REZENDE, E. ; COELHO, Adriano de Sales . Práticas Sustentáveis - 

Aproximando Universidade e escola de Educação Básica pela Pesquisa. In: I COSUDI - 

Congreso Sudamericano de Investigación en Instituciones Adventistas, 2013, Lima, Peru. 

Investigación formativa y aprendizaje permanente. Lima, Peru: Centro de Aplicación Editorial 

Imprenta Unión, 2013. 

22. AMORIM, E. ; OLIVEIRA, V. ; COELHO, Adriano de Sales . Lagoa da Jansen: Ontem e 

Hoje. In: 1 COSUDI - Congreso Sudamericano de Investiación en Instituciones Adventistas, 

2013, Lima, Peru. Investigación formativa y aprendizaje permanente. Lima, Peru: Centro de 

Aplicación Editorial Imprenta Unión, 2013. 

23. AZEVEDO, M. A. ; SANTOS, A. ; COELHO, Adriano de Sales . Aprendizagem Significativa 

aplicada ao ensino de Linguas. In: 1 COSUDI - Congreso Sudamericano de Investigación en 

Instituciones Adventistas, 2013, Lima, Peru. Investigación Formativa y Aprendizaje Permanente. 

Lima, Peru: Centro de Aplicación Editorial Imprenta Unión, 2013. 

24. GONCALVES, A. C. S. ; RIBEIRO, P. S. ; COELHO, Adriano de Sales . O poder das ideias: 

o aspecto da violência analisado pela ótica de jovens do Ensino Médio. In: 1 COSUDI - 

Congreso Sudamericano de Investigación en Instituciones Adventistas, 2013, Lima, Peru. 

Investigación fomativa y aprendizaje permanente. Lima, Peru: Centro de Aplicación Editorial 

Imprenta Unión, 2013. 

25. SORVILLO, R. ; COELHO, Adriano de Sales . Conceitos e percepções de pais e alunos 

sobre os serviços educacionais da rede adventista de educação. In: 1 COSUDI - Congreso 

Sudamericano de Investigaciónen Instituciones Adventistas, 2013, Lima, Peru. Investigación 

Formativa y Aprendizaje Permanente. Lima, Peru: Centro de Aplicación Editorial Imprenta 

Unión, 2013. 

26. ASSIS, E. ; COELHO, Adriano de Sales . O uso do orçamento financeiro familiar: uma 

contribuição para um melhor convivio familiar. In: 1 COSUDI - Congreso Sudamericano de 

Investigación en Instituciones Adventistas, 2013, Lima, Peru. Investigacion formativa y 

aprendizaje permanente. Lima, Peru: Centro de Aplicación Editorial Imprenta Unión, 2013. 

27. FRITOLI, S. T. L. ; COELHO, Adriano de Sales . O papel do voluntariado no 

desenvolvimento comunitário. In: 1 COSUDI - Congreso Sudamericano de Investigación en 

Instituciones Adventistas, 2013, Lima, Peru. Investigación formativa y aprendizaje permanente. 

Lima, Peru: Centro de Aplicación Editorial Imprenta Unión, 2013. 

28. PEREIRA, P. M. ; CARVALHO, E. C. S. ; COELHO, Adriano de Sales . Educação Física e 
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inclusão: uma vivência das práticas corporais adaptadas. In: 1 COSUDI - Congreso 

Sudamericano de Investigación en Instituciones Adventistas, 2013, Lima, Peru. Investigación 

Formativa y Aprendizaje Permanente. Lima, Peru: Centro de Aplicación Editorial Imprenta 

Unión, 2013. 

29. SILVA, R. M. ; COELHO, Adriano de Sales . Macro Pressuposição e a Hermenêutica Bíblica. 

In: 1 COSUDI -Congreso Sudamericano de Investigación en Instituciones Adventistas, 2013, 

Lima, Peru. Investigación Formativa y Aprendizaje Permanente. Lima, Peru: Centro de 

Aplicación Editorial Imprenta Unión, 2013. 

30. BORRALHO, L. S. ; RIBEIRO, P. S. ; COELHO, Adriano de Sales . Hábitos de Estudos: um 

estudo eficaz. In: 1 COSUDI - Congreso Sudamericano de Investigación en Instituciones 

Adventistas, 2013, Lima, Peru. Investigación Formativa y Aprendizaje Permanente. Lima, Peru: 

Centro de Aplicación Editorial Imprenta Unión, 2013. 

31. CORT, D. D. ; COELHO, Adriano de Sales . A experiência em Filantropia do Hospital 

Adventista de Manaus. In: 1 COSUDI -Congreso Sudamericano de Investigación en 

Instituciones Adventistas, 2013, Lima, Peru. Investigación formativa y aprendizaje permanente. 

Lima, Peru: Centro de Aplicación Editorial Imprenta Unión, 2013. 

32. COELHO, Adriano de Sales. Inovação Educativa - o papel do gestor. 2015. (Apresentação 

de Trabalho/Comunicação). 

33. COELHO, Adriano de Sales; COSTA, V. . Novas Linguagens, novas oportunidades, novas 

formas de ensinar e aprender. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário). 

34. COELHO, Adriano de Sales; COSTA, V. . Aprendizagem Colaborativa: Blogs, Wikis e Redes 

Sociais no Cotidiano da Educação. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário). 

35. SILVA, R. M. ; COELHO, Adriano de Sales . Macro Pressuposição e a Hermeneutica Biblica. 

2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 

36. BORRALHO, L. S. ; RIBEIRO, P. S. ; COELHO, Adriano de Sales . Habitos de Estudos: Um 

estudo eficaz. 2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 

37. PEREIRA, P. M. ; CARVALHO, E. C. S. ; COELHO, Adriano de Sales . Educação Física e 

Inclusão: uma vivência das práticas corporais adaptadas. 2013. (Apresentação de 

Trabalho/Comunicação). 

38. CORT, D. D. ; COELHO, Adriano de Sales . A experiência em Filantropia do Hospital 

Adventista de Manaus. 2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 

39. FRITOLI, S. T. L. ; COELHO, Adriano de Sales . O papel do voluntariado no 

desenvolvimento comunitário. 2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 
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40. AMORIM, E. ; OLIVEIRA, V. ; COELHO, Adriano de Sales . Lagoa da Jansen: ontem e hoje. 

2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 

41. AZEVEDO, M. A. ; SANTOS, A. ; COELHO, Adriano de Sales . Aprendizagem Significativa 

aplicada ao ensino de linguas. 2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 

42. GONCALVES, A. C. S. ; RIBEIRO, P. S. ; COELHO, Adriano de Sales . O poder das ideias: 

o aspecto da violência analisado pela ótica de jovens do ensino médio. 2013. (Apresentação de 

Trabalho/Comunicação). 

43. SORVILLO, R. ; COELHO, Adriano de Sales . Conceitos e percepções de pais e alunos 

sobre os servicos educacionais da rede adventista de educação. 2013. (Apresentação de 

Trabalho/Comunicação). 

44. ASSIS, E. ; COELHO, Adriano de Sales . O uso do orçamento financeiro familiar: uma 

contribuição para um melhor convívio familiar. 2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 

45. COSTA, G. G. ; REZENDE, E. ; COELHO, Adriano de Sales . Práticas Sustentáveis - 

aproximando universidade e escola de Educação Básica pela pesquisa. 2013. (Apresentação de 

Trabalho/Comunicação). 

46. Katia Oliveira ; COELHO, Adriano de Sales . Hiperconectados. São Paulo, SP, 2015. 

(Prefácio, Pósfacio/Prefácio)>. 

47. COELHO, Adriano de Sales. Pós-graduação. 2013. (Programa de rádio ou TV/Entrevista). 

48.  COELHO, Adriano de Sales. Pós-graduação. 2013. (Programa de rádio ou TV/Entrevista). 

49. COELHO, Adriano de Sales. Educação de Jovens e Adultos. 2013. (Programa de rádio ou 

TV/Entrevista). 

50. COELHO, Adriano de Sales. 1a Conferência Nacional de Educação para uma cultura de paz 

e 1o Fórum Internacional de Ética Global. 2014. (Congresso). 

51. COELHO, Adriano de Sales. XV ENAIC: Encontro Anual de Iniciação Cientifica. 2013. 

(Congresso). 

3 CEZAR ROBERTO VERSA 0 semestres 22 semestres 

1. 2013 – 2013 Cinema na Escola 

2. 2013 – 2013 Interpretações de Arte, Literatura e Mídias Sociais por meio da Análise do 

Discurso 

3. 2011 – 2013 Programa Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transsexuais – LGBT 

4. VERSA, C. R.; SOARES, Alexandre S. Ferrari . Efeitos de sentido em ‘Dois perdidos numa 

noite suja’, de Plínio Marcos, um discurso (em) cena. Letras (UFSM), v. 24, p. 281-302, 2014. 

5. SANTOS, P. H. ; VERSA, C. R. . Demolidor: O discurso do homem sem medo. Revista da 
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ALED Brasil, v. 1, p. s.p., 2014. 

6. VERSA, C. R.; SOARES, Alexandre S. Ferrari . A Figura Paterna nos Conflitos Ontológicos 

do Narrador Pós-moderno nos Romances de Mario Sabino. Advérbio (FAG), v. VIII, p. 104-121, 

2013. 

7. VERSA, C. R.. Telenovela, uma produção midiática intertextual. REVISTA MIDIAÇÃO, v. 1, p. 

122-137, 2013. 

8. SOARES, Alexandre S. Ferrari ; VERSA, C. R. . Sujeito e sentido em O dia em que matei 

meu pai, de Mario Sabino. In: Ane R. Patti; Daiana O. de Faria; Daniela Giorgenon; Dantielli A 

Garcia; Lucília M. A e Sousa. (Org.). Textecendo discursos na contemporaneidade. 1ed.São 

Carlos: Pedro & João Editores, 2014, v. , p. 309-324. 

9. BINI, R. P. ; OLIVEIRA, K. P. B. ; VERSA, C. R. . Relativismo identitário cultural brasileiro na 

pós-modernidade: um estudo de caso da mídia brasileira na Copa do Mundo de 2014. In: 17ª 

Jornada de Estudos Linguísticos e Literários, 2014, Marechal Cândido Rondon. Anais da 17ª 

Jornada de Estudos Linguísticos e Literários, 2014. 

10. VERSA, C. R.; VERSA, S. V. . A Construção de Sentidos na Canção Ouro de Tolo numa 

Perspectiva Discursiva Contracultural. In: I Congresso Internacional de Estudos do Rock, 2013, 

Cascavel. Anais do I Congresso Internacional de Estudos do Rock. Cascavel, 2013. 

11. VERSA, C. R.. Efeitos e Produções de sentido em O Dia em que matei meu pai, de Mario 

Sabino. In: JELL Jornada de Estudos Linguísticos e Literários, 2013, Marechal Cândido Rondon. 

Anais da Jornada de Estudos Linguísticos e Literários, 2013. 

12. VERSA, C. R.; SOARES, Alexandre S. Ferrari . Efeitos de sentido em O vício do amor, de 

Mario Sabino. In: XI Seminário Nacional de Literatura, História e Memória e II Congresso 

Internacional de Pesquisa em Letras no Contexto Latino-Americano, 2013, Cascavel. Anais XI 

Seminário Nacional de Literatura, História e Memória e II Congresso Internacional de Pesquisa 

em Letras no Contexto Latino-Americano, 2013. 

13. VERSA, C. R.; VERSA, S. V. . A Construção de Sentidos na Canção Ouro de Tolo numa 

Perspectiva Discursiva Contracultural. 2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 

14. VERSA, C. R.. Efeitos e Produções de Sentido em O Dia em que matei meu pai, de Mario 

Sabino. 2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 

15. VERSA, C. R.; SOARES, Alexandre S. Ferrari . Efeitos de sentido em O vício do amor, de 

Mario Sabino. 2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 

16. VERSA, C. R.. II Seminário Internacional de Etnia, Diversidade e Formação. 2014. 

(Congresso). 
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4 DIMAS JOSÉ DETONI 76 semestres 34 semestres 

1.DETONI, Dimas José. Diagnóstico das necessidades de treinamento e desenvolvimento de 

pessoal no setor de produção da empresa Festplast Ltda.. In: Casi Congresso de 

Administração, Sociedade e Inovação, 2013, Penedo. Inovação & Inte, 2013, Penedo. Casi 

Congresso de Administração, Sociedade e Inovação, 2013, Penedo. Inovação & Inte, 2013. 

2.DETONI, Dimas José. Principais atribuições dos tutores na EaD.. In: XIII Coloquio 

Internacional de Gestión Universitaria en América 108el Sur, 2013, Buenos Aires. GIGU 2013 

XIII Coloquio Internacional de Gestión Universitaria en América 108el Sur, 2013, Buenos Aires – 

ARG. XIII Coloquio Internacional de Gestión Universitaria en América 108el Sur, 2013. 

3.DETONI, Dimas José; MARTINS, J. P. . Proposta de um framework para avaliação em EaD.. 

In: XIII Coloquio Internacional de Gestión Universitaria en América 108el Sur, 2013, Buenos 

Aires – ARG. MARTINS, J. P. ; Detoni, D. . Proposta de um framework para avaliação em EaD. 

In: XIII Coloquio Internacional de Gestión Universitaria en América 108el Sur., 2013. 

4.DETONI, Dimas José; MARTINS, J. P. . Satisfação dos colaboradores da loja de 

departamentos Havan de Cascavel em relação aos benefícios oferecidos pela empresa.. In: II 

Congresso Brasileiro em Gestão de Negócios – Cobragen, 2013, 2013, Cascavel – PR. II 

Congresso Brasileiro em Gestão de Negócios – Cobragen, 2013, 2013. 

5.DETONI, Dimas José; MARTINS, J. P. . Análise de crédito e cobrança para o consumidor de 

baixa renda na empresa Mileide Modas de Toledo – Pr.. In: II Congresso Brasileiro em Gestão 

de Negócios – Cobragen, 2013., 2013, Cascavel – PR. II Congresso Brasileiro em Gestão de 

Negócios – Cobragen, 2013., 2013. 

6.PEREIRA, A. M. ; MARTINS, J. P. ; DETONI, Dimas José . Diagnóstico das Necessidades de 

Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal no Setor de Produção da Empresa FESTPLAST 

LTDA.. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

7.DETONI, Dimas José; MARTINS, J. P. . Proposta de um Framework para Avaliação em EaD. 

2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

8.MARTINS, J. P. ; DETONI, Dimas José . Principais Atribuições dos Tutores em EaD. 2013. 

(Apresentação de Trabalho/Congresso). 

9.MARTINS, J. P. ; DETONI, Dimas José . Análise da Rotatividade de Pessoas nos Setores 

Financeiro e de Vendas na Empresa do Ramo de Calçados. 2013. (Apresentação de 

Trabalho/Outra). 

10.DUARTH, M. ; LOCKS, E. S. ; SAITO, L. ; DETONI, Dimas José . Aquisição da Empresa 

Companhia de Bebidas Ipiranga pelo Grupo Chileno Andina. 2013. (Apresentação de 

Trabalho/Outra). 
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11.GOMES, A. R. V. ; DETONI, Dimas José . Um Estudo de Indicadores de Investimento: A 

correlação entre os resultados e os títulos. 2013. (Apresentação de Trabalho/Outra). 

12.GARBOCA, E. A. ; DETONI, Dimas José . Gestão Financeira Estratégica: Estudo aplicado 

com sugestão de uso de um indicador de controle em uma micro empresa do ramo de higiene e 

limpeza do Oeste Paranaense. 2013. (Apresentação de Trabalho/Outra). 

5 
ELAINE WILGES 

KRONBAUER 
32 semestres 12 semestres 

1. 2013 – 2013 Recuperação de prata de películas radiográficas provenientes de 

estabelecimento de serviços de saúde de Cascavel – PR 

2. 2014 – 2014 Logística Reversa e Gestão Responsável: Resíduos Eletrônicos e Medicamentos  

3. 2014 – 2014 Educação Ambiental: reciclar para transformar 

4. OLIVEIRA, A. A. G. ; FELIPE, E. A ; COSTA, J. D. ; DAL PIVA, R. ; STOLFO, R. ; PERIN, V. 

; KRONBAUER, E. A. W. . Educação Ambiental: adequação da horta no Centro Educacional 

Estadual de Edcuacção Profissional Pedro Boareto Neto – CEEP- Horta agroecológica 

realizado no Município de Cascavel. In: XI Jornada Científica da Univel ‘Valores humanos um 

olhar diferente para a vida’, 2013, Cascavel Paraná. XI Jornada Científica da Univel, 2013. 

5. VIEIRA, E. A. ; DAMIÃO, A. G ; BACKES, B. E. ; LIMA, E. D. ; ALMEIDA, D. C. 

; KRONBAUER, E. A. W. . Sistema de captação de água da chuva – cisterna. In: XI Jornada 

Científica da Univel ‘Valores humanos um olhar diferente para a vida’, 2013, Cascavel Paraná. 

XI Jornada Científica da Univel, 2013. 

6. FERREIRA, C. A. ; RAMOS, E. C. ; BIAZI, E. O. ; MORAIS, L. F. ; OLIVEIRA, P. S. 

; KRONBAUER, E. A. W. . Biodigestor Residencial: uma alternativa para o resíduo orgânico 

nas cidades. In: XI Jornada Científica da Univel ‘Valores humanos um olhar diferente para a 

vida’, 2013, Cascavel Paraná. XI Jornada Científica da Univel, 2013. 

7. MARQUES, A. C. ; KRONBAUER, E. A. W. . Ciclo das Água. 2015. (Apresentação de 

Trabalho/Conferência ou palestra). 

8. BEGINI, Juliana Maria ; LORANGI, M. R. ; BIANCHIN, N. ; KRONBAUER, E. A. W. . A Vida 

por Trás do Lixo. 2015. (Apresentação de Trabalho/Outra). 

9. KRONBAUER, E. A. W.. II Papo Sustentável: um alerta para os agrotóxicos. 2015. 

(Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 

10.Amarante, R. R. ; KRONBAUER, E. A. W. . Resíduos Oriundos da Pecuária Leiteira para a 

Produção de Biogás e Biofertilizante: um estudo para a promoção da educação ambiental. 2014. 

(Apresentação de Trabalho/Outra). 

11. KRONBAUER, E. A. W.. Política Nacional de Resíduos Sólidos: educação ambiental e 

gerenciamento de resíduos. 2013. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 
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12. KRONBAUER, E. A. W.. XII Jornada Científica da Univel. 2014. (Outro). 

6 
ENERDAN FERNANDO 

DALPONTE 
22 semestres 2 semestres 

Não Possui 

7 
FABIANO DE LIMA 

TYKALOWITZ 
34 semestres 28 semestres 

1. HERMES, E. N.; TYKALOWITZ, Fabiano L.. Empreendedorismo. 01. ed. CASCAVEL: Univel, 

2014. v. 100. 150p . 

2. TYKALOWITZ, Fabiano L.. Adaptação estratégica de uma cooperativa médica. 01. ed. Berlin: 

Novas edições acadêmicas, 2014. v. 01. 76p. 

3. TYKALOWITZ, Fabiano L.. Serviços e Operações. 2016. (Desenvolvimento de material 

didático ou instrucional - Professor conteudista). 

4. 2014 – 2014 EaD como alternativa em uma faculdade privada 

8 
IARA SCHNAIDER 

BORTOLOTTO 
0 semestres 12 semestres 

Não Possui 

9 
LADEMIR RENATO 

PETRICH 
8 semestres 24 semestres 

1. PETRICH, Lademir Renato. A consciência Histórica no Antigo Testamento. Trilhas: Revista 

Teológico-Pastoral, v. 16, p. 107, 2014.  

2. PETRICH, Lademir Renato. O ensino religioso como espaço crítico para o debate. In: André 

Philipe Pereira; Elenira Aparecida Cunha Moreira; Lademir Renato Petrich. (Org.). O Ensino 

religioso em discussão. 1ed.Arapongas: Aleluia, 2015, v. 500, p. 27-38.  

3. PETRICH, Lademir Renato. Inteligência Espiritual. 2013. (Apresentação de 

Trabalho/Conferência ou palestra).  

4. PETRICH, Lademir Renato. Liderança e Dinâmica de Grupos. 2014. (Curso de curta duração 

ministrado/Especialização). 

5. PETRICH, Lademir Renato. Comunicação e Gestão do Conhecimento. 2013. (Curso de curta 

duração ministrado/Especialização). 

10 
LISSANDRA GUIMARÃES 

GIL 
22 semestres 

16 semes

tres 

1. Gil, Lissandra Guimarães. COMPARATIVO DAS COLONIZADORAS: COMPANHIA DE 

TERRAS NORTE DO PARANÁ  CNTP E INDUSTRIAL MADEIREIRA RIO PARANÁ S/A  

MARIPÁ, ATUANTES NO ESTADO DO PARANÁ. 13º ENCONTRO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA E 13º FORUM DE PESQUISA DA UNIPAR, v. E56, p. 01-01, 2014. 

2. Gil, Lissandra Guimarães. CASCAVEL, UMA REFLEXÃO SOBRE A INFLUÊNCIA DE 

BRASÍLIA SOBRE A PRIMEIRA INTERVENÇÃO NA AVENIDA BRASIL.. ESPECIALIZE, v. 

01/2013, p. 001-016, 2013. 

3. Gil, Lissandra Guimarães. EVOLUÇÃO URBANA E ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA NA 
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http://lattes.cnpq.br/6801916495771994
http://lattes.cnpq.br/6801916495771994
http://lattes.cnpq.br/6801916495771994
http://lattes.cnpq.br/6801916495771994
http://lattes.cnpq.br/6801916495771994
http://lattes.cnpq.br/3766143187622204
http://lattes.cnpq.br/3766143187622204
http://lattes.cnpq.br/3766143187622204
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CONFORMAÇÃO DE CASCAVEL - PR. ENTECA (UEM. CD-Rom), v. 001/2013, p. 285, 

2013. 

4. Gil, Lissandra Guimarães. HI STÓRICO DAS I NTERVENÇÕES E ANÁLI SE DA PROPOSTA 

DE INSERÇÃO DE ' BUS RAPID TRANSIT' E REURBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO - 

AVENIDA. Encontro de Iniciação Científica e Fórum de Pesquisa da UNIPAR. Anais do 12o 

Encontro de Iniciação Científica., v. E56, p. 001.4, 2013. 

5. Gil, Lissandra Guimarães; SANTOS ; PACIORNIK, D. C. ; Uren . XII PROJETO 

PEDAGÓGICO E IX PROJETO DE EGRESSOS DO CURSO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO VIVENCIAS ACADÊMICAS E O ENSINO SUPERIOR. 2015. (Outro). 

11 REGES VANCLEI GAIESKI 0 semestres 3 semestres  Não Possui 

12 
RODRIGO CEZAR 

MENDES 
0 semestres 8 semestres 

Não Possui 

13 SILVIA SÔNIA DA SILVA 0 semestres 2 semestres Não Possui 

14 
VALÉRIA ZAMBONI DE 

SOUZA 
10 semestres 10 semestres 

Não Possui 

15 VALÉRIO ULIANO 0 semestres 1 semestre Não Possui 

16 
VANESSA TAQUES 

BATISTA JOSEFI 
16 semestres 12 semestres 

1. BATISTA, V. T.; NUNES, J. V. D. ; NOBREGA, L. H. P. . QUALIDADE FISIOLÓGICA DE 

SEMENTES DE Brachiaria brizantha CV. MARANDU COM VARIAÇÃO NAS 

CARACTERISTICAS DE PUREZA. Revista de Agricultura (Piracicaba), v. 91, p. 92-100, 2016. 

2. Schoeninger, V. ; SILOCHI, R. M. H. Q. ; TONINI, M. ; BATISTA, V. T. ; LORIN, H. E. F. . 

Caracterização de atributos tecnológicos e de cor em grãos de feijão produzido em diferentes 

sistemas: orgânico e convencional. Revista Cultivando o Saber, v. 7, p. 212-220-220, 2014. 

17 VINICIUS LORENZI 8 semestres 8 semestres  Não Possui 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/3766143187622204
http://lattes.cnpq.br/3766143187622204
http://lattes.cnpq.br/1754019847877066
http://lattes.cnpq.br/1754019847877066
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2.4 Colegiado de Curso e NDE (Núcleo Docente Estruturante) 

 

O colegiado de curso é o órgão de coordenação didática de cada curso, 

presidido pelo coordenador do curso. O colegiado de curso é composto pelos 

membros docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo e, por um representante 

do corpo discente indicado por seus pares, reunindo-se, ordinariamente, duas 

vezes por semestre e, extraordinariamente, mediante convocação de seu 

presidente ou a requerimento de, pelo menos um quarto de seus membros.  

Da Composição do Colegiado  

De acordo com o Regimento, os Colegiados de Curso são órgãos consultivos e 

deliberativos, no âmbito dos cursos de graduação, sendo constituído: 

I. Pelo Coordenador de Curso, como Presidente; 

II. Por um (1) representante discente, indicado pelos representantes de turma; 

III. Por todos os professores ativos do curso. 

O Colegiado de Curso funciona com a presença da maioria de seus membros e 

decide por maioria de votos dos presentes. 

Das competências do Colegiado de Curso 

Compete aos Colegiados de Curso de acordo com o regimento: 

I. Opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Gestor; 

II. Deliberar como órgão de recurso de Curso; 

III. Deliberar sobre o Projeto Pedagógico, no âmbito de sua competência, e 

enviá-lo ao Gestor que o submeterá ao Conselho para aprovação; 

IV. Emitir parecer sobre representação contra professor em grau de recurso; 

V. Avaliar sistematicamente a qualidade e a eficácia do curso em 

funcionamento e o aproveitamento dos alunos, propondo, ouvido o Gestor 

da Unidade, ações que visem ao aprimoramento do trabalho pedagógico; 

VI. Formular proposta de recuperação dos alunos de menor rendimento ao 

gestor da unidade;  

VII. Aprovar, no âmbito de sua competência, as normas sobre estágio 

supervisionado (quando houver). 

O colegiado do curso é assessorado pelo Núcleo Docente Estruturante - 

NDE, designado por Portaria expedida pela Direção Geral, cujas atribuições estão 

previstas na Resolução CONAES número 01, de 17 de junho de 2010, como 

segue:  

I. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do Curso; 

II. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

III. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 
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mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área 

de conhecimento do Curso; 

IV. Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para os 

Cursos de graduação. 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é composto com pelo menos 5 docentes 

do curso, de elevada formação e titulação, contratados em tempo integral ou 

parcial, que respondem diretamente pela concepção, implementação e 

consolidação do projeto pedagógico do curso, conforme resolução CONAES 

número 01, de 17 de junho de 2010. 

No atendimento à Resolução deverá o NDE: 

I. Ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao 

corpo docente do Curso; 

II. Ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

III. Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou 

integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral. 

A composição do NDE para o curso de Arquitetura e Urbanismo da FCSAC 

respeita integralmente a legislação em vigor, tendo como seus membros: 

 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) de Arquitetura e Urbanismo FCSAC 

 

 Profª Andréia Gonçalves – Mestre – Regime Integral – Coordenadora  

 Prof. Cezar Roberto Versa – Mestre – Regime Integral  

 Prof. Dimas José Detoni – Mestre – Regime Parcial 

 Prof. Lademir Renato Petrich – Doutor – Regime Integral 

 Profª Lissandra Guimarães Gil – Mestre – Regime Parcial 

 

O NDE também é o responsável pela análise dos conceitos do curso, avaliação 

interna e externa, principalmente os resultados do Exame Nacional de 

Desempenho do Estudante (ENADE), para tomada de decisões quanto às 

melhorias necessárias para o curso.  

 

2.5 Políticas de Qualificação do Corpo Docente 

 

A referida política está em consonância com o documento maior da IES, 

qual seja, PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020 que prevê 

diretrizes e ações para a qualificação de seu quadro docente. 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

 - 114 - 

A política de capacitação do corpo docente inclui o incentivo ao 

aperfeiçoamento profissional, didático-pedagógico e a continuidade de estudo 

visando proporcionar, além da conquista de novas titulações, capacitação e 

atualização profissional para o exercício da cidadania, tendo em vista a elevação 

contínua do padrão de seu desempenho no cumprimento de sua missão e em 

harmonia com a visão institucional. 

 

2.5.1 Programa de Aperfeiçoamento Docente (PAD) 

 

Entre as medidas de capacitação do corpo docente destacam-se: incentivo 

à programas de Pós-graduação Lato e Stricto Sensu, participação em congressos 

acadêmicos, capacitação didático pedagógica entre outros programas.  

Em destaque, a FCSAC desenvolveu um Plano de Qualificação Docente 

(PQD) que abrange os seguintes programas institucionais: 

 Programa de Aperfeiçoamento Docente (PAD), que visa à obtenção de 

titulação; 

 Os Programas de Apoio Pedagógico (PROAP), que visam à formação 

continuada docente quanto a metodologias, estratégias, tecnologias, 

adoção de novas técnicas e contato com novas teorias didático- 

pedagógicas. 

 O Programa de Apoio a Participação em Reuniões Científicas 

(PROAPARC), tais como congressos, simpósios, seminários e outros; 

 O Programa de Incentivo à Publicação Científica. 

Em continuidade aos programas, a IES operacionaliza outros mecanismos 

de estímulo à qualificação e formação continuada do seu corpo docente, dentre 

eles:  

 Valorização da titulação acadêmica, como critério de seleção para 

admissão de professores;  

 Pagamento de adicional progressivo, a especialistas, mestres e 

doutores;  

 Promoções verticais asseguradas no Plano de Carreira Docente aos 

professores que conquistarem nova titulação acadêmica;  

 Valorização da produção científica como critério de avaliação para 

progressão e avanço de categorias docentes;  
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 Utilização de biblioteca atualizada de informação on-line.  

 

3. INFRAESTRUTURA 

 

3.1 Infraestrutura Geral 

 

Instalações Gerais 

 

A FCSAC é localizada à Avenida Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz, 

Cascavel/PR, conta com área total  de 97.682,84 m²,  com área construída 

de 22.002,48 m²,estacionamento para carros e motos gratuitamente aos 

acadêmicos com 17.000 m², área livre para futuras construções 58.680,36 m². 

 

Figura: Instalações gerais 

Infraestrutura N° ÁREA CAPACIDADE 

HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO 

M T N 

Salas de 

aula 

até 60 alunos 86 6.880m² 60 / alunos X  X 

de 60 a 100 alunos 1 120m² 100 / alunos X  X 

SAJU 1 280m² 100 / alunos X X X 

Empresa Júnior 1 22m² 10 pessoas X X X 

Auditório 1 1.050m² 528 pessoas X X X 

Salas de professores 2 140m² 80 pessoas X X X 

Salas de coordenadores de curso 12 320m²  X X X 

Biblioteca 1 1.010m²  X X X 

Laboratórios de Informática 10 800m² 60 / alunos X X X 

Laboratórios Específicos 16 960m² 30 / alunos X X X 

Instalações Sanitárias 32 512m²  X X X 

Outras áreas:       

   - Direção Geral 1 30m²  X X X 

   - Diretoria de Desenvolvimento 1 30m²  x x x 

   - Mantenedora 1 30m²  x X X 

   - Coordenação Pedagógica 1 15m²  X X X 

   - Coordenação da CPA 1 6m²   X X 

   - Cozinha 1 50m²  x x x 

   - Núcleo de Ensino à Distância  1 20m²  x x x 
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   - Pós-Graduação 1 160m²  X X X 

   - Contabilidade 1 90m²  X X  

   - Núcleo de Prática Jurídica 1 280m²  X X X 

   - Cartório Modelo 1 46m²  X X X 

   - Secretaria Acadêmica 1 160m²  X X X 

   - Tesouraria 1 30m²  X X X 

   - Sala p/ Atendimento (Prouni, 

FIES, PAP) 
1 30m²  X X X 

   - Protocolo 1 10m²  X X X 

   - Sala de Assessoria de Imprensa 1 10m²  X X X 

   - Praça de Alimentação 1 1.300m²  X X X 

   - Reprografia 1 50m²  X X X 

   - Sala Sistema RM 1 16m²  X X x 

   - Sala de Reuniões 1 20m²  X X x 

   - Sala p/ Setor de Compras, 

Administrativo e Financeiro 
1 50m²  X X X 

   - Sala p/ Direção e Secretaria da 

Escola da Magistratura 
1 20m²   X X 

Total (Área Construída)  14.547 m²     

 

Instalações da Comissão Própria de Avaliação 

Sala Área M² Andar Equipamentos e Mobiliários Qtde. 

Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) / Bloco A 

12 m² 1º Piso Computador equipado com 

internet 

1 

Armários 2 

Cadeiras 2 

Mesa 1 

 

Assessoria de Comunicação 

Sala Assessores Titulação Competência 

Assessoria de Comunicação Mayara 

Kopceski 

Bianchin 

Graduação: 

Comunicação 

Social – 

Jornalismo 

Chefe do Setor 
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Adriano 

Arossi 

Graduação: 

Publicidade e 

Propaganda 

Gerente de Marketing 

Rafael 

Ruza 

Graduação:  

Administração 

Especialista: 

Marketing 

Design Gráfico 

 

Instalações da assessoria de comunicação 

Sala Área M² Andar Equipamentos e Mobiliários Qtde. 

Assessoria de Comunicação / 

Bloco A 

28 m² 1º Piso Computadores com Internet 4 

Mesas 4 

Ar condicionado 1 

Armários 2 

Sofá 2 

 

Ouvidoria 

Sala Área M² Andar Equipamentos e Mobiliários Qtde. 

Ouvidoria / Bloco A 12 m² 1º Piso Computador, internet e 

impressora 

1 

Cadeiras 4 

Armário 1 

Mesa 1 

Ar condicionado 1 

 

As edificações são compostas de:    

 Bloco A: 02 pavimentos, medindo aproximadamente 835m², com 08 

salas de aulas, diversos ambientes para apoio administrativo, 01 sala para 

Departamento de Recursos Humanos, 01 sala para Secretaria Acadêmica 

(administração interna), 01 sala para Departamento Financeiro, 01 ambiente para 

atendimento da Secretaria Acadêmica e Tesouraria, 01 sala ampla para 

professores, 01 sala para Coordenação da CPA, 07 Salas para Coordenadores, 

01 sala para o setor de Evasão de Alunos, 01 sala para o Cartório Modelo, 01 sala 

para o Núcleo de Práticas Jurídicas, 01 sala para Direção Geral, 01 sala para 

Mantenedora, 01 sala para Direção de Desenvolvimento, 01 sala para 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

 - 118 - 

Coordenação Pedagógica, 01 sala ampla para o NEAD, 01 auditório com 

capacidade para 528 pessoas, 01 reprografia, 01 protocolo, 03 laboratórios 

específicos, 01 sala para o RM, 07 laboratórios de Informática, 01 sala para 

Psicóloga Institucional, 01 sala para Negociação (Prouni, FIES e PAP), 01 sala 

para Assessoria de Imprensa, 01 sala do Núcleo de Informática, 08 sanitários 

(masculino, feminino e portadores de necessidades especiais); escadaria e 

elevador, 01 sala de monitoramento das câmeras, 01 sala ampla para Pós-

Graduação Lato Sensu, 01 sala para Contabilidade, 01 Cozinha, 01 sala para o 

DCE e 01 sala de apoio aos motoristas. 

 Bloco B: contêm 03 pavimentos, medindo aproximadamente 

4.616m², onde se encontram 53 salas de aula, 01 laboratório para o curso de 

Ciências Contábeis, 01 sala de apoio à Informática, 01 sala de professores, 01 

brinquedoteca, 04 laboratórios da Gastronomia, 04 laboratórios para o curso de 

Artes compartilhado com o curso de Pedagogia, 01 sala destinada a Pastoral 

Universitária, 12 sanitários (masculino/feminino e portadores de necessidades 

especiais) e áreas amplas para circulação, servidas por escadaria e rampa. As 

instalações prediais foram projetadas para atender as finalidades educacionais e 

as especificações técnicas quanto às dimensões, iluminação, ventilação e 

acústica, climatização e acomodação. Além disso, as salas de aula possuem 

quadro branco e são equipadas com aparelho multimídia. Todo o espaço físico é 

adequado às condições necessárias para a comodidade dos estudantes. 

 Bloco C: 03 pavimentos medindo aproximadamente 5.000m2, onde 

se encontram 24 salas de aulas, 12 sanitários (masculino/feminino e portadores 

de necessidades especiais), escadaria e elevador. Além disso, o espaço físico é 

adequado ao número de usuários que transitam nos ambientes da instituição. 

 Bloco D: O espaço mede aproximadamente 1.010m² destinado à 

Bibioteca Universitária e nova praça de alimentação e possui um subsolo com 

laboratórios para a utilização dos cursos de Engenharias medindo 

aproximadamente 434m².  

 Outras Áreas: 01 Praça de alimentação, 01 Guarita no portal de 

entrada, 04 Geradores a diesel e Estacionamento com área de aproximadamente 

17.000m², que proporciona maior comodidade e segurança, com espaço para 

todos os alunos que utilizam veículo próprio, além de espaço específico para 

motos. 

Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais: 

Conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, 

na Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 

e na Portaria nº 3.284/2003. Para os alunos portadores de deficiência física, a 

Faculdade apresenta as seguintes condições de acessibilidade: livre circulação 

dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras 

arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento; rampas com corrimãos e 

rampa de embarque e desembarque, elevador sinalizado, guia fixado no piso e 
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porta de acesso a biblioteca facilitando a circulação de cadeira de rodas; portas e 

banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeiras de 

rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; lavabos, bebedouros e 

telefones públicos em altura acessível aos usuários. 

 

3.2 Gabinetes de trabalho docente em Regime Integral (TI) 

 

Os docentes de Tempo Integral - TI do Curso Bacharelado em Arquitetura e 

Urbanismo, possuem uma sala específica e localizada em  anexo ao Bloco A da 

FCSAC.  

Dimensão. O tamanho do ambiente é adequado, com 18m2, com todos os 

equipamentos necessários que são destinados ao trabalho concomitante de até 3 

docentes com regime trabalho em tempo integral. 

Acústica. Acústica do ambiente é adequada, facilitando a concentração 

necessária quando for o caso em momentos de execução de atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de 

sombras. 

Ventilação. A sala possui 1 aparelho de ar condicionado, que consegue 

manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário. Há uma bancada de 4 metros de comprimento, 2 

computadores, tomadas para notebook, 1 frigobar, 2 sofás que facilita os 

trabalhos dos docentes e a interação entre os mesmos; as cadeiras são 

almofadas e confortáveis. 

Além deste espaço, alguns professores TI que atuam em funções 

administrativas como Coordenações específicas possuem espaço próprio e 

individualizado de trabalho. 

 

3.2.1 Gabinetes de trabalho docente em Regime Integral (TI) sem exclusividade 

 

A FCSAC disponibiliza 3 gabinetes para docentes sem qualquer 

exclusividade, localizado no 1º piso do Bloco A, com 12 m² cada. 
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3.3 Espaços de trabalho para a coordenação de curso e serviços 

acadêmicos 

 

3.3.1 Coordenação de Curso 

 

O espaço de trabalho para a Coordenação do Curso de bacharelado em 

Arquitetura e Urbanismo e também do NDE disponibiliza: 

 Sala com 25m² para recepção de professores e alunos, compartilhada 

com os cursos CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e 

Arquitetura e Urbanismo; 

 2 Gabinetes de trabalho com 4,41m² cada disponibilizando mesas com 

computador, internet e cadeiras para atendimento; 

 Localizada no 2º piso, o acesso pode ser por escada ou elevador 

(PCDs); 

 Sala com iluminação natural e artificial, ventilação natural e climatizada. 

Equipamentos e Mobiliários – Quantidade 

 Sala de recepção: 01 computador com impressora, 03 armários, 02 

mesas, 12 cadeiras para recepção de alunos dos cursos. 

Dimensão. O tamanho do ambiente é adequado às atividades exercidas, 

mantendo um bom espaço de circulação e área para armários. 

Acústica. Acústica é adequada, facilitando aos coordenadores a 

concentração necessária para execução das atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de 

sombras. 

Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue 

manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário. Os móveis são compatíveis às atividades exercidas, 

observando-se sempre a ergonomia mais adequada. As mesas possuem amplos 

espaços de trabalho, as cadeiras são almofadas (padrão escritório) e possuem 

braços para descanso. Há também espaços para arquivos, o que facilita o 

arquivamento e protege os documentos. 
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3.3.2 Protocolo 

 

As Coordenações dos Cursos têm o apoio do setor Protocolo, com quatro 

colaboradoras, para a realização de serviços acadêmicos e administrativos, tais 

como: atendimento a alunos, professores e informações gerais. 

Este setor dispõe do seguinte espaço e equipamentos:  

Sala com 14 m², localizado no 1º piso do Bloco A, de fácil acesso e 

visibilidade. 

  

Equipamentos - Quantidade  

 

 2 computadores e uma impressora para atendimento exclusivo dos alunos; 

 1 computador e uma impressora para atendimento ao setor; 

 1 balcão de atendimento, com dois acessos de atendimento. 

 

3.3.3 Secretaria Acadêmica 

 

As Coordenações dos Cursos têm o apoio da Secretaria Acadêmica que é 

responsável por todo o registro e controle da vida acadêmica dos estudantes, 

matrícula e renovação da matrícula, emissão de documentos para os estudantes, 

organização da cerimônia de colação de grau, etc.  

Este setor dispõe do seguinte espaço e equipamentos:  

Sala com 32 m², no 1º piso do Bloco A. 

Sala para atendimento privativo do Professor, com escaninho 8 m²; 

Sala da Secretária acadêmica, com 8 m²; 

Sala com iluminação natural e artificial. Ventilação natural.  

 

Equipamentos – Quantidade 

  

 10 computadores e 10 impressoras; 

 8 armários para documentação de alunos; 

 10 mesas e 10 cadeiras; 

 4 Arquivos; 

 Sistema Acadêmico TOTVS. 

 

Funcionários – Quantidade 

 

 10 Funcionários para atendimento acadêmico em três turnos e 1 Secretária 

acadêmica. 
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3.4 Sala dos professores 

 

Instalações para docentes 

 

Gabinetes para professores 
Sala Área M² Andar Equipamentos e Mobiliários Qtde. 

Sala para Professores / Bloco 
A e B 

140 m² 1º Piso Bancada para computador 4 

Computadores com internet 3 

Mesas 2 

Sofá 4 

Geladeira e frigobar 2 

Ar condicionado 2 

 

Os docentes possuem duas salas de convivência e trabalho. As instalações 

foram projetadas buscando criar um ambiente colaborativo e agradável de 

convivência; um local onde o professor possa permanecer, caso seja necessário; 

onde ele possa trabalhar devidamente, mobiliado com equipamentos de 

informática com acesso a internet e ao Sistema de Gestão Acadêmico; livre 

acesso aos escaninhos individuais e atendimento personalizado da secretaria de 

registro acadêmico; por fim, para também descansar entre os intervalos de aulas. 

Dimensão. O tamanho do ambiente é adequado, com 140m², localizadas 

em áreas diferentes para atender melhor aos professores que atuam em blocos 

próximos. 

Acústica. Acústica do ambiente é adequada, facilitando a concentração 

necessária quando for o caso em momentos de execução de atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de 

sombras. 

Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue 

manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

 

3.5 Salas de aula no âmbito do curso 

 

As salas de aulas da FCSAC foram projetadas para atender às 

necessidades prementes do processo de ensino e aprendizagem com o conforto 

necessário. 

Dimensão. O tamanho das salas de aula é adequado às turmas, 

permitindo bons espaços de circulação e visualização do quadro. 
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Bloco A: 08 salas com 75 m² 

Bloco B: 

17 Salas de aula com 92m² 

07 Salas de aula com 124m² 

05 Salas de aula com 82m²  

03 Salas de aula com 30m²  

08 Salas de aula com 60m²  

04 Salas de aula com 76m²  

01 Sala de aula com 70m²  

04 Salas de aula com 55m²  

03 Salas de aula com 50m²  

01 Sala de aula com 100m² 

Bloco C: 12 Salas de aula com 104m² 

 

Acústica. A acústica das salas de aula é compatível à sua dimensão, 

facilitando aos alunos uma boa compreensão do que é apresentado e uma boa 

interação entre os colegas de sala. 

Iluminação. As salas possuem amplas janelas para iluminação natural; 

persianas para o controle da incidência solar; e boa disposição de luminárias com 

lâmpadas fluorescentes de 40W que, nos horários noturnos, atendem muito bem, 

diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. As salas possuem amplas janelas com boa ventilação natural; 

caso seja necessário, possuem também aparelho de ar condicionado split, que 

consegue manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir 

ruído. 

Mobiliário. Quadro branco para uso pincel; tela para projeção de datashow 

ou retroprojetor; projetor multimídia instalado na sala de aula; mural para avisos; 

cadeiras almofadadas para um melhor conforto dos alunos e professores; mesas 

individuais que dão maior espaço aos alunos e liberdade para o professor em 

dinâmicas de grupo; e mesa individual e maior para o professor. 

 

 

3.5.1 Salas de Aula específicas para o Curso de Bacharelado em Arquitetura e 

Urbanismo 

 

Salas de Aula 

Sala Área M² Andar Equipamentos e Mobiliários Qtde. 

Sala de Aula Bloco C – nº 301 107 m² 3º Piso Projetor Multimídia  1 

Computador  1 

Mesa 1 

Quadro Branco  1 

Cadeiras estofadas 60 

Sala de Aula Bloco C – nº 305 252 m² 3º Piso Cadeiras Estofadas 140 

Ar condicionado  2 
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3.5.2 Laboratórios Específicos 

 

Os laboratórios disponibilizados à comunidade acadêmica oferecem 

condições para o desenvolvimento das atividades teórico-práticas do processo 

ensino-aprendizagem. 

Nos laboratórios, são realizadas experiências, simulações, atividades de 

coworking entre outras atividades colaborativas em busca de novos resultados e 

formas de atuar no processo ensino-aprendizagem, capacitando o egresso para 

interagir no mercado de trabalho. 

Os laboratórios são administrados por técnicos especializados e monitores 

para auxiliá-los quando necessário, seguindo regulamento próprio.  

Os materiais/insumos são adquiridos criteriosamente, de acordo com a 

necessidade, respeitando a otimização de seu uso. 

Quadro branco 1 

Será dividida para atender as 
necessidades do curso de 
Arquitetura e Urbanismo 

 

Sala de Aula Bloco C – nº 105 
(Active Learning Classroom – 

Sala de projetos) 

139 m² 1º Piso Mesas redondas para 8 
alunos 

8 

Mesa retangular 1 

Balcão  2 

Mesa quadrada 2 

Quadro branco 2 

Sofá 1 

Puf 4 

Aparelho de Televisão 2 

Ar condicionado 1 

Cadeiras 64 

Sala de Aula Bloco C – nº 107 
(Active Learning Classroom – 

Sala de projetos) 

139 m² 1º Piso Mesas redondas para 8 
alunos 

8 

Mesa retangular 1 

Balcão  2 

Mesa quadrada 2 

Quadro branco 2 

Sofá 1 

Puf 4 

Aparelho de Televisão 2 

Ar condicionado 1 

Cadeiras 64 
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A FCSAC adota em sua política de ensino a utilização de laboratórios 

didáticos, respeitando a especificidade de cada curso. No âmbito de Arquitetura e 

Urbanismo tem-se como diretrizes: 

 Assegurar o bom funcionamento dos equipamentos, por meio da 

implantação de manutenção preventiva e corretiva, de forma a garantir 

o fornecimento regular de materiais de consumo, imprescindíveis ao 

desenvolvimento das atividades; 

 Incentivar a educação continuada dos técnicos e facilitadores; 

 Promover a atualização e modernização dos equipamentos e do 

ambiente; 

 Propiciar práticas interdisciplinares, que garantem ao aluno 

conhecimentos essenciais na articulação entre teoria e prática. 

 

3.5.2.1 Sala de Desenho Técnico e Projetos 
 

LABORATÓRIO: 

SALA DE DESENHO TÉCNICO E PROJETOS 

Finalidade: 
Esta sala destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e 
aprendizado prático das disciplinas de Geometria Descritiva, 
Desenho Técnico e Projetos Arquitetônicos. 

Área Física (m2): 100,00 m2 Localização: Bloco B  

Capacidade: 60 alunos 
Horário de 
funcionamento: 

07h30min até  
22h30min 

Quantidade 
Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e 

mobiliários): 

60 Mesas 1,00m x 0,80m com réguas paralelas 

01 Quadro branco 

01 Aparelho de ar condicionado tipo Split 

01 Tela para projeção de Datashow ou retroprojetor 

 

3.5.2.2 Sala/Laboratório de Informática para Arquitetura 

 

LABORATÓRIO: 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 2 

Finalidade: 
Esta sala destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e 
aprendizado prático das disciplinas. 

Área Física (m2): 113 m² Localização: Bloco A 

Capacidade: 60 alunos 
Horário de 
funcionamento: 

07h30min até  
22h30min 

Quantidade 
Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e 

mobiliários): 
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60 Computadores Core 2 Duo, 2GB de RAM, 500 GB de HD. 

  onitor L D 18.5 “ 

 Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional 

 Laboratório climatizado com Ar-condicionado Split 

 Quadro Branco Grande 

 Projeto Multimídia no Teto 

 

Softwares específicos 

- Autodesk Revit 

- Autodesk AutoCAD 

 

 

 

3.6 Infraestrutura de Informática 

 

3.6.1 Recursos Disponíveis de Informática e Multimídia 

 

Recursos Audiovisuais Quantidade 

Projetores Multimídias 96 

Computadores completos para 
Multimídia 

96 

TVs 42 polegadas 5  

 

Registra-se ainda que a IES possui um Centro Audiovisual com 3 estúdios 

e capacidade de funcionamento simultâneo, ilhas de edição, um estação/estúdio 

de rádio completo para fins pedagógicos e criação de materiais e recursos 

acadêmicos necessários. 

 

Equipamentos Quantidade 

Computadores para o Administrativo 208 

Computadores para os Acadêmicos 473 

Notebooks 2 

Impressoras 80 

 

3.6.2 Rede Computacional  

 

A FCSAC dispõe da seguinte Estrutura de Servidores e Internet: 

Conta hoje com 25 servidores de rede, que quase na totalidade utilizam 

sistemas operacionais “free software” (software livre), dispondo serviços de Web, 

Ambiente Virtual de Aprendizagem para EAD (Moodle) e bancos de Dados (SQL 

Server). Considerando a otimização de uso dos recursos e espaço, estes 25 
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servidores estão instalados em 15 máquinas físicas utilizando recursos de 

virtualização conforme abaixo: 

1. Servidor de Ambiente Virtual e Aprendizagem para EAD (Moodle), 

de portal de internet, de serviço e sistema acadêmico, de aplicativo 

móvel, de gerenciamento de filas e senhas, de protocolos, de 

internet e Proxy, de firewall, de autenticação e domínio, de arquivos, 

de backup, de sistema antivírus e de sistema de banco de dados. 

2. Internet: 2 Links de internet dedicados, sendo um deles de 150 Mbps 

da operadora Vivo S.A., e outro de 20 Mbps da operadora Certto 

Telecom. 

 

3.6.3 Acesso à Internet 

 

A instituição possui hoje dois links de internet dedicada, sendo um de 150 

Mbps e outro de 30Mbps, que chegam via fibra ótica e passam pelos servidores 

de controle de acessos, de banda e gerenciamento de portas com balanceamento 

de carga. 

 

3.6.4 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

 

Os equipamentos de informática e internet são atualizados e em número 

adequado para a quantidade de usuários. Os terminais são localizados nas 

bibliotecas, laboratórios de informática, secretarias, sala dos professores, 

coordenação, Núcleo de Informática da FCSAC (NIU) e setores administrativos.  

No Campus é disponibilizado laboratório de informática com acesso a 

Internet na proporção de 1 terminal para até 9 alunos, considerando o total de 

matriculas dos cursos em funcionamento. Os discentes também utilizam para 

suas atividades e pesquisas os computadores instalados na sala de leitura da 

Biblioteca.  

O acesso a internet móvel (Wifi) é aberto em todo o câmpus para utilização 

dos alunos a consultas, pesquisas, uso de aplicativos, sistema de gestão 

acadêmica, entre outros. 
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3.6.5 Laboratórios de Informática 

 

Nº de Laboratório Local Número de Computadores 

Laboratório 1 Bloco A 40 

Laboratório 2 Bloco A 60 

Laboratório 3 Bloco A 60 

Laboratório 4 Bloco A 60 

Laboratório 5 Bloco A 40 

Laboratório 6 Bloco A 40 

Laboratório 7 Bloco A 40 

Laboratório 8 Bloco B 20 

Laboratório 9 Bloco B 60 

Biblioteca Bloco D 44 

TOTAL  473 

Número de Alunos da 

Univel 

_ 4.366 

Relação de 

Equipamentos/Alunos 

_ 9.23 

 

3.7 Biblioteca 

 

3.7.1 Espaço Físico Geral  

 

A biblioteca da FCSAC é equipada com recursos tecnológicos e 

infraestrutura adequada para atender aos seus usuários. Em espaço privilegiado 

inaugurado em Fevereiro de 2016 em comemoração aos 20 anos da FCSAC, está 

localizada no Bloco D, com 1010 m2 de área total, com as seguintes 

acomodações aos seus usuários: 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Sala para estudo em grupo 06 

Mesas (04 lugares em cada mesa) 44 

Cabines para estudo individual 12 

Cabines com computadores 44 

Guarda-volumes 140 

Computadores adaptados para 

atendimento aos acadêmicos com 
04 
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necessidades especiais 

 

A biblioteca ainda comporta ambientes destinados a serviços 

especializados como: balcão de atendimento, balcão de conferência, acervos 

diversificados, sala de processamento técnico e sala do bibliotecário. 

 

Descritivo/Administrativo 

 

Catálogo. Existência de catálogo informatizado disponível para o público 

em geral via Internet. O catálogo pode ser consultado na biblioteca através de 05 

terminais de consulta. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de 

lombada e disponíveis para empréstimo, segundo a política da instituição. 

Disposição. O acervo específico de cada área do conhecimento 

encontra-se disponibilizado às categorias docente e discente da Instituição, numa 

distribuição racional, mediante os requisitos estabelecidos para o funcionamento 

dos cursos. Há também uma sinalização visível que facilita ao usuário encontrar a 

fonte de que necessita. 

Iluminação. A iluminação é disposta de acordo com a distribuição das 

estantes, mesas e cadeiras, propiciando um ambiente confortável para a leitura. 

Segurança. Ao entrar na Biblioteca, o aluno deverá deixar em armários 

individuais: pastas, bolsas, embrulhos, celular desligado e outros materiais, exceto 

os necessários para seu estudo. Por questão de higiene e prevenção contra 

insetos e animais roedores, não é permitido entrar com alimentos e bebidas.  

 

3.7.2 Acervo Geral 

 

A Biblioteca da Faculdade possui o seguinte acervo por Área do 

Conhecimento: 

 

Área Títulos Exemplares 

Ciências Agrárias 92 260 

Ciências Biológicas 48 368 

Ciências da Saúde 42 103 

Sala de 

Recepção 

Sala de 

Atendimento 

Sala de 

Processamento 

Técnico  

Sala da 

Bibliotecária 

Sala 

ambiente 

36 m² 20 m² 16,5 m² 15 m² 100 m² 
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Ciências Exatas e da Terra 971 4.857 

Ciências Humanas 1.163 4.244 

Ciências Sociais Aplicadas 8.109 38.645 

Engenharias 126 1.025 

Linguística, Letras e Artes 763 3.092 

Total 11.314 52.594 

 

O acervo conta ainda com acesso a duas bibliotecas virtuais a saber: 

 

 Editora Saraiva – com cerca de 1600 títulos 

 Minha Biblioteca (Grupo A) – com cerca de 3600 títulos 

 

 

 

3.7.3 Serviço de Acesso ao Acervo 

 

A Biblioteca oferece aos seus usuários espaços abertos, em regime de livre 

acesso, dando-lhe, assim, a possibilidade de circularem livremente nas estantes, 

tendo contato direto com o livro. 

Os usuários da biblioteca dispõem de dois tipos de empréstimos: 

empréstimo de referência, que compreende a retirada de material bibliográfico 

para uso exclusivo no recinto da Biblioteca e empréstimo de circulação, à 

disposição para empréstimo domiciliar, permitido a alunos, professores e 

funcionários da Instituição. O limite de volumes emprestados e prazo de 

devolução variam de acordo com a categoria do usuário, conforme consta no 

Regimento da Biblioteca.  

 A Biblioteca dispõe de serviço de consulta, empréstimo, reserva e outros, 

facultados a alunos, professores, funcionários e membros da comunidade 

acadêmica devidamente cadastrada. Para orientação da utilização dos serviços 

oferecidos, bem como a localização de material bibliográfico, os usuários 

encontrarão à disposição funcionários para atender a cada necessidade.  

PERIÓDICOS 

Gerais Para o Curso de Arquitetura e Urbanismo 

 Aldeia (Mensal) - Ed.Clipping News 

 Caros Amigos (Mensal) - Caros 
Amigos 

 Época (Semanal) - Ed. Globo 

 Exame (Quinzenal) – Ed. Abril 

 Isto é (Semanal) – Abril 

 Piauí (Mensal) – Abril 

 Veja (Semanal) – Ed.Abril 

 Arquitetura e Construção (Mensal) Ed. Caras 

 Arquitetura e Urbanismo (Mensal) Ed. Pini 

 Projeto Design (de Abril de 2016 passou a 
ser Bimestral) Ed. Arco 
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A Biblioteca oferece, por meio de computadores interligados em rede, o 

acesso para consulta ao acervo por: autor, título e assunto(s). A Biblioteca 

também está interligada à rede de informação COMUT (Programa de Comutação 

Bibliográfica na Internet), onde é possibilitada a cópia de artigos publicados em 

periódico técnico-científico a ser disponibilizado ao usuário. 

As obras estão alocadas nas estantes por área de conhecimento de acordo 

com a tabela CDD, em ordem alfanumérica crescente. 

A biblioteca disponibiliza aos usuários o acesso à Biblioteca Digital da 

Saraiva. Para acessar a Biblioteca Digital os usuários deverão utilizar o usuário e 

senha cadastrados no sistema RM (Sistema TOTVS). 

A Biblioteca oferece os seguintes serviços aos seus usuários: 

 Atendimento ao usuário; 

 Consulta ao acervo; 

 Empréstimo domiciliar; 

 Renovação e reserva de materiais; 

 Catálogo on-line; 

 Comutação bibliográfica – COMUT; 

 Orientação individualizada ao usuário na busca de informações; 

 Localização de documentos; 

 Auxílio na normalização de documentos; 

 Catalogação na fonte (ficha catalográfica); 

 Acesso à internet. 

 

3.7.4 Acervo do Curso 

 

3.7.4.1 Bibliografia Básica 

 

A bibliografia é escolhida pelos professores de Arquitetura e Urbanismo e 

discutidos em colegiado, atendendo aos Planos de Ensino do Curso. São 

consideradas as literaturas mais relevantes e ao mesmo tempo as mais recentes 

de forma a atender os programas das disciplinas. São atualizados periodicamente 

para atender plenamente aos conteúdos propostos. A relação completa da 

bibliografia básica assim como o acervo tombado do curo encontra-se descrita no 

item 1.6 Conteúdos Curriculares, deste PPC.  

As bibliografias básicas do curso de Arquitetura e Urbanismo atendem as 

necessidades dos conteúdos apresentados nas respectivas unidades curriculares 

e são disponibilizadas na Biblioteca da FCSAC com o mínimo de três títulos por 

disciplina de cada uma das unidades curriculares, priorizando sempre que 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

 - 132 - 

disponível, a indicação de ao menos um título da Biblioteca Virtual para acesso 

online dos alunos. 

 

3.7.4.2 Bibliografia Complementar 

 

As bibliografias complementares também atendem as necessidades dos 

conteúdos apresentados nas respectivas unidades curriculares e são 

disponibilizadas na Biblioteca da FCSAC com o mínimo de cinco títulos por 

disciplina, também priorizando sempre que disponível, a indicação de títulos da 

Biblioteca Virtual para acesso online dos alunos. 

 

3.7.4.3 Periódicos Especializados 

 

As assinaturas de periódicos especializados no âmbito do curso de 

Arquitetura e Urbanismo, indexados e correntes, encontram-se sob forma 

impressa e/ou informatizada, estando atualizadas em sua maioria no ultimo ano, 

abrangendo assim as principais áreas temáticas do Curso. 

 

 Arquitetura e Construção (Mensal) Ed. Caras 

 Arquitetura e Urbanismo (Mensal) Ed. Pini 

 Projeto Design (de Abril de 2016 passou a ser Bimestral) Ed. Arco 

 

3.7.5 Bases de Acesso Livre 

 

Incentivo Institucional a portais de Natureza Científica  

A Biblioteca incentiva o usuário ao uso de portais gratuitos de acesso a 

conteúdos de natureza científica a fim de que tenha melhor atualização e 

informação científica. 

Como exemplo: Coruja.com - Buscador aberto de produção científica 

dos países Lusófonos e membros do MERCOSUL que conta com:  

Nações Participantes 20 Instituições Credenciadas 792 

Bibliotecas Digitais 351 Teses/Dissertações/Etc. 3.662.805 
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Em destaque, outros portais de acessos gratuitos: 

 

       

 
 

3.7.6 Política de Aquisição, Expansão e Atualização 

 

Em consonância com PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional da 

FCSAC 2016-2020. 

AQUISIÇÃO: A Política de aquisição (livros e periódicos) é realizada 

considerando a bibliografia básica e complementares indicadas para as disciplinas 

que integram a matriz curricular dos cursos, conforme indicados no PPC - Projeto 

Pedagógico de Curso.  

Na bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade curricular, 

para os cursos que possuem acervo virtual são atribuído pelo menos um título por 

unidade. 

Na bibliografia complementar, pelo menos cinco títulos por unidade 

curricular, com dois exemplares de cada título por unidade ou com acesso virtual. 

Qualquer mudança no currículo gera atualização das indicações 

bibliográficas que, por isso, estão permanentemente, no processo de aquisição de 

livros e outros materiais bibliográficos. 

Durante todo o decorrer do ano, a FCSAC disponibiliza recursos financeiros 

no seu orçamento para aquisição de material bibliográfico. 

Revistas Científicas 4.529 Artigos Científicos 931.414 
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EXPANSÃO: Ao início de cada semestre letivo, Coordenadores e 

Professores, ao planejarem suas atividades acadêmicas, encaminham as 

sugestões bibliográficas referentes à formação geral e específicas, de suas 

disciplinas específicas à Biblioteca para fins de aquisição. Este procedimento 

mantém o acervo atualizado e garante a expansão ordenada e otimizada do 

mesmo.  

ATUALIZAÇÃO: a política de atualização do acervo tem como critério 

principal observar edições desatualizadas e substituir por novas edições ou novos 

lançamentos que tratem de assuntos das áreas de interesse. 

 Faz parte também da atualização do acervo, a inclusão de trabalhos de 

   ’s (Trabalho de Conclusão de Curso) referenciados que ficam a disposição 

para consulta.  

 

3.7.7 Horário de Funcionamento 

 

O horário de atendimento da Biblioteca é de segunda-feira a sexta-feira, 

das 07h30 às 12h e das 14h às 22h50 e aos sábados, das 07h30 às 17h30. No 

período de férias ou de recesso acadêmico, a Biblioteca pode ter seu horário 

alterado. Outras informações relacionadas ao funcionamento estão disponíveis no 

regulamento próprio da Biblioteca. 

 

3.7.8 Pessoal Técnico Administrativo 

 

FUNÇÃO QTDADE FORMAÇÃO MÍNIMA 

Bibliotecária 02 Biblioteconomia com CRB 

Auxiliar de Bibliotecária 01 Ensino Superior 

Auxiliar de Bibliotecária 10 Ensino Médio 

Total 13  

 

4. ATENDIMENTO AO DISCENTE 

 

A Política de Apoio ao Estudante, descrita no PDI 2016-2020, objetiva 

promover a implantação de programas diversificados de atenção e atendimento 

aos acadêmicos, buscando o pleno desenvolvimento do corpo discente, 

considerando a promoção do bem-estar e desenvolvimento integral do estudante, 

condição essencial aos processos de aprendizagem e ao sucesso acadêmico, 

pessoal e profissional. Prevê atividades tais como: apoio ao desenvolvimento 
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acadêmico, suporte psicossocial, acesso às atividades socioculturais e esportivas, 

além de apoio ao egresso. 

Conforme o Regimento compete à Secretaria Geral organizar e 

supervisionar os processos de admissão, matrícula, registro e controle 

acadêmico, registro de diplomas de graduação e pós-graduação e transferências 

entre estabelecimentos de ensino. O alunado tem acesso às informações 

acadêmicas como notas e faltas via Sistema de Gestão Acadêmico – RM-TOTVS, 

bem como, através do aplicativo UNIVEL.  

Os docentes são os facilitadores e mediadores do processo ensino-

aprendizagem, buscando sempre estarem acessíveis aos alunos, se mostrado 

dispostos a sanar suas dúvidas durante as aulas e nos intervalos entre as 

mesmas. Eles também estimulam os discentes a desenvolver iniciação científica, 

publicações de trabalhos em revistas, apresentação de trabalhos em congressos 

e participação nas atividades de monitoria.  

Norteia esta política de apoio aos estudantes, as seguintes diretrizes:  

 Oferecer apoio psicopedagógico ao estudante, na busca de soluções de 

fatores subjacentes às suas atividades cotidianas, que contribuem 

frequentemente para a eclosão de desajuste emocional com reflexo 

negativo no rendimento acadêmico, resultando muitas vezes na 

desistência/evasão;  

 Atuar sobre os desequilíbrios e dificuldades emocionais e fornecer ao 

acadêmico o suporte psicológico necessário à boa execução de suas 

atividades universitárias e profissionais;  

 Suprir as carências de informação e sustentação psicológica na opção 

profissional, que frequentemente se fazem refletir no desempenho 

acadêmico e na saúde mental do estudante;  

 Identificar e atender às necessidades especiais dos acadêmicos que 

apresentem deficiências permanentes ou temporárias, adequando os 

espaços e equipamentos da UNIVEL, qualificando seu pessoal técnico-

administrativo para melhor atendê-los;  

 Criar o Portal do Estudante, integrado às redes sociais, com o objetivo de 

disponibilizar na home page informações importantes da vida acadêmica;  

 Centralizar e padronizar a divulgação de oportunidades de estágio dentro 

da Instituição, apoiando os estudantes na procura de Estágios e colocação 

profissional;  

 Firmar convênio/parceria com empresas para contratação de estudantes 

para Estágio, programas Trainee e contratação efetiva;  

  romover “ ampanha de  adastramento” com os inúmeros Agentes de 

Integração e Empresas de Consultoria em Recursos Humanos;  

 Aparelhar o acadêmico para superar as exigências do mercado de 

trabalho, trabalhando os aspectos que envolvem o comportamento em 
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entrevistas e dinâmicas de seleção, bem como conceitos de liderança, 

motivação e pró-atividade no trabalho;  

 Promover a captação de currículos de estudantes para envio às empresas 

conveniadas;  

 Articular e coordenar ações que promovam a ampliação do universo 

sociocultural e artístico dos estudantes, bem como sua inserção em 

práticas esportivas via as Atléticas de cada curso;  

 Apoiar as iniciativas estudantis na promoção de atividades culturais, 

artísticas e recreativas;  

 Criar centros de convivência universitária, favorecendo o acesso do 

alunado às atividades artístico-culturais;  

 Organizar atividades (palestras, encontros, seminários etc.) de caráter 

preventivo e informativo sobre temas relevantes para a juventude;  

 Estimular a participação estudantil nas atividades de ensino, extensão e 

iniciação científica;  

 Criar condições de acesso às novas tecnologias da informação;  

 Aumentar o nível de participação da UNIVEL na vida do estudante;  

 Valorizar os recursos da UNIVEL para implementar as diretrizes propostas, 

por meio da potencialização dos espaços físicos e serviços existentes e a 

articulação das diversas instâncias universitárias; e  

Promover pesquisas de satisfação do corpo discente e docente envolvendo 

aspectos administrativos, sociais, acadêmicos, de infraestrutura, entre outros. 

 

4.1 Formas de Acesso 

 

O corpo discente da FCSAC é constituído pelos alunos regularmente 

matriculados em seus diversos cursos.  

A admissão à educação superior da FCSAC está baseada em: mérito, 

capacidade, esforços, perseverança e determinação, mostrados pelos jovens que 

buscam o acesso à educação superior, adquiridos anteriormente no ensino médio, 

bem como não permite qualquer discriminação com base em raça, sexo, idioma, 

religião ou em considerações econômicas, culturais e sociais, nem tampouco em 

incapacidade física.  

O ingresso para os cursos de graduação é realizado mediante processo 

seletivo. Embora este processo seja o principal mecanismo de ingresso na IES 

para os cursos de graduação, outras formas de acesso também estão previstas, 

como transferências, matrículas de portadores de diploma de nível superior, 

PROUNI e ENEM.  

Para cada período letivo, atualmente semestral, para todos os cursos de 

graduação, a FCSAC realiza o processo seletivo de forma unificada. O edital de 

cada Processo Seletivo consta os períodos destinados às inscrições; e a 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

 - 137 - 

realização das provas, o número de vagas e o período do dia em que este será 

ministrado, a documentação necessária, o programa das matérias exigidas, o 

critério de classificação e de desempate e demais instruções complementares.  

O acolhimento e acompanhamento dos discentes tornam-se 

imprescindíveis, pois a capacidade da FCSAC para motivar os alunos a investirem 

na aprendizagem, tem importância fundamental na sua formação.  

Norteiam o processo de acesso ao Ensino Superior na FCSAC as 

seguintes diretrizes básicas:  

 Otimizar os processos seletivos para ingresso na Instituição, consolidando 

a aplicação de provas agendadas, e implementando novos formatos que 

possibilitem ampliar a oferta dos processos e a acessibilidade de alunos de 

diferentes regiões/áreas;  

 Garantir apoio necessário à plena realização do estudante, nos âmbitos 

acadêmico, cultural, social e político, bem como desenvolver mecanismos 

que viabilizem a permanência dos estudantes na instituição;  

 Orientar e atender os estudantes visando proporcionar oportunidades de 

engajamento na vida acadêmica;  

 Aprofundar e desenvolver atitudes e habilidades gerando competências 

favoráveis à sua formação integral;  

 Promover assistência cultural, desportiva, recreativa e social aos 

acadêmicos;  

 Proporcionar oportunidades de participação em programas de melhoria das 

condições de vida da sociedade, visando o desenvolvimento sustentável do 

planeta; e  

 Garantir a representação estudantil, com o objetivo de promover a 

organização do movimento estudantil, bem como incentivar a participação 

dos discentes, nos eventos da FCSAC.  

 
4.2 Programas de Estímulo à Permanência 

 

4.2.1 Programas de Nivelamento 

 

Com a ampliação do acesso ao ensino superior ampliaram-se também os 

problemas, pois esta expansão não ocorreu de forma isolada. Foi gradativamente 

acompanhada por uma expansão dos demais níveis (fundamental e médio) cujas 

deficiências de conhecimentos/competências instrumentais básicas são 

sobejamente conhecidas. Assim a UNIVEL procura lidar com esta realidade e 

institui, para seus alunos, o programa de nivelamento, que pode ser definido como 

um procedimento de estudo e uma atividade pedagógica de fundamental 

importância para sua formação, como aluno do ensino superior. 
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A IES oferece semestralmente aos seus alunos, sem custos adicionais, 

dois projetos de nivelamento: 

 Matemática Básica 

 Língua Portuguesa 

Ambos os projetos, são ofertados na modalidade presencial e em EaD 

(Educação a Distância) favorecendo o acesso e flexibilizando o tempo de estudo 

visando atingir o maior número de alunos possível. 

Estes programas são válidos como horas em Atividades Complementares e 

em casos específicos, de acordo com o grau de necessidade diagnosticado pelas 

coordenações de cursos, podem trazer uma obrigatoriedade no seu cumprimento, 

como por exemplo, a Matemática para as Engenharias. 

 

4.2.2 Núcleo de Apoio Psicológico/Psicopedagógico (NAPP) 

 

A IES possui um programa de orientação psicológica aos acadêmicos, o 

Núcleo de Apoio Psicológico/Psicopedagógico (NAPP). Nele são abordados 

temas como desempenho acadêmico, acompanhamento psicopedagógico, 

inclusão educacional, além de servir como atendimento psicológico ao corpo 

discente. 

O NAPP tem por objetivos:  

 Contribuir para a formação integral do discente, considerando 

aspectos sociais, emocionais e afetivos no percurso da formação 

acadêmica;  

 Promover um espaço de diálogo entre discentes, docentes, 

coordenadores de curso e diretores;  

 Assessorar, avaliar e apresentar propostas para o melhor 

desempenho dos discentes;  

 Atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo um 

espaço para “escutar” e intervir frente às suas ansiedades, se a na 

vida acadêmica ou na vida pessoal, desde que esteja interferindo no 

processo acadêmico;  

 Quando necessário, realizar intervenções com o apoio de familiares 

dos discentes, a fim de esclarecer as intercorrências vivenciadas na 

Faculdade;  

 Orientar profissionalmente e academicamente; 

 Fornecer apoio psicopedagógico. 

O NAPP é composto por profissionais com formação nas áreas da 

Psicologia e Pedagogia com Especialização em Psicopedagogia. Além do 
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atendimento especializado citado, o aluno tem o apoio extraclasse realizado pela 

Coordenação de Curso e pelos Professores. 

 

4.3 Programas de Apoio Financeiro 

 

A IES possui um Programa de Apoio Financeiro próprio, além de participar 

de programas institucionais, gerenciados pelo Poder Público Federal. Possui, 

ainda, diversas parcerias com empresas, órgãos públicos e entidades 

representativas de classe. É o que passamos a descrever:  

 

a) Plano Alternativo de Pagamento - PAP  

Com recursos próprios da Faculdade, que visa à concessão do benefício 

da postergação de pagamento de até 50% da mensalidade para alunos do 

primeiro ano do curso que, por motivo justificado, não foram atendidos pelo FIES. 

Tal financiamento deverá ser ressarcido após a conclusão do curso e no mesmo 

prazo do benefício usufruído.  

b) Financiamento Estudantil – FIES 

Programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no 

Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de 

sua formação. Trata-se de um programa existente apenas para alunos 

regularmente matriculados em instituições particulares cadastradas no Programa 

e que possuam avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. 

c) Programa Universidade Para Todos – PROUNI 

O PROUNI tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais 

e parciais a estudantes de cursos de graduação, em instituições privadas de 

educação superior, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e 

que tenha estudado e concluído seus estudos na escola publica, bem como ter 

participado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 

d) Bolsa Desconto Família 

É um desconto concedido a alunos com parentesco de primeiro grau 

(cônjuge e/ou filhos) matriculados na Faculdade, desde que o pagamento da 

mensalidade seja efetuado até a data do vencimento.  

e) Bolsa de Estudos Para Funcionários  

A mantenedora, baseada na convenção coletiva, assegura aos seus 

funcionários bolsa parcial para realização de seus estudos. O programa tem por 
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finalidade o incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional de seus 

funcionários, favorecendo a ampliação de suas habilidades e competências por 

meio dos cursos oferecidos pela Faculdade.  

f) Bolsa Estágio na Faculdade  

A Faculdade visa apoiar os alunos que apresentam carência 

socioeconômica e disponibilidade para prestar serviços em diversos setores da 

Faculdade. O aluno recebe uma bolsa estudo/estágio na Faculdade, sem prejuízo 

de suas atividades acadêmicas. O termo de compromisso é válido por um ano, 

podendo ser renovado por mais um ano, de acordo com a indicação e/ou 

solicitação do setor assistido.  

g) Bolsa Egresso  
 
O acadêmico egresso da Faculdade terá um incentivo entre 10 e 20% para 

cursar um curso de pós-graduação Lato Sensu e/ou uma nova graduação 

oferecida pela Faculdade. 

 

4.4 Organização Estudantil 

 

Os estudantes são estimulados a se organizarem em Centros Acadêmicos 

tendo acesso a qualquer momento aos órgãos da Direção Geral, Coordenadorias 

e Administração, para o encaminhamento de suas reivindicações, sejam elas 

efetuadas através dos órgãos de representação ou pessoalmente. É política da 

Administração da UNIVEL o atendimento pessoal a todos os acadêmicos para a 

solução conjunta dos problemas.  

O espaço para participação e convivência estudantil é adequado para o 

número de alunos que utilizam as instalações da UNIVEL. Sua sede conta com 

área de lazer, cantinas, terminais de computador para consultas dos acadêmicos 

e bibliotecas atualizadas. 

O DCE/UNIVEL está registrado sob o CNPJ 03.021.231/0001-70 com seu 

estatuto junto ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas 

Jurídicas - Cartório Marchesini em Cascavel – PR, como associação civil sem fins 

lucrativos, órgão de representação máxima dos estudantes de graduação e pós-

graduação da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel - UNIVEL, 

sem filiação político-partidária ou religiosa, livre e independente de órgãos 

públicos ou governamentais, de duração indeterminada, sediado na Av. Tito 

Muffato, 2317 - Santa Cruz, Cascavel - PR, CEP 85806-080, sede esta, cedida 

pela UNIVEL.  

A representação estudantil tem por objetivo promover a cooperação da 

comunidade acadêmica e o aprimoramento da IES. 
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Ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) compete indicar os 

representantes discentes, com direito a voz e voto junto aos órgãos colegiados da 

IES, vedada a acumulação. 

São objetivos do Diretório Central dos Estudantes: 

 Representar os estudantes de graduação, no todo ou em parte, 

judicial ou extrajudicialmente;  

 Defender os interesses gerais dos estudantes e de cada um em 

particular; 

 Promover e incentivar todas as formas de organização dos 

estudantes; 

 Incentivar as relações amistosas entre as organizações estudantis; 

 Defender a qualidade do ensino; 

 Difundir e fomentar as atividades culturais e artísticas entre os 

estudantes e a sociedade; 

Os Centros Acadêmicos (CA) podem ser organizados por curso, com o 

devido apoio do DCE – Diretório Central dos Estudantes. 

 

4.5 Acompanhamento de Egressos 

 

Considerando os vários indicadores de qualidade de uma Instituição de 

Ensino Superior destacam-se os resultados de investigações empíricas sobre o 

acompanhamento da vida profissional e educacional de seus ex-alunos. 

A FCSAC, por meio do Programa de Acompanhamento ao Egresso, tem 

como objetivo estreitar seu relacionamento com seus ex-alunos, de graduação e 

pós-graduação, desencadeando ações de aproximação, contato direto e 

permanente, através de todas as formas de comunicação possíveis e viáveis, 

incluindo um espaço online, na pagina principal do site www.univel.br.  

Este programa expressará o compromisso da FCSAC com o seu egresso 

numa relação de mão dupla, mantendo-os informados sobre notícias da sua área 

de formação, informações científico-técnicas, eventos (jornadas, congressos, 

cursos de atualização etc.), atividades de formação continuada, oportunidades, 

pós-graduação, perguntas a seu professor, além do contato com colegas de sua 

turma.   

De acordo com a política institucional, o programa tem como objetivos:  

 Criar o banco de dados – Projeto Sistema de Informação  

 Promover a manutenção do intercâmbio entre a UNIVEL e os 

egressos dos seus cursos;  
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 Avaliar o nível de satisfação dos egressos com a formação 

acadêmica adquirida;  

 Avaliar a qualidade do ensino e adequação dos currículos à 

demanda do mercado;  

 Levantar e analisar trajetórias profissionais;  

 Levantar e avaliar situações profissionais;  

 Acompanhar os alunos dos cursos de graduação da FCSAC que já 

estão em contato com o mercado de trabalho;  

 Saber da inserção, ou não, em programas de educação continuada 

(pós-graduação, cursos de curta duração etc).  

Desta forma, a FCSAC consegue manter contato continuo com os seus 

egressos, que por sua vez, representa o feedback do desempenho acadêmico 

institucional por sua atuação no mercado.  

 

4.6 Atendimento a Pessoas com Deficiências (PCDs) 

 

A FCSAC com o auxílio dos colegiados de cursos e o Núcleo Docente 

Estruturante, propicia ao corpo discente atendimento de apoio às atividades de 

sala de aula, identificando os obstáculos estruturais, acadêmicos e funcionais ao 

pleno desenvolvimento do processo educacional. 

Em resposta à legislação vigente e às politicas institucionais de 

Acessibilidade e Inclusão Social, a IES conta com um Plano de acessibilidade nas 

comunicações, pedagógica e atitudinal em atendimento a pessoas com 

deficiência (PCDs) e que responde às políticas de acessibilidade e a legislação 

pertinente. 

 

4.6.1 Política Institucional de Acessibilidade e Inclusão Social 

 

A preocupação com uma política de educação inclusiva já existe há alguns 

anos e sempre permeou como valor ético e moral das ações da IES.  

Um dos objetivos é manter profundas discussões desta temática, 

interagindo com todo os cursos, realizando projetos de extensão que contribua 

com a discussão e serviços junto as comunidades regionais, estudos e pesquisas 

que contemplem a perspectiva das pessoas com necessidades especiais nas 

mais variadas áreas de conhecimento.  

A FCSAC pretende aprimorar a cultura inclusiva criando e implementando 

recursos e serviços que garantam condições pedagógicas a estudantes com 

necessidades especiais de qualquer natureza.  

Serão adotadas as seguintes diretrizes:  
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 Realizar levantamento do contingente de alunos que apresentam 

dificuldade em se inserir na dinâmica acadêmica;  

 Realizar levantamento do contingente de alunos que apresentam 

deficiência física e/ou sensorial, identificando suas necessidades 

específicas;  

 Desenvolver estratégias de apoio a alunos com dificuldades adaptativas à 

vida acadêmica;  

 Romper barreiras de natureza cultural, afetiva e educacional, que dificultam 

a inclusão das pessoas com necessidades especiais na FCSAC;  

 Oferecer informações aos funcionários, professores, alunos e comunidade 

externa, relacionadas aos problemas inerentes à deficiência, visando uma 

melhor abordagem do problema em termos humanos, das pessoas com 

necessidades educacionais especiais, tanto física como motora, sensorial 

ou intelectual;  

 Oportunizar o curso de Pós-graduação “lato sensu” em  sicopedagogia na 

modalidade EaD, possibilitando a reflexão sobre a importância de uma 

educação para a transformação, para a emancipação do sujeito e, também, 

que este espaço de aprendizagem possibilite a estes futuros profissionais, 

o entendimento de que o grande desafio da educação inclusiva é buscar 

respostas educativas que atendam aos interesses e necessidades de todos 

os alunos, objetivando uma IES de qualidade para todos; 

 Oferecer gratuitamente a todos os docentes e técnicos administrativos, 

qualificação para a temática da Acessibilidade Pedagógica: A inclusão no 

Ensino Superior, debatendo temas acerca da Educação Inclusiva, das 

Tecnologias Assistivas e os diversos tipos de acessibilidade: Arquitetônica, 

atitudinal, Pedagógica e nas comunicações; 

 Criação de um Núcleo de Acessibilidade, responsável por discutir, refletir e 

propor ações direcionadas ao atendimento às pessoas com deficiências de 

diferentes tipologias (PCDs). 

 Incentivo a uma linha de Iniciação Científica para aprofundamento acerca 

das necessidades da educação inclusiva, com enfoque especial em 

Tecnologias Assistivas; 

 É ofertado a todos os colaboradores, semestralmente, a oficina/disciplina 

de Libras, de livre adesão e sem custo. 

 

4.6.2 Plano de acessibilidade nas comunicações, pedagógica e atitudinal em 

atendimento a pessoas com deficiência (PCDs) 

 

No âmbito educacional da IES, a acessibilidade não se traduz somente na 

eliminação de barreiras arquitetônicas, mas a promoção plena de condições para 
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o acesso e permanência na educação superior, bem como, o atendimento pleno 

das necessidades educacionais especiais. 

A inclusão na educação constitui uma proposta que representa valores 

simbólicos importantes, condizentes com a política de igualdade, em ambiente 

educacional favorável. Implica a inserção de todos, sem distinção de condições 

linguísticas, sensoriais, cognitivas, físicas, emocionais, éticas, socioeconômicas. 

Além disso, requer sistemas educacionais planejados e organizados que deem 

conta da diversidade dos alunos e ofereçam respostas adequadas às suas 

características e necessidades. As diferenças são vistas não como obstáculos 

para o cumprimento da ação educativa, mas como fatores de enriquecimento. 

Para pôr em prática políticas de inclusão, faz-se necessário o 

desenvolvimento de ações educacionais que removam barreiras (atitudinais, 

educacionais e arquitetônicas), para que a aprendizagem pretendida seja 

alcançada. 

Entretanto, para sair do campo das intenções e chegar à prática inclusiva 

existe uma série de ações que precisam ser desenvolvidas ou continuadas. 

Ressaltamos a necessidade de uma formação inicial e continuada para os 

professores e todos os envolvidos no processo, realizada através do PQD – Plano 

de Qualificação Docente que dedica um módulo de formação voltado à temática 

da Inclusão, acessibilidade e Tecnologias Assistivas. 

A constituição de uma política para alunos com deficiências especiais 

representa para a IES, o cumprimento dos próprios princípios regimentais e de 

seu compromisso social. 

O apoio acadêmico as pessoas de necessidades especiais ou com 

mobilidade reduzida é constituído por uma conjunto de ações que abrangem 

diferentes naturezas de atendimento. Na UNIVEL, eles tem uma atenção 

personalizada através de projetos visam não apenas cumprir as exigências legais, 

mas sobretudo, permitir que tenham uma vida universitária plena. 

Os responsáveis pelo Programa de Apoio Psicopedagógico, desde o 

momento da matrícula faz as entrevistas e identifica as necessidades dos alunos 

para tomar providências como, por exemplo: carteiras especiais ou intérprete da 

Língua Brasileira de Sinais. 

 

4.6.2.1 Plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário e 

diferenciado para utilização de espaços, mobiliários e edificações 

 

Conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da 

ABNT, na Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 
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7.611/2011 e na Portaria nº 3.284/2003, para os alunos portadores de deficiência 

física, a IES apresenta as seguintes condições de acessibilidade:  

Em atendimento ao Decreto 5.296/2004 que estabelece os requisitos de 

acessibilidade a UNIVEL toma como referência a Norma Brasileira ABNT NBR 

9050:2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas que trata da 

Acessibilidade de Pessoas com Deficiências a Edificações, Espaço, Mobiliário e 

Equipamentos Urbanos.  

Visando priorizar a viabilização deste decreto, a Instituição realiza:  

 criação de vagas de estacionamento de uso exclusivo das pessoas com 

deficiência física, devidamente sinalizadas e indicadas segundo norma 

ABNT 9050; assim, o estacionamento de veículos conta com áreas 

reservadas para este grupo de alunos ou visitantes e o pessoal 

responsável pela vigilância e segurança está treinado para oferecer 

assistência; havendo necessidade, os vigilantes ajudam estes a retirarem 

cadeira de rodas ou muletas dos veículos, acomodando-os e, sendo 

solicitado, conduzindo-os até o local desejado. Este atendimento é feito 

continuamente.  

 adequação da altura de equipamentos destinados a estudantes e 

funcionários portadores de necessidades especiais, como telefones 

públicos, balcão de atendimento, estantes de livros, bebedouros e 

interruptores de luz;  

 utilização de programação visual adequada, indicando de maneira clara os 

pontos adequados ao uso das pessoas com necessidades especiais;  

 rampas de inclinação suave e com corrimãos de altura adequada às 

pessoas de necessidades especiais; as calçadas possuem rampas de 

acesso nos padrões estabelecidos, permitindo que alunos ou visitantes 

com necessidades especiais se locomovam.  

 garantia de espaçamentos adequados (mínimo de 1,50m) em corredores e 

ambientes de uso coletivo;  

 manutenção dos corredores e acessos, livres de obstáculos (cestos de lixo, 

painéis de propaganda e bancadas) que possam impedir ou prejudicar a 

circulação de pessoas;  

 portas com larguras superiores a 80cm; portas e banheiros com espaço 

suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;  

 existência de barras de apoio nas paredes dos banheiros;  

 instalação de elevadores com dimensões adequadas às pessoas com 

necessidades especiais;  

 contratação ou qualificação de docentes e funcionários para o atendimento 

as pessoas de deficiência físico-motora, em iguais condições de tratamento 

dispensado aos estudantes não deficientes;  
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 computador adaptado para consulta ao acervo: na sala de consulta e 

pesquisa de acervo da biblioteca, com bancada adaptada para altura de 

90cm, permitindo sua utilização tanto para cadeirantes quanto para 

crianças e adolescentes; a adaptação é sinalizada por placa padrão acima 

do computador.  

 Piso táctil e placas de identificação dos espaços em Braille. 

 

4.6.2.2 Sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e 

intérprete da língua brasileira de sinais 

 

Para os estudantes com deficiência auditiva, compromete-se formalmente, 

no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso proporcionar:  

 intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, especialmente quando da 

realização e revisão de provas, complementando a avaliação expressa em 

texto escrito ou quando este, não tenha expressado o real conhecimento 

do estudante;  

 flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico;  

 aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, 

para o uso de vocabulário pertinente às disciplinas do curso em que o 

estudante estiver matriculado;  

 acesso aos professores de literatura e materiais de informações sobre a 

especificidade lingüística do deficiente auditiva.  

 A Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS, em cumprimento à legislação 

especifica é oferecida como Componente Curricular Optativo em todos os 

cursos de Bacharelado e Tecnologia e como Componente Curricular 

Obrigatório nos cursos de Licenciatura, sendo também de livre acesso aos 

docentes e colaboradores ao longo do ano. 

 

4.6.2.3 Sistemas e meios de comunicação e informação prestados às pessoas 

com deficiência visual  

 

Para estudantes com deficiência visual, compromete-se formalmente, no 

caso de vir a ser solicitada, proporcionar desde o acesso até a conclusão do 

curso, sala de apoio contendo:  

 máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a 

computador, sistema de síntese de voz;  

 gravador e fotocopiadora que amplie textos;  

 software de ampliação de tela;  
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 equipamento para ampliação de textos para atendimento a 

estudante com visão subnormal;  

 lupas, réguas de leitura;  

 scanner acoplado a computador;  

 de aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille e de fitas 

sonoras, para uso didático.  

 laboratórios disponíveis para uso de programas de computador 

como Winvox, Papovox entre outros, que permite que um livro seja 

escaneado, transformando-o em arquivo audível e transferências 

para endereços eletrônicos.  

 Permite-se o uso de gravadores convencionais existentes no setor 

de audiovisual, com auxílio dos funcionários responsáveis pelo 

suporte de atendimento.  

4.6.2.4 Acessibilidade e à Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista 

 

O atendimento das pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA) são 

contempladas em todo território nacional pelas políticas de educação inclusiva, 

numa perspectiva de superação às perspectivas de exclusão, segregação e 

integração historicamente aplicadas. 

No entanto, a Educação Inclusiva busca a centralidade da organização 

sócio-política na busca pela preservação dos direitos individuais do cidadão e seu 

atendimento de acordo com sua especificidade.  

Para tanto, o Transtorno Espectro Autista (TEA), abordado pela Lei N° 

12.764 institui a Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), de 27 de dezembro de 2012, o art. 3º da referida Lei, define os 

direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:  

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da 

personalidade, a segurança e o lazer;  

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;  

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às 

suas necessidades de saúde, incluindo:  

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;  

b) o atendimento multiprofissional;  

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;  

d) os medicamentos;  

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;  
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IV - o acesso:  

a) à educação e ao ensino profissionalizante; 

b) à moradia, inclusive à residência protegida;  

c) ao mercado de trabalho;  

d) à previdência social e à assistência 

Neste contexto, a IES, assume o compromisso de atender as 

regulamentações legais, a todos os acadêmicos autistas (TEA), bem como 

desenvolver, junto à comunidade acadêmica, atividades e ações educativas e 

preventivas.  

Desta forma, a FCSAC subsidiará o atendimento por meio do Núcleo de 

Apoio Psicológico e Psicopedagógico que promoverá a formação continuada de 

professores baseada na compreensão das diferenças de cada aluno, com foco na 

integração e acessibilidade, estímulo ao convívio social e valorização de 

diferentes formas de pensar.  

Concomitante, os currículos assumem a flexibilidade, as atividades 

acadêmicas e/ou avaliativas terão uma estrutura e tempo diferenciado, as 

diferentes metodologias de trabalho no alcance das necessidades, adaptação de 

conteúdos e formas de avaliação, preferencialmente práticos e focados em 

esquemas visuais.  

Quanto ao atendimento pedagógico dos acadêmicos com TEA, a IES 

compromete-se formalmente, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno 

conclua o curso, a realizar as seguintes ações:  

 Formação continuada para o corpo docente, no intuito, de subsidiar nas 

intervenções pedagógicas e metodológicas do aluno com TEA;  

 Adaptação curricular quando necessário;  

 Atendimento do NAPP com vista ao acolhimento, atendimento e 

encaminhamento das necessidades educativas especiais relacionadas aos 

processos de aprendizagem;  

 Encaminhamento para o sistema de saúde, quando se fizer necessário.  

A FCSAC se compromete em atender as pessoas com necessidades 

educativas especiais sempre que se fizer necessário, com reformas, adaptações e 

condições de acolhimento, acessibilidade e convivência junto com a comunidade 

acadêmica. 

 

5. POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO 

 

5.1 Avaliação Institucional 
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A Avaliação Institucional da FCSAC encontra-se sob a égide da lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004 que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES.  

A legislação vigente consolidou a avaliação como um dos instrumentos 

para sustentação da qualidade do sistema de educação superior. Os processos 

avaliativos internos e externos são concebidos como subsídios fundamentais para 

a formulação de diretrizes para as políticas públicas de educação superior e, 

também, para a gestão das instituições, visando à melhoria da qualidade da 

formação, da produção de conhecimento e da extensão, de acordo com as 

definições normativas de cada tipo de instituição e as opções de cada 

estabelecimento de ensino.  

A instituição apoiou e aderiu às novas diretrizes e dimensões propostas 

pelo Ministério da Educação, pois estas indicam que as IES devem procurar a 

promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais, 

bem como dos valores democráticos, da afirmação da autonomia e identidade e 

do respeito à diferença e à diversidade. Tem sido com base nestes mesmos 

pressupostos que há quase 20 anos a FCSAC vem trilhando o caminho em prol 

da valorização da educação em Cascavel, PR.  

A FCSAC entende que a avaliação institucional é uma grande oportunidade 

para redefinir ou reafirmar seus valores, potencializando as condições 

necessárias para consolidar a excelência educacional da instituição. Ela deve ser 

contínua, interativa, proativa e global. Seus resultados devem fornecer subsídios 

necessários à reflexão e revisão de políticas, programas e projetos, e devem 

orientar a IES nas tomadas de decisão.  

Os resultados das avaliações, além de subsidiarem as ações internas e a 

reformulação do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), formam a base 

para a implementação de todas as políticas educacionais e de ações 

correspondentes. 

 

5.1.1 Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

A CPA (Comissão Própria de Avaliação) da Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas de Cascavel instituída pela Portaria Nº 02/2015 de 06 de abril 

de 2015 tem como membros representantes:  

 

COORDENADOR:  

Elaine Aparecida Wilges Kronbauer  

 

VICE-COORDENADOR:  

Nilson dos Santos Dias  
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DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS:  

Neiva Janete Finken Fachinello  

Luciana Gabriel Chemim  

Lucas Silva  

 

DOS DOCENTES:  

Caroline de Cássia Francisco Buosi  

Osvaldo Mesquita Junior  

Lúcio Scherer  

 

DOS DISCENTES:  

Christian Fernando Bonetti  

Douglas Willian Chies  

Alessandra Brustolin  

 

DOS EGRESSOS:  

Heliton Luís Gonçalves  

Neiva Salete de Souza Muller  

Patrícia dos Santos de Oliveira  

 

DA SOCIEDADE CIVIL:  

Darci Edival Fagundes da Silva Barbosa  

Denise Adriana Martine de Meda  

Lucas Daniel Velasco da Silva 

 

5.1.2 Metodologia, Dimensões e Instrumentos 

 

A Instituição instalou o Processo de Avaliação Institucional Permanente 

(avaliação interna), conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). Para 

realização do processo foi proposto o preenchimento anônimo de questionários 

onde eram instados a qualificar em cinco (5) níveis, de péssimo a excelente, 

desde o desempenho docente até o comportamento discente, passando pelas 

condições de infraestrutura.  

Para o mensuramento das atividades propostas, são utilizados 

instrumentos que proporcionam informações das diversas representações e 

instâncias institucionais.  

É utilizada uma abordagem qualitativa, que se caracteriza pelo 

levantamento de dados obtidos em reuniões em grupos focais, com foco 

específico na investigação, por meio de discussões. Estes dados são levantados 

nas atas de reuniões de colegiado, com a participação do coordenador de curso, 

corpo docente e representante discente e nas reuniões com os discentes. Utiliza-
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se, também, a técnica de abordagem quantitativa, mediante questionários 

aplicados ao corpo docente e corpo discente, avaliando os diversos segmentos 

que compõem o cenário acadêmico.  

Estes questionários são aplicados uma vez por ano no todo e 

semestralmente em parte, para o corpo discente docente na sua integralidade. O 

processo de auto avaliação tem como objetivo gerar o autoconhecimento e a 

reflexão, visando ao aprimoramento da qualidade de ensino, da pesquisa, da 

extensão e da gestão administrativa.  

Como forma de complementar a avaliação, utilizamos dados secundários, 

resultantes das informações obtidas da própria Instituição e das reuniões entre os 

membros das subcomissões, professores e acadêmicos.  

A abordagem quantitativa é realizada por meio de questionários aplicados 

ao corpo docente, corpo discente e administrativo, avaliando os diversos 

segmentos que compõem o cenário acadêmico. Com os dados obtidos na 

avaliação institucional, conforme os relatórios a cada ciclo avaliativo, podemos 

observar que este instrumento de avaliação tem sido efetivo e aponta dados 

importantes para o trabalho de reestruturação e amadurecimento no processo 

educacional.  

 

5.1.3 Formas de Participação da Comunidade Acadêmica na Avaliação 

Institucional 

 

A comunidade acadêmica participa de diversas formas na auto avaliação, 

quer seja como membro direto da Comissão Própria de Avaliação - CPA, ou por 

meio de participação em reuniões, palestras, painéis de discussão ou 

preenchimento de questionários avaliativos. Os instrumentos de avaliação são 

preenchidos por docentes, técnicos administrativos, coordenações de cursos, 

chefias de departamento e acadêmicos.  

A CPA é composta por representantes de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica (docentes, técnicos administrativos, e discentes) e da 

sociedade externa a FCSAC.  

A CPA, além de coordenar e articular o processo de auto avaliação 

institucional, é responsável pelas seguintes atribuições:  

 planejar e organizar as atividades da auto avaliação e sensibilização da 

comunidade;  

 estabelecer os objetivos, a metodologia, os procedimentos, as estratégias, 

os recursos e o calendário de ações do processo de auto avaliação;  
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 desenvolver estudos e análises, visando ao fornecimento de subsídios para 

a fixação, aperfeiçoamento e modificação da política da avaliação 

Institucional;  

 propor projetos, programas e ações que possibilitem a melhoria da IES; e  

 elaborar os relatórios parciais e finais das diversas etapas da avaliação 

institucional.  

 

5.1.4 Avaliação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

 

Acompanhar as mudanças e tendências no mercado profissional faz-se 

fundamental para a promoção de ajustes ao currículo, servindo ainda como um 

instrumento dinâmico para a melhoria da intervenção e modificação da realidade 

profissional e social. Indica ainda, possibilidades de reciclagem e educação 

continuada a serem ofertadas aos egressos.  

A avaliação e acompanhamento da implementação do Projeto Pedagógico 

do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo é desenvolvida junto a 

coordenação de curso, professores/as que compõem o Colegiado de Curso e 

professores/as que compõem o Núcleo Docente Estruturante (NDE). O objetivo 

geral é avaliar e melhorar continuamente o Projeto Pedagógico no que tange ao 

tripé de ensino, pesquisa e extensão, sendo uma mobilização dos diferentes 

atores relacionados à vida acadêmica. 

A participação dos discentes no acompanhamento e avaliação do Projeto 

Pedagógico do Curso – PPC, ocorre pelo seu envolvimento direto na auto 

avaliação institucional, através Comissão Própria de Avaliação – CPA, bem como 

na sua representatividade nos órgãos colegiados: Colegiado de Curso e 

Conselhos Superiores. 

Os acadêmicos, além de participarem no processo de avaliação do Projeto 

de Curso, através da avaliação promovida pela CPA, são estimulados a 

organização estudantil, no sentido de fomentação da participação social. A IES e 

o Curso de Arquitetura e Urbanismo entendem que quando o acadêmico tem voz 

e voto, quando ele começa a praticar a democracia, faz funcionar o motor da 

transformação e da democratização também da IES e, inclusive, do próprio 

processo educativo.  

Assim, é garantida a representação estudantil o assento nas reuniões do 

Colegiado do Curso, bem como, reuniões com a Coordenação de Curso através 

dos líderes de turma. 

 

5.2 Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 
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O curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo da UNIVEL pretende 

se manter atualizado realizando ações em decorrência das auto avaliações 

internas promovidas pela instituição, pelo próprio curso, através de seu NDE e 

Colegiado.  

Os resultados obtidos da auto avaliação institucional realizada 

semestralmente pela Comissão Própria de Avaliação – CPA a toda comunidade 

da IES têm fornecido informações relevantes a respeito da auto avaliação de 

todos os cursos de graduação da IES.  

Além desta avaliação institucional interna, parte da auto avaliação do curso 

de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo da IES também será feita por meio 

de reuniões da Coordenação com os professores do curso, com o Colegiado, com 

NDE, com representantes discentes, onde busca-se a luz do Projeto Pedagógico 

do Curso debater sobre o andamento do curso, seu desenvolvimento, os critérios 

de avaliação, as condições de oferta do curso, verificando ainda as mudanças e 

tendências no mercado profissional, para, com isso, promover ajustes necessários 

ao currículo e as ações de ensino, pesquisa e extensão.  

Todos os dados fornecidos pelas avaliações citadas acima auxiliará e 

permitirá que várias ações sejam propostas e implementadas na instituição e no 

curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo com o objetivo de corrigir as 

fragilidades percebidas e de promover um melhor aproveitamento dos discentes e 

docentes. A partir de tais dados, torna-se possível iniciar processos de 

modificação da realidade social e profissional, dentro dos princípios da educação 

continuada, permitindo até mesmo ao egresso, a reciclagem constante de seus 

conhecimentos.  

Ações a serem aplicadas:  

 Revisão do PPC no sentido de criar espaço e tempo no currículo para a 

flexibilização do curso e o desenvolvimento de projetos acadêmico-

científicos interdisciplinares;  

 Orientação e discussão semestral com os docentes sobre o PPC do curso;  

 Realização de Simulados anuais, no formato do ENADE. Aplicado a todos 

os estudantes de todos os períodos da matriz curricular, avaliando as 

competências e habilidades que devem ser desenvolvidas até aquele 

período que o aluno está cursando;  

 Orientar os docentes a aplicar formas de avaliação mais contextualizadas e 

a usar metodologias de ensino inovador a fim que os discentes tenham 

uma formação específica diária semelhante à exigida no ENADE;  

 Exigir dos docentes o envio das avaliações dos conteúdos aplicados aos 

discentes à coordenação no sentido de verificar se os temas abordados 
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nas provas estão de acordo com as adequações orientadas pela 

coordenação do curso;  

 Orientar os professores a explorar mais o potencial de raciocínio e de 

conduta de ética dos acadêmicos.  

 Orientação aos docentes para disponibilização dos Programas de Ensino 

aos discentes;  

 Reestruturação do Programa de Nivelamento para os ingressantes nas 

disciplinas básicas;  

 Realização de atividades que envolvam conteúdos relacionados à 

Formação Geral aos estudantes;  

 Realização do planejamento docente semestralmente;  

 Melhoria da infraestrutura: laboratório e bibliografia.  

 Oferta de cursos de extensão, bem como curso de pós graduação na área, 

gerados a partir das demandas da comunidade acadêmica. 

 

5.2.1 Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações 

 

Os dados coletados durante as avaliações são analisados pela Direção 

Geral e demais diretorias, sendo, posteriormente, divulgados à comunidade 

acadêmica. Os resultados de abrangência geral são disponibilizados no site da 

Instituição, ambiente virtual e publicações informativas aos acadêmicos. Já os 

resultados pertinentes a cada curso são repassados às coordenações, 

multiplicando-os aos docentes que integram os colegiados de Graduação e Pós-

Graduação, às equipes técnico-administrativas, bem como aos demais 

interessados. 

Ao finalizar o ciclo das avaliações, são mapeadas as potencialidades e 

fragilidades apontadas pela comunidade acadêmica. Os resultados desse 

mapeamento são utilizados para embasar um planejamento institucional com 

vistas a atender as demandas apontadas. 

No histórico da CPA, diversas melhorias foram promovidas a partir das 

avaliações internas e externas como, por exemplo, estacionamento, 

cantina/restaurante universitário, instalações da biblioteca, sinalização da sede, 

atualização e modernização frequente dos laboratórios de uso específico e 

comuns aos cursos, e outros investimentos em infraestrutura. 

Cabe à instituição transformar seus resultados em ações, valorizando a 

participação dos atores-sujeito no processo de avaliação institucional. A finalidade 

central do processo avaliativo na UNIVEL é promover a realização autônoma do 
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projeto institucional, de modo a garantir a qualidade acadêmica no ensino, na 

pesquisa, na extensão, na gestão e nas ações de responsabilidade social. No seu 

processo de avaliação institucional, a IES se preocupa em garantir a participação 

de todos os membros da comunidade educativa – professores, estudantes, 

técnico-administrativos, e outros grupos sociais, realizando ações coletivamente 

legitimadas. 

Importa registrar que estes dados servirão de insumos para o Relato 

Institucional (RI), documento este, de caráter público e que reflete as ações 

decorrentes do desenvolvimento institucional e dos feedbacks necessários aos 

resultados da avaliação realizada.  

A CPA (Comissão Própria de Avaliação) tem seu próprio regulamento de 

funcionamento e um projeto específico de atuação em constante avaliação a partir 

dos resultados produzidos. 

 

6. REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 

 

6.1 DCN - Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

 

DCNs DISCIPLINAS TRABALHADAS 

Estética e História das Artes História da Arte e da Estética 

Estudos Sociais e Econômicos 
Cultura e Sociedade; 

Matemática Aplicada 

Estudos Ambientais 
Ecologia Urbana e 

Sustentabilidade 

Desenho e Meios de 

Representação e Expressão 

Desenho Técnico; 

Meios de Expressão 

Teoria e História da 

Arquitetura, do Urbanismo e 

do Paisagismo 

História da Arquitetura, 

Urbanismo e Paisagismo 

Projeto de Arquitetura, de 

Urbanismo e de Paisagismo 

Estudos Urbanos; 

Introdução ao Paisagismo; 

Projeto Arquitetônico 

Institucional; 

Projeto Arquitetônico e 

Paisagem 

Planejamento Urbano e 

Regional 

Planejamento Urbano e 

Regional 

Tecnologia da Construção Tecnologia das Construções 

Sistemas Estruturais e Teoria 

das Estruturas 

Sistemas Estruturais e Teoria 

das Estruturas 

Conforto Ambiental Conforto Ambiental: Térmico; 
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Conforto Ambiental: Lumínico; 

Conforto Ambiental: Acústico 

Técnicas Retrospectivas 
Patrimônio Histórico e Técnicas 

Retrospectivas 

Informática Aplicada à 

Arquitetura e Urbanismo 
Informática Aplicada  

Topografia Topografia 

 
 

6.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 

11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004) 

 

Para atender as competências e habilidades, o discente do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo irá desenvolver atividades centradas numa unidade 

epistemológica e no acompanhamento das concepções de homem, de sociedade 

e de mundo.  

Assim o tema transversal escolhido para ser desenvolvido ao longo do 

semestre é a Cidadania, de forma a proporcionar aos estudantes a reflexão sobre 

como é construída a realidade social e cultural, a refletir sobre a cultura afro-

brasileira e cultura indígena conforme nos termos da Lei nº 9.394/96, com a 

redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, e da Resolução 

CNE/CP nº 1/2004, fundamentada no parecer CNE/CP nº 3/2004 e a educação 

das relações étnico-raciais conforme resolução CNE/CP número 1 de 17 de junho 

de 2004, bem como perceber o seu papel ativo no desenvolvimento de ações e 

atitudes que desencadeiam fatores que influenciam essa construção de realidade. 

Para o curso de Arquitetura e Urbanismo a DCN de Educação Ambiental 

será trabalhada nas Disciplinas de Cultura e Sociedade, Atividades 

Complementares e Extensão. 

  
6.3 Núcleo Docente Estruturante - (Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010)  

 

REGULAMENTO INSTITUCIONAL DO  

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DA FCSAC 

 

TÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O presente regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do 

Docente Estruturante dos cursos de Graduação da Faculdade. 

Art. 2º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é órgão consultivo, deliberativo e 

recursal, formado por uma equipe de docentes de elevada formação e titulação, 
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indicados pelas Coordenações de Curso com a incumbência de auxiliá-las para 

efeito de implantação do Projeto Pedagógico dos mesmos, bem como alterações 

ou reformas na concepção da proposta pedagógica dos cursos. 

Parágrafo único. É vedado ao Núcleo Docente Estruturante deliberar sobre 

assuntos que não se relacionem exclusivamente com os interesses da Instituição. 

CAPITULO I - DAS ATRIBUIÇÕES DO NDE 

Art. 3º São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

 

a) Implantar, discutir e elaborar o Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), ainda 

acompanhar, atualizar, articular e adequar o PPC de acordo com os 

relatórios da Comissão Própria de Avaliação (CPA), procurando atender ao 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional  

(PPI) e a demanda local e regional; 

b) Definir o perfil do formando egresso/profissional de acordo com as Diretrizes 

 urriculares Nacionais (D N’s) dos  ursos de Graduação a que pertencem; 

c) Avaliar e supervisionar os Planos de Ensino (PE) das disciplinas do curso, 

adequando-os ao PPC e encaminhar, se for o caso, propostas de 

reestruturação curricular aos órgãos Colegiado do Curso, entre outras 

atribuições inerentes a proposta pedagógica dos cursos. 

d) Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de Graduação; 

e) Promover a interdisciplinaridade e/ou transdisciplinaridade do curso e entre 

os cursos; 

f) Exercer as demais funções que lhe são explícitas ou implicitamente 

conferidas por este Regulamento ou por outras legislações e regulamentos a 

que se subordine. 

CAPITULO II - DA CONSTITUIÇÃO DO NDE 

Art. 4º O NDE de Curso será constituído: 

a) Pelo Coordenador do Curso, como seu presidente; 

b) Pelo menos por 5 (cinco) professores incluindo o coordenador  pertencentes 

ao corpo docente do curso, 

§1º O Coordenador é substituído em suas faltas e impedimentos eventuais por um 

professor do Curso, designado previamente pelo Diretor Geral. 

§2º Os membros do Núcleo Docente Estruturante serão indicado pelo 

coordenador do curso e aprovado pelo Diretor Geral e devem participar da 

integralização do currículo pleno do curso. 

Art. 5º A indicação dos representantes docentes será feita pelo Coordenador  de 

Curso para um mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução, 
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respeitando os seguintes critérios nessa ordem: titulação, regime de trabalho, 

tempo no magistério no ensino superior e em especial na Instituição. 

CAPITULO III - DA TITULAÇÃO ACADÊMICA DOS DOCENTES DO NDE 

Art. 6º Os docentes que compõem o Núcleo Docente Estruturante devem possuir, 

pelo menos 60% de titulação acadêmica obtida em programa de pós- graduação 

stricto senso. 

CAPITULO IV - DO REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES DO NDE 

Art. 7º Os docentes que compõem o Núcleo Docente Estruturante terão 

contratação em regime de tempo parcial e integral, sendo pelo menos 20 % em 

regime integral. 

CAPITULO V - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NDE 

Art. 8º Os Compete ao Presidente do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

b) Representar o NDE junto aos órgãos da Instituição; 

c) Encaminhar deliberações do NDE; 

d) Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 

NDE e um docente membro do NDE para secretariar e lavrar as atas; 

CAPITULO VI - DAS REUNIÕES DO NDE 

Art. 9º O NDE de Curso reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa 

do seu Presidente, duas vezes por semestre, e, extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo Presidente ou pela maioria simples de seus membros 

constituídos. 

§1º A convocação de todos os seus membros será feita mediante aviso expedido 

pela Coordenação do Curso, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes da hora 

marcada para o início da sessão e, sempre que possível, com a pauta da reunião. 

§ 2º Somente em casos de extrema urgência poderá ser reduzido o prazo de que 

trata o "caput" deste artigo, desde que todos os membros do NDE tenham 

conhecimento da convocação e ciência das causas determinantes de urgência 

dos assuntos a serem tratados. 

Art. 10 A pauta dos trabalhos das sessões ordinárias será obrigatoriamente a 

seguinte: 

a) Leitura e aprovação da Ata da sessão anterior; 

b) Expediente; 

c) Ordem do dia; e 

d) Outros assuntos de interesse geral. 

§1º Podem ser submetidos à consideração do plenário, assuntos de urgência, a 

critério do NDE, que não constem da Ordem do Dia, se encaminhados por 

qualquer um de seus membros. 
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§2º Das reuniões, lavrará um dos membros do NDE, ata circunstanciada que, 

depois de lida e aprovada é assinada pelos membros presentes na reunião. 

Art. 11 As deliberações do NDE ocorrerão por maioria simples de votos, com 

base no número de presentes. 

Art. 12 Observar-se-á nas votações os seguintes procedimentos: 

a) Em todos os casos a votação é em aberto; 

b) Qualquer membro do NDE pode fazer consignar em ata expressamente o 

seu voto; 

c) Nenhum membro do NDE deve votar ou deliberar em assuntos que lhe 

interessem pessoalmente; 

d) Não são admitidos votos por procuração. 

Art. 13 A ausência do docente por duas reuniões consecutivas sem justificativa 

incorrerá na sua substituição automática como membro do NDE. 

TÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14 Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo NDE ou 

pelo Diretor Geral, de acordo com a competência dos mesmos. 

Art. 15 Este regulamento entra em vigor nos termos de sua aprovação pelo 

Conselho Superior (CONSU). 

 

6.4 Disciplina de Libras - (Dec. N° 5.626/2005)  

 

Atividades Complementares e Disciplinas oferecidas na modalidade a 

Distância.  

 

6.5 Políticas de Educação Ambiental - (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e 

Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) 

 

A Política Institucional de Educação Ambiental, descrita no PDI FCSAC 

2016-2020, estará contemplada nos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC 

através de disciplinas específicas e/ou de forma transversal em disciplinas, 

trabalhos interdisciplinares e/ou projetos de conclusão de curso ou atividades 

complementares. Além disso, a educação ambiental, também desenvolvida pela 

Instituição, visa possibilitar que a comunidade acadêmica compreenda e atue 

objetivando a sustentabilidade e o comprometimento com a missão da UNIVEL. A 

promoção da educação ambiental ou de práticas sustentáveis na IES também se 

concretiza pela educação ambiental não formal, praticada através de projetos em 

parcerias com setores privados e com movimentos sociais. O envolvimento da 

faculdade com ações para a comunidade externa é cada vez mais frequente e 

envolve alunos de diferentes áreas, que utilizam o que foi aprendido por meio da 

educação ambiental formal em sala de aula, para promoção da educação 
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ambiental não formal em atividades com a comunidade que os rodeia. Atualmente 

a Educação Ambiental é considerada a mola mestra ao cumprimento do art. 225 

da Constituição, assim como, dos princípios e objetivos da Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA). As diretrizes estão de acordo com a Lei nº 9.795 de 

abril de 1999 e Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002.  

Objetivo:  

 Orientar as questões ambientais e sociais em consonância com os 

princípios e diretrizes do desenvolvimento sustentável. 

Princípios: 

 Implementar as atividades da IES em consonância com os marcos legais e 

regulatórios pertinentes e com as Convenções e Acordos Ambientais 

Internacionais dos quais o Brasil é signatário.  

 Estabelecer gradativamente um processo contínuo de Educação Ambiental 

amplo e integrado, capaz de orientar e subsidiar a realização de todas as 

atividades da IES, buscando permitir a conscientização ambiental de toda a 

comunidade acadêmica.  

 Contribuir com o uso racional de recursos naturais, fazendo a gestão 

adequada dos resíduos gerados nas atividades da Instituição, visando 

reduzir e prevenir a poluição e preservar ou melhorar a qualidade do meio 

ambiente, de acordo com as normas e legislação vigente.  

 Promover o uso eficiente e o combate ao desperdício da energia elétrica e 

da água nas instalações da Faculdade.  

Diretrizes: 

 Orientar a gestão de forma que as atividades da Faculdade sejam 

planejadas e implementadas com base em princípios que garantam a 

preservação ambiental e o consumo ambientalmente responsável.  

 Cumprir com as normas e legislações ambientais relacionados à 

preservação ambiental, em todas as atividades e setores da IES;  

 Aplicar princípios de desenvolvimento sustentável (preservação ambiental 

e consumo consciente) nos processos de decisão da Faculdade, aquisição 

e contratação de serviços;  

 Propor a inclusão, de maneira formal, de premissas de preservação 

ambiental e consumo consciente na proposta pedagógica dos diferentes 

cursos ministrados pela Instituição que lidam direta ou indiretamente com 

recursos naturais;  

 Oportunizar ao aluno o aprendizado e reflexão a cerca de um novo modelo 

de educação, que renove as diretrizes e os princípios educacionais para 

uma mudança nas questões ambientais e sociais, com base no 

desenvolvimento sustentável. 

 Prover ao aluno oportunidades educativas que permitam a este ser 

protagonista na promoção da educação ambiental. 
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 Elaborar e implementar programas de sensibilização e capacitação para o 

quadro de colaboradores da IES, na temática conservação ambiental e 

consumo consciente;  

 Difundir a Política Ambiental da IES por meio de ações de Educação 

Ambiental.  

 Orientar os seus colaboradores quanto à importância da Educação 

Ambiental;  

 Implementar programas contínuos de Educação Ambiental na Faculdade.  

 Implementar medidas de combate ao desperdício da energia e da água na 

IES.  

 Implementar mecanismos de eficiência energética;  

 Otimizar a utilização da energia e da água;  

 Reduzir os custos relativos da energia e da água;  

 Promover a capacitação e treinamento da equipe para adoção de medidas 

de redução do consumo de energia elétrica e da água. 

Para o curso de Arquitetura e Urbanismo a DCN de Educação Ambiental 

será trabalhada nas Disciplinas de Ecologia Urbana e Sustentabilidade, Atividades 

Complementares, Disciplina eletiva e Extensão. 

 

6.6 Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos - (Resolução 

Nº 1, de 30 de Maio de 2012) 

 

A política institucional de Direitos humanos possui uma perspectiva 

interdisciplinar e transversal, compreendida mediante a integração de diferentes 

disciplinas, perpassando diferentes áreas de conhecimento, caracterizando-os 

como interdisciplinares e transversais. 

 Busca-se desenvolver processos metodológicos participativos e de 

construção coletiva de uma educação que institua o respeito e valorização da 

diversidade, adoção de novas práticas e emancipação política, conforme a defesa 

dos direitos humanos, do trabalho, do meio ambiente e da justiça, (conforme 

disposto no Parecer CNE/CP nº 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução 

CNE/CP nº 1, de 30/05/2015). 

Para o curso de Arquitetura e Urbanismo a DCN de Educação em Direitos 

Humanos será trabalhada nas Disciplinas Cultura e Sociedade, Atividades 

Complementares, Disciplina na modalidade a Distância e Extensão. 

 

7 REGULAMENTOS  

 

7.1 Regulamento das Atividades Complementares  
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA FACULDADE DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE CASCAVEL 

 

Art. 1º - As atividades complementares do curso superior de Arquitetura e 

Urbanismo, que são obrigatórias para todos os alunos, dividem-se em seis 

categorias assim discriminadas: 

 

Categoria A – Atividades de Extensão 

Categoria B – Palestras, Seminários, Congressos e Conferências 

Categoria C – Atividades de Pesquisa e Iniciação Científica 

Categoria D – Voluntariado 

Categoria E – Monitoria 

Categoria F – Disciplinas não previstas no currículo pleno do curso 

 

Art. 2º - As atividades complementares no curso superior de Arquitetura e 

Urbanismo terão carga horária de 200 horas, equivalentes a 5% da carga horário 

total do curso, devendo seu cumprimento distribuir-se, preferencialmente, ao 

longo do curso. O aluno não poderá exercer atividades que excedam 50% da 

carga horária total dentro de uma mesma categoria. 

 

Art. 3º - As Atividades de Extensão (Categoria A) ensejam incluir pra fins de 

aproveitamento o registro no histórico escolar os seguintes tipos: 

a) Participação em cursos de extensão ofertados pela instituição ou por outras 

instituições de ensino, desde que relacionados às áreas de formação 

profissional do curso. 

b) Participação em projetos comunitários e/ou sociais relacionados às áreas 

de formação profissional do curso. 

c) Envolvimento na organização de eventos acadêmicos, tais como 

seminários científicos, semanas acadêmicas, entre outros. 

 

Art. 4º - A Categoria B envolve a participação do aluno em palestras, seminários, 

congressos e conferências acadêmicas, desde que devidamente comprovada e 

que tenham relação com as áreas de formação profissional do curso. 

 

Art. 5º - As atividades de Pesquisa e Iniciação Científica (Categoria C) sujeitam-

se aos seguintes tipos. 

a) Participação e desenvolvimento de projetos de iniciação científica 

vinculados ao Centro de Pesquisa e Extensão da Faculdade. 

b) Participação em projetos de pesquisa vinculados ao Centro de Pesquisa e 

Extensão da Faculdade. 

c) Trabalhos publicados em periódicos acadêmico-científicos. 
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d) Participação em eventos de iniciação científica ou em congressos 

científicos relacionados aos projetos desenvolvidos pelo aluno. 

 

Art. 6º - O Voluntariado (Categoria D) compreende a participação do aluno em 

atividades e projetos voluntários desenvolvidos com o intuito de prestação de 

serviços junto a sociedade, podendo estar vinculados a outros projetos da 

instituição. 

 

Art. 7º - A Categoria E compreende a participação do aluno em atividades de 

monitorias em disciplinas do curso no qual o mesmo está matriculado. 

 

Art. 8º - A Categoria F contempla as seguintes modalidades: 

a) Disciplinas não previstas na grade curricular obrigatória do curso ofertadas 

pela instituição, disciplinas de outras IES. 

b) Cursos de idiomas frequentados durante o transcorrer do curso. 

 

Art. 9º - Caberá à Coordenação do Curso: 

a) Aprovar o relatório final de Atividades Complementares de cada aluno. 

b) Exigir a comprovação documental pertinente para que seja anotada na 

Faculdade. 

c) Controlar o lançamento das atividades cumpridas na ficha individual do 

aluno. 

d) Remeter a Secretaria da Faculdade o relatório final das Atividades 

Complementares realizadas pelo aluno e a respectiva carga horária 

computada, para fins de registro no histórico escolar correspondente. 

Parágrafo Único – Os documentos comprobatórios das Atividades 

Complementares, após anotados na ficha individual do aluno, com a indicação 

do tipo de atividade desenvolvida e da carga horária computada, serão 

devolvidos aos alunos, que terão a responsabilidade de guardá-los até a 

obtenção do diploma. 

 

Art. 10º - É da exclusiva competência da Coordenação do Curso a aprovação 

do relatório final de Atividades Complementares e a distribuição das horas 

dispendidas em tais atividades por cada aluno contemplando os limite mínimos 

fixados neste regulamento. 

Parágrafo Único – Caberá ao Coordenador do curso tomar as providências 

necessárias para evitar abusos e fraudes. Poderá, ainda, estipular o prazo 

máximo para a entrega do relatório final de Atividades Complementares pelo 

formando. 

 

Art. 11º - Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
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7.2 Regulamento do Estágio Supervisionado do Curso 

 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  

DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA FACULDADE DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE CASCAVEL 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º Este instrumento legal regulamenta o Estágio Supervisionado Obrigatório 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade e complementa o Projeto 

Pedagógico do Curso. 

 

Art. 2º O Estágio Supervisionado é parte integrante do currículo do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Faculdade, consistindo em componente curricular 

obrigatório, devendo ser executado em consonância com o Projeto Pedagógico do 

Curso, as normas previstas neste regulamento, as políticas e as diretrizes 

institucionais, as disposições regimentais e a legislação pertinente. 

 

CAPÍTULO II 

Do Estágio Supervisionado 

 

Art. 3º Entende-se por Estágio Supervisionado aquele período em que o 

acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo troca experiências práticas e 

teóricas em diversos campos de atuação das áreas abrangidas pelo profissional 

de Arquitetura e Urbanismo, sob a supervisão do Coordenador de Estágio do 

Curso e do Supervisor da Empresa, visando complementar a sua formação 

profissional. 

 

Parágrafo único. O Estágio Supervisionado será realizado em instituições ou 

empresas afins às áreas da Arquitetura e Urbanismo, na participação em projetos 

de pesquisa e/ou extensão, bem como na prestação de serviços através de 

Empresas Juniores vinculadas à Faculdade. 

 

Art. 4º São objetivos do Estágio Supervisionado: 

I. Oportunizar ao acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

aprendizado social, profissional e cultural que lhe possibilite o preparo para 

atuação em campos de futuras atividades profissionais. 

II. Proporcionar ao formando a possibilidade de colocar em prática os 

conhecimentos produzidos durante o tempo de permanência no curso de 

Arquitetura e Urbanismo. 

III. Propiciar ao aluno condições de refletir criticamente sobre os conteúdos 

teóricos do curso, analisando a relação teoria-prática. 
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IV. Complementar a formação profissional com aplicação prática das 

informações teóricas adquiridas durante o curso, orientando o acadêmico 

na escolha de sua especialização profissional. 

 

CAPÍTULO III 

Da Organização do Estágio Supervisionado 

 

Art. 5º O Estágio Supervisionado apresenta a seguinte estrutura: 

I. Coordenador de Estágio do Curso; 

II. Supervisor da Empresa; 

III. Estagiário; 

IV. Departamento de Estágios. 

 

Art. 6º O Coordenador de Estágio do Curso é um professor indicado pelo 

Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo, sendo responsável por: 

I. Acompanhar e orientar o acadêmico estagiário, de acordo com o 

regulamento de Estágio Supervisionado; 

II. Buscar junto às empresas e instituições, vagas para os acadêmicos 

matriculados nos componentes curriculares de Estágio Supervisionado; 

III. Divulgar as oportunidades de Estágio Supervisionado; 

IV. Selecionar os acadêmicos para os campos de estágios nas diferentes 

empresas e/ou instituições concedentes de estágios; 

V. Encaminhar os alunos estagiários aos campos de estágios; 

VI. Analisar e dar pareceres aos pedidos de troca de estágios e/ou 

supervisores na empresa, a pedido das partes interessadas; 

VII. Comunicar-se com o Supervisor da Empresa, visando obter e repassar 

informações referentes às atividades do aluno estagiário; 

VIII. Avaliar o acadêmico com base no desenvolvimento das atividades de 

estágio e no(s) relatório(s) entregue(s); 

IX. Entregar ao Coordenador do Curso o relatório final, juntamente com a 

nota final do estágio, conforme estabelecido neste regulamento; 

X. Fornecer as orientações gerais do componente curricular e deste 

regulamento à todos os envolvidos (professores, estagiários, empresas e 

instituições) no Estágio Supervisionado; 

XI. Promover discussões e reuniões com a Coordenação do Curso, 

Colegiado do Curso, estagiários e/ou Supervisores das Empresas 

vinculadas aos estágios supervisionados, quando necessário; 

XII. Encaminhar casos e questões duvidosas e/ou omissas ao Colegiado do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

 

Art. 7º O Supervisor da Empresa responsável pelo estágio é realizada por um 

profissional vinculado à empresa e/ou instituição concedente do estágio, a quem 

cabe: 
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I. Estabelecer o programa de atividades a ser desenvolvido pelo aluno que 

deverá estar contemplado no Plano de Estágio; 

II. Acompanhar, supervisionar e orientar o aluno estagiário mediante visitas in 

loco, durante a realização do estágio; 

III. Fornecer informações referentes ao desenvolvimento das atividades do 

aluno ao Coordenador de Estágio do Curso. 

IV. Avaliar o desempenho do acadêmico, mediante análise da Ficha de 

Avaliação da Empresa (Anexo 1) e da Ficha de Controle de Atividades 

(Anexo 2), preenchido no local de estágio; 

V. Encaminhar a Ficha de Avaliação da Empresa (Anexo 1) e a Ficha de 

Controle de Atividades (Anexo 2) ao Coordenador de Estágio do Curso. 

 

Art. 8º O Estagiário é o acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Faculdade, matriculado no componente curricular obrigatório denominado Estágio 

Supervisionado, a quem compete: 

I. Tomar a iniciativa de conhecer os campos de estágio optando por um 

deles; 

II. Comunicar ao Departamento de Estágios a necessidade e/ou 

possibilidade de realização de estágio no campo escolhido; 

III. Entrar em contato com o Coordenador de Estágio do Curso para firmar a 

orientação de estágio; 

IV. Encaminhar ao Departamento de Estágios toda documentação 

necessária; 

V. Cumprir a carga horária exigida no Estágio Supervisionado; 

VI. Realizar as atividades programadas no Plano do Estágio, cumprindo os 

horários estabelecidos; 

VII. Buscar assessoramento com o Coordenador de Estágio do Curso e/ou 

Supervisor da Empresa, sempre que necessário; 

VIII. Informar ao Coordenador de Estágio do Curso e/ou Supervisor da 

Empresa o andamento das atividades de estágio; 

IX. Elaborar os relatórios de estágio conforme normas estabelecidas neste 

regulamento. 

X. Entregar os relatórios de estágio de acordo com o cronograma 

estabelecido pelo Coordenador de Estágio do Curso; 

XI. Elaborar o Relatório Final, ao término do período de estágio, 

especificando as atividades realizadas e a carga horária cumprida. 

 

Art. 9o O Departamento de Estágios é um órgão de caráter suplementar da 

administração básica da Faculdade, tendo por finalidade assessorar os Cursos e 

a Instituição na organização dos estágios supervisionados obrigatórios ou não 

obrigatórios dos acadêmicos, visando uma melhor qualificação do futuro 

profissional, além de propiciar condições para inserção profissional no mercado 

de trabalho. 
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CAPÍTULO IV 

Dos Campos de Estágio 

 

Art. 10. São considerados campos de estágio as entidades de direito privado, os 

órgãos da administração pública e outras entidades da comunidade em geral, 

desde que apresentem condições para situações concretas de vida e trabalho, 

dentro do campo profissional do Arquiteto e Urbanista. 

 

Art. 11. Na definição dos campos de estágios são considerados os seguintes 

aspectos: 

I. A existência de infraestrutura material e de recursos que permita a 

realização dos estágios; 

II. Anuência às normas disciplinares dos Estágios Supervisionados definidos 

pela UNIVEL; 

III. Proposição de termos de organização do estágio que possam ser 

convertidos em formulação legal (instrumentos jurídicos como acordo de 

cooperação, convênios, termo de compromisso, entre outros), onde devem 

estar acordadas todas as condições de realização dos estágios. 

 

Art. 12. Às entidades concedentes de estágio compete: 

I. Celebrar convênio com a Faculdade para a formalização do campo de 

estágio; 

II. Comunicar ao Departamento de Estágios da Faculdade a existência de 

vagas para estagiários, bem como os requisitos necessários para o 

preenchimento das mesmas; 

III. Firmar com o Estagiário o Termo de Compromisso do Estágio 

Supervisionado; 

IV. Estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento das atividades previstas 

no Plano de Estágio; 

V. Assegurar aos estagiários condições necessárias para a realização do 

Estágio Supervisionado; 

VI. Solicitar ao Departamento de Estágios qualquer alteração no Termo de 

Compromisso; 

VII. Informar aos estagiários as normas da empresa; 

VIII. Decidir sobre a concessão e o valor da bolsa-auxílio ou outro benefício 

qualquer. 

 

CAPÍTULO V 

Do Regime Acadêmico 
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Art. 13. A carga horária destinada ao Estágio Supervisionado é especificada na 

matriz curricular do curso, de acordo com as diretrizes curriculares e a legislação 

vigente, e deve ser cumprida integralmente. 

 

§ 1º O componente curricular obrigatório Estágio Supervisionado poderá ser 

cumprido no decorrer do último ano do curso (9o ou 10o períodos), sendo a critério 

do aluno o período no qual irá realizar o estágio. 

 

§ 2º A carga horária prevista para o Estágio Supervisionado será desenvolvida na 

modalidade de atividades práticas individuais na Entidade Concedente do Estágio, 

conforme estabelecido no Plano de Estágio. 

 

§ 3º O Coordenador de Estágio do Curso poderá realizar atividades presenciais e 

em grupo com todos os alunos da respectiva turma, nas dependências da 

Faculdade, sendo que tais atividades não poderão exceder a 10% (dez por cento) 

da carga horária prevista para o Estágio Supervisionado, sendo divulgadas as 

datas e horários em Edital. 

 

Art. 14. Estão habilitados a se matricular no componente curricular Estágio 

Supervisionado os alunos aprovados em todas as disciplinas do curso até o final 

do 8o (oitavo) período, e que tenham 50% da carga horária referente às Atividades 

Complementares cumpridas, conforme exigência do curso e previsto na matriz 

curricular na qual está vinculado. 

 

§ 1º A matrícula no componente curricular denominado Estágio Supervisionado 

deve ocorrer no período de matrícula de todas as disciplinas, previstas no 

Calendário Acadêmico. 

 

§ 2º Para efetivar a matrícula, o aluno deverá apresentar o Termo de 

Compromisso de Estágio firmado com a Entidade Concedente do Estágio e a 

Faculdade, além dos documentos complementares previstos pelo Departamento 

de Estágios da Faculdade.  

 

Art. 15. No Estágio Supervisionado a frequência será de 100%, a qual será 

controlada pelo Supervisor da Empresa no campo de estágio. 

 

§ 1º No Estágio Supervisionado o acompanhamento do aluno dar-se-á mediante 

visitas realizadas pela Coordenação de Estágio do Curso nos locais de campo de 

estágio, ou através de outro contato com o Supervisor da Empresa. Casos 

especiais serão definidos pelo Colegiado do Curso. 
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§ 2º O Coordenador de Estágio do Curso tem a responsabilidade pelos aspectos 

relacionados ao ensino, aprendizado obtido no estágio supervisionado, e a fará 

com frequência mínima mensal e/ou atendendo a demanda do aluno. 

 

Art. 16. As atividades teóricas e práticas a serem executadas devem constar no 

Plano de Estágio elaborado em conjunto entre Estagiário, Supervisor da Empresa 

e Coordenador de Estágio do Curso. 

 

Art. 17. Será considerado abandono de estágio o não cumprimento das atividades 

previstas no Plano de Estágio, a partir data da confirmação do Estágio 

Supervisionado. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Avaliação do Estágio Supervisionado 

 

Art. 18. O processo de avaliação no componente curricular de Estágio 

Supervisionado será realizado da seguinte forma: 

I. Acompanhamento das atividades que constam no plano de estágio por 

meio da Ficha de Avaliação da Empresa (N1), conforme Anexo 1, feita pelo 

Supervisor das Empresa no estágio in loco, a qual será atribuída uma nota 

de 0 (zero) a 10,0 (dez); 

II. Entrega do Relatório Final de Estágio (N2), a qual será atribuída uma nota 

de 0 (zero) a 10,0 (dez), dada pelo Coordenador de Estágio do Curso;  

III. A média final (MF) do Estágio Supervisionado será obtida da seguinte 

maneira: 

MF = (N1 + N2) / 2  

 

Art. 19. A condição para a aprovação no Estágio Supervisionado é a obtenção de, 

no mínimo, média final (MF) 7,0 (sete), na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez), no 

conjunto das atividades previstas e realizadas no Estágio Supervisionado, 

conforme previsto no Plano de Estágio, art. 16 desde regulamento. 

 

Parágrafo único. Não caberá no componente curricular de Estágio 

Supervisionado, o exame final e segunda chamada. 

 

Art. 20. Cabe ao aluno com aproveitamento insuficiente no Relatório Final de 

Estágio uma nova oportunidade. Novo Relatório Final deverá ser entregue, num 

prazo de no máximo 10 (dez) dias, desde que esse não ultrapasse o período 

letivo. 

 

Art. 21. O aluno reprovado no componente curricular Estágio Supervisionado 

deverá efetuar nova matrícula no componente curricular em que não foi aprovado. 
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CAPÍTULO VII 

Relatório Final do Estágio 

 

Art. 22. O Relatório Final de Estágio é a análise e interpretação teórica da prática 

realizada no campo de estágio, devendo revelar mais que citação de ações ou 

sua descrição exaustiva. É a elaboração intelectual das atividades propostas e as 

efetivadas, desde suas intenções e condições de realização, justificativas, causas 

e consequências. É a síntese teórica do trabalho realizado. 

 

Art. 23. O Relatório Final de Estágio será avaliado pelo Coordenador de Estágio 

do Curso e um professor do Colegiado do Curso indicado conforme a área do 

estágio, considerando os seguintes itens: 

I. Coerência entre o plano de estágio e o estágio realizado; 

II. Capacidade de inovação e criatividade; 

III. Validade do estágio em termos de complementação curricular; 

IV. Domínio teórico do assunto abordado no estágio; 

V. Capacidade de articular os conhecimentos teóricos com a prática 

profissional. 

 

Art. 24. O aluno deverá entregar o Relatório Final de Estágio para o Coordenador 

de Estágio do Curso no prazo definido em Edital e publicado pela Coordenação 

do curso de Arquitetura e Urbanismo. 

 

Parágrafo único. Em caso de realização do estágio em período diferente do 

letivo, o aluno terá 15 dias após o término do estágio para entregar o Relatório 

Final de Estágio. 

 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais 

 

Art. 25. Quando o número de estagiários interessados em um campo de estágio 

for maior que o número de vagas disponíveis, serão adotados os seguintes 

critérios de seleção, pela ordem: 

I. Maior média geral de todas as disciplinas cursadas no Curso; 

II. Maior média alcançada na disciplina (ou disciplinas) ligada ao campo de 

estágio; 

III. Menor número de dependências; 

IV. Maior número de disciplinas cursadas; 

V. Maior idade. 

 

Art. 26. O Estágio Supervisionado não será validado nos seguintes casos: 

I. Na falta de matrícula no componente curricular Estágio Supervisionado 

e/ou trancamento do curso; 
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II. A não apresentação do Relatório Final de Estágio; 

III. No cumprimento da carga horária inferior à exigida no Estágio 

Supervisionado. 

 

Art. 27. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Faculdade e, em última instância, pelo Conselho de 

Administração Superior. 

 

Art. 28. Este regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do 

Curso e pelo Conselho de Administração Superior da Faculdade. 

 

7.3 Regulamento do Trabalho de Conclusão do Curso 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS APLICADAS DE CASCAVEL 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade normatizar o Trabalho de 

Conclusão do Curso (TCC) do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade, 

ao qual devem submeter-se os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo. 

 

Art. 2º O TCC consiste na investigação, desenvolvimento, execução, análise e 

sistematização de um trabalho na área de Arquitetura e Urbanismo. 

 

CAPÍTULO II 

Do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Art. 3º O TCC é um componente curricular obrigatório e tem por objetivo ampliar 

os conhecimentos teórico-práticos proporcionados aos discentes no decorrer da 

graduação, bem como, estimular a criatividade, a reflexão e a investigação 

científica pertinente ao currículo, através do trabalho científico escrito e defendido 

perante banca examinadora. 

 

Art. 4º O TCC poderá ser realizado individualmente ou em, no máximo, 2 (dois) 

acadêmicos, orientado por um professor, com o fim de aplicar e demonstrar 

fundamentação consistente em relação aos conhecimentos teórico-práticos 

adquiridos no decorrer do curso. 

 

Art. 5º O TCC está inserido na matriz curricular na forma de dois componentes 

curriculares, TCC I e TCC II, pertences aos 9º (nono) e 10º (décimo) períodos do 
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curso de Arquitetura e Urbanismo, com carga horária especificada na matriz 

curricular. 

 

§ 1º Os componentes curriculares TCC I e II serão desenvolvidos na modalidade 

de atividades práticas individuais ou em dupla, ocorrendo através de momentos 

de orientação entre Orientador e Orientando(s), conforme horário e data planejado 

pelo Orientador e acordado entre as partes. 

 

§ 2º Os componentes curriculares TCC I e II poderão ter atividades presenciais e 

em grupo com todos os alunos da respectiva turma, além do tempo previsto para 

Orientação, quando houver, serão organizadas pelo Coordenador de TCC do 

Curso e divulgadas as datas e horários em Edital. 

 

Art. 6º São objetivos do TCC: 

I. Criar condições para que o acadêmico analise e trate as informações de 

forma sistemática, para expô-las e sustentá-las, tanto de forma escrita 

como oral, capacitando-o a compreender de forma ampla o contexto 

técnico-sócio-político-econômico e ético; 

II. Promover condições para que o acadêmico reflita criticamente sobre as 

informações recebidas e experiências vivenciadas; 

III. Propiciar ao acadêmico orientação que o direcione à reflexão crítica e 

contextualizada das áreas de atuação da Arquitetura e Urbanismo; 

IV. Propor soluções aos problemas, pesquisar e diagnosticar com sustentação 

teórica. 

 

Art. 7º O TCC poderá versar sobre: 

I. Experiências desenvolvidas no Estágio Supervisionado; 

II. Projeto de ação comunitária nas áreas da Arquitetura e Urbanismo; 

III. Projetos de ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão nas áreas da 

Arquitetura e Urbanismo; 

IV. Pesquisa de campo, experimental ou bibliográfica relacionada aos 

conteúdos das disciplinas do Curso ou afins às áreas da Arquitetura e 

Urbanismo. 

 

CAPÍTULO III 

Da Organização do TCC 

 

Art. 8º O TCC apresenta a seguinte estrutura: 

I. Coordenador de TCC do Curso; 

II. Docente Orientador do TCC; 

III. Discente Orientado do TCC; 

IV. Banca Examinadora do TCC. 
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Art. 9º Ao Coordenador de TCC do Curso compete: 

I. Executar a política de TCC em consonância com a política da Faculdade; 

II. Definir os professores orientadores, preferencialmente graduados em 

Arquitetura e Urbanismo e pós-graduados, mestres ou doutores em áreas 

afins; 

III. Promover reuniões com os professores orientadores e alunos, quando se 

fizer necessário; 

IV. Redigir, em conjunto com o Coordenador do Curso, editais e normas 

complementares sobre o TCC; 

V. Fornecer informações sobre o TCC aos professores e alunos; 

VI. Orientar os professores orientadores e alunos a respeito das normas e 

prazos estabelecidos por este regulamento; 

VII. Providenciar informações aos membros da banca examinadora em 

relação aos procedimentos referentes à avaliação dos acadêmicos; 

VIII. Divulgar aos alunos orientandos e professores orientadores a data e 

horário da entrega do TCC, prevendo espaço de tempo suficiente para as 

correções e reformulações necessárias no mesmo, dentro do mesmo 

período letivo; 

IX. Organizar as bancas examinadoras, discriminando data, hora, local e 

composição, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da 

entrega do TCC; 

X. Encaminhar ao Coordenador do Curso e à Secretaria Acadêmica a média 

final dos alunos, de acordo com as notas atribuídas; 

 

Art. 10. Ao Docente Orientador do TCC compete: 

I. Estar alinhado às diretrizes do TCC e acompanhar o desenvolvimento 

dos seus orientados durante todo o semestre letivo; 

II. Colaborar com o aluno na escolha e definição do tema do TCC; 

III. Orientar os alunos nas questões relacionadas a conteúdo, forma, 

sequência, anotações bibliográficas e conclusão do TCC na área 

escolhida; 

IV. Comunicar ao Coordenador de TCC do Curso quando ocorrerem 

problemas, dificuldades e dúvidas relativas ao processo de orientação; 

V. Atender cada aluno, no mínimo, 2 (dois) encontros mensais durante o 

semestre letivo, realizando as orientações necessárias para o 

desenvolvimento do TCC e registrando os encontros na Ficha de 

Acompanhamento das Orientações (Anexo 1) do TCC; 

VI. Avaliar o acadêmico, conforme especificações deste regulamento; 

VII. Acompanhar as normas da ABNT e as diretrizes para trabalhos 

acadêmicos do Curso; 

VIII. Orientar no máximo 8 (oito) TCCs por turma e no máximo 20 (vinte) 

TCCs no Curso. 
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Parágrafo único. Serão Orientadores somente professores pertencentes ao 

corpo docente da Faculdade ou professores indicados e aprovados pelo 

Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

 

Art. 11. Ao Discente Orientado compete: 

I. Cumprir rigorosamente o cronograma de prazos de orientação do TCC e as 

datas de entrega do Trabalho de Conclusão de Curso; 

II. Empenhar-se na busca de conhecimento e assessoramento necessário ao 

desempenho das atividades do TCC; 

III. Manter encontros periódicos e sistemáticos com o professor Orientador, 

apresentando avanços no desenvolvimento do trabalho; 

IV. Entregar o TCC protocolado na Secretaria Acadêmica, conforme data e 

horário estipulados em Edital; 

V. Comparecer na data, hora e local marcados para a defesa do TCC; 

VI. Responsabilizar-se pelo uso de direitos autorais resguardados por lei a 

favor de terceiros quanto das citações, cópias ou transcrições de trechos 

de outrem. 

 

Art. 12. A Banca Examinadora do TCC será definida pelo Coordenador do Curso 

em conjunto com o Coordenador de TCC do Curso, e será composta por 3 

professores, sendo: 

I. Docente Orientador do trabalho em questão, que presidirá os trabalhos; 

II. Um professor integrante do Colegiado do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo; 

III. Um Engenheiro convidado, não integrante do Colegiado do Curso, mas da 

área de desenvolvimento do trabalho em questão. 

 

§ 1º O terceiro integrante da Banca Examinadora, inciso III previsto no caput, 

poderá ser substituído por um integrante do Colegiado do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo quando não houver um Arquiteto convidado, na sua falta no dia da 

Banca Examinadora ou por opção do Coordenador de TCC do Curso para garantir 

a qualidade do processo acadêmico. 

 

§ 2º As Bancas Examinadoras de defesas do TCC serão realizadas no final do 

semestre letivo, conforme o calendário acadêmico. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Matrícula 

 

Art. 13. Estão habilitados a se matricular no componente curricular TCC I os 

acadêmicos aprovados em todas as disciplinas do curso até o final do oitavo 

período, e que tenham 50% da carga horária referente às Atividades 
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Complementares cumpridas, conforme exigência do curso e previsto na matriz 

curricular na qual está vinculado. 

 

Parágrafo único. Em casos previamente acertados junto ao Coordenador do 

Curso, conforme aprovação por parecer da Coordenação, o acadêmico poderá 

fazer disciplinas faltantes no decorrer do 9o (nono) período. 

 

Art. 14. Estão habilitados a se matricular no componente curricular TCC II, os 

acadêmicos aprovados em todas as disciplinas do curso até o final do 9o (nono) 

período, inclusive o TCC I, e estejam regularmente matriculados em todas as 

demais disciplinas do último semestre letivo. 

 

CAPÍTULO V 

Do Componente Curricular TCC I 

 

Art. 15. O componente curricular TCC I consiste na construção de um Projeto de 

TCC, que deverá ser desenvolvido dentro das Normas da ABNT e diretrizes para 

trabalhos acadêmicos do curso, observando as seguintes etapas: 

 

ETAPA ATIVIDADES 

 

I 

1. Apresentação do nome do orientador. 

2. Apresentação do cronograma de orientação até o final do 

semestre (acertado de comum acordo junto ao orientador). 

3. Apresentação do tema do TCC e justificativas da escolha 

 

 

 

II 

 4. Apresentação do Pré-projeto, com no mínimo: 

1.1 Introdução (apresentação geral do projeto) 

1.2 Tema 

1.3 Objetivos geral e específico 

1.4 Revisão provisória da literatura 

1.5 Referências (bibliográficas e infográficas) 

 5. Cópia da Ficha de Acompanhamento de Orientações do TCC I. 

III 6. Cópia da Ficha de Acompanhamento de Orientações do TCC I. 

 

 

 

IV 

7. Entrega do Projeto de TCC revisado em forma e conteúdo 

(protocolizado na Secretaria Geral), com no mínimo: 

7.1 Introdução (apresentação geral do projeto) 

7.2 Tema 

7.3 Objetivos geral e específico 

7.4 Revisão completa da literatura (Fundamentação teórica) 

7.5 Metodologia 

7.6 Referências (bibliográficas e infográficas) 
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Parágrafo único. Os prazos para cada etapa serão definidos pelo Coordenador 

de TCC do Curso e publicados em Edital no início do semestre letivo. 

 

Art. 16. Será disponibilizada, no componente curricular TCC I, uma relação com 

os Docentes Orientadores, suas respectivas áreas de orientação e vagas 

disponíveis. O acadêmico poderá escolher o professor Orientador a partir desta 

relação, de acordo com o seu tema de pesquisa. 

 

§ 1º Caso a demanda seja maior que o número de vagas ofertadas para o 

professor Orientador escolhido, o critério para seleção dos Orientados será a 

maior média geral de notas no Curso conforme classificação da Secretaria Geral 

da Faculdade. 

 

§ 2º Se houver empate o acadêmico com mais idade terá a preferência. 

 

Art. 17. O professor Orientador pode recusar ou preferir a orientação, justificando, 

por escrito, ao Coordenador do Curso, sua solicitação. 

 

Art. 18. O acadêmico é acompanhado pelo professor Orientador utilizando a 

Ficha de Acompanhamento das Orientações do TCC (Anexo 1), a ser mantida em 

dia pelo Orientador, e apresentada sempre que solicitada pelo Coordenador de 

TCC do Curso. 

 

Parágrafo Único. O acadêmico pode ser encaminhado, pelo professor 

Orientador, para receber assessorias de outros professores e/ou profissionais. 

 

Art. 19. O Projeto de TCC deverá ser entregue até o final do 9º (nono) semestre 

na data e no horário fixados em Edital pelo Coordenador de TCC do Curso, 

protocolizado com o dia e hora legíveis. 

 

§ 1º O Projeto de TCC deve ser entregue para a avaliação em 1 (uma) via 

encadernada em espiral. 

 

§ 2º Após a avaliação feita pelo Orientador, o aluno Orientando deverá fazer as 

correções requeridas e entregar a versão final do Projeto de TCC na data e no 

horário fixado, protocolizado com o dia e hora legíveis. 

 

Art. 20. O TCC I terá 2 (duas) avaliações, cada uma compondo 50% da nota final. 

A primeira nota será atribuída pelo professor Orientador (Anexo 2) e a segunda 

nota pelo Coordenador de TCC do Curso (Anexo 3) em função das etapas 

descritos no Art. 17º. 

 

Art. 21. O acadêmico tem seu Projeto de TCC aprovado se: 
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I. Atingir a frequência mínima nas orientações do TCC, prevista neste 

regulamento; 

II. Atingir a nota mínima de 7,0 (sete) como média da nota do professor 

Orientador e do Coordenador de TCC do Curso. 

 

§ 1º Cabe ao aluno com aproveitamento insuficiente no Projeto de TCC uma nova 

oportunidade. Novo Projeto de TCC deverá ser entregue, num prazo de no 

máximo 10 (dez) dias, desde que esse não ultrapasse o período letivo. 

 

§ 2º Não caberá no componente curricular TCC I, o exame final e segunda 

chamada. 

 

§ 3º O aluno reprovado no componente curricular TCC I deverá efetuar nova 

matrícula no componente curricular em que não foi aprovado e fará um novo 

Projeto de TCC em outro semestre de forma integral. 

 

CAPÍTULO VI 

Do Componente Curricular TCC II 

 

Art. 22. O componente curricular TCC II consiste na construção de um relatório 

final de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC que deverá ser desenvolvido 

dentro das Normas da ABNT e diretrizes para trabalhos acadêmicos do curso, 

observando as seguintes etapas: 

 

ETAPA ATIVIDADES / ETAPAS 

I 1. Apresentação da metodologia e instrumentos de 

pesquisa elaborados (questionários, protocolos, 

entrevistas e outros) 

II 2. Apresentação dos primeiros resultados e análises 

preliminares. 

3. Cópia da Ficha de Acompanhamento de Orientações 

do TCC II. 

III 4. Entrega do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

revisado em forma e conteúdo (protocolizado na 

secretaria acadêmica) contendo no mínimo: 

1. Resumo 

2. Sumário 

3. Índice de tabelas/ilustrações 

4. Introdução (apresentação geral do projeto) 

5. Tema 

6. Objetivos geral e específico 
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7. Revisão completa da literatura (Fundamentação 

teórica) 

8. Materias e Métodos 

9. Resultados e Discussão 

10. Conclusões 

11. Referências (bibliográficas e infográficas) 

12. Anexos e/ou Apêndices 

IV 5. Bancas Examinadoras 

V 6. Entrega do TCC final, com as devidas correções e 

alterações propostas em banca examinadora. 

 

Parágrafo único. Os prazos para cada etapa serão definidos pelo Coordenador 

de TCC do Curso e publicados em Edital no início do semestre letivo. 

 

Art. 23. O TCC deverá ser entregue: 

I. Para a defesa: em 3 (três) vias encadernadas em espiral; 

II. Após a defesa e alterações necessárias: em 1 (uma) via encadernada para 

o TCC, e em 1 (uma) cópia em CD ou DVD em formato PDF protocolizado 

para arquivo na biblioteca; o não atendimento a este quesito implica em 

atraso do encaminhamento do diploma para registro; 

 

Parágrafo único.  Após a apresentação à banca examinadora, o acadêmico 

deverá fazer as correções requeridas e entregar a versão final do TCC na data e 

no horário fixados pelo Coordenador do curso, com o dia e hora legíveis. 

 

Art. 24. O trabalho entregue até a data estabelecida terá avaliação na escala de 0 

(zero) a 10 (dez) pontos. O trabalho não entregue na data poderá ser 

protocolizado com atraso máximo de 48 (quarenta e oito) horas mediante 

comprovação por escrito do ocorrido e terá avaliação na escala de 0 (zero) a 8 

(oito) pontos. 

 

Parágrafo único.  Após decorridas as 48 horas do prazo fixado em Edital, o 

trabalho não será aceito e o acadêmico estará automaticamente reprovado no 

componente curricular TCC II. 

 

Art. 25. O TCC será apresentado e avaliado por uma Banca Examinadora, sendo 

que o acadêmico somente irá para a defesa do TCC após liberação do professor 

Orientador por escrito (Anexo 1). 

 

§ 1o Na defesa do TCC, o acadêmico ou dupla terá no máximo 30 minutos para 

apresentar o seu trabalho e cada professor membro da Banca Examinadora terá 

no máximo 15 minutos para arguir sobre o trabalho, após a apresentação. A dupla 

deverá apresentar em tempo equitativo. 
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§ 2º O professor Orientador deverá encaminhar ao Coordenador de TCC do 

Curso, ao término de cada orientação, em período pré-estabelecido, o seu 

parecer (Anexo 4), que representará 50% da nota final do TCC. 

 

§ 3º A Banca Examinadora avalia o trabalho e a defesa feita pelo acadêmico ou 

dupla (Anexo 5), atribuindo-lhe(s) nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

 

Art. 26. O acadêmico tem aprovação no componente curricular TCC II se: 

I. Atingir a frequência mínima nas orientações do TCC II, prevista neste 

regulamento; 

II. Atingir a nota mínima de 7,0 (sete) como média do professor Orientador e 

da Banca Examinadora e cumprir o que trata o Art. 27. 

 

§ 1º Não caberá no componente curricular TCC II, o exame final e segunda 

chamada. 

 

§ 2º O aluno reprovado no componente curricular TCC II deverá efetuar nova 

matrícula no componente curricular em que não foi aprovado e fará um novo TCC 

ou todos os ajustes necessários para o desenvolvimento satisfatório da pesquisa, 

em outro semestre de forma integral. 

 

Art. 27. Caberá ao acadêmico tomar as medidas correspondentes à nota recebida 

em banca examinadora, conforme quadro abaixo: 

 

NOTA CONCEITO RESULTADO MEDIDA NECESSÁRIA 

0,0 a 

3,9 

Insuficiente Reprovado Matricular-se novamente no 

componente curricular TCC II 

(recomeçar tudo). 

4,0 a 

5,9 

Fraco Refazer o 

projeto conforme 

as solicitações 

do orientador e 

da banca 

examinadora. 

Tem prazo estipulado de 7 (sete) dias 

corridos para refazer o trabalho com 

ajuda do seu orientador. 

O não cumprimento deste quesito 

implica em reprovação automática. 

O trabalho passa por nova avaliação 

pelo professor orientador. A nota da 

reavaliação + a média anterior, 

dividido por 2 = média final, que deve 

ser igual ou maior a 5,0 para a 

aprovação. 
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Art. 28. Caso o aluno não compareça na defesa, terá 48 horas para justificar por 

escrito o motivo, claramente relevante, sendo o documento apreciado pelo 

Colegiado do Curso para devidas providências. 

 

CAPÍTULO VII 

Considerações Finais 

 

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Faculdade e, em última instância, pelo Conselho de 

Administração Superior. 

 

Art. 30. Este regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do 

Curso e pelo Conselho de Administração Superior da Faculdade. 

 

7.4 Regulamentos dos Laboratórios de Ensino  

 

REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DO CURSO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS DE CASCAVEL - FCSAC 

 

 

DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 1º - Os seguintes espaços físicos constituem-se em Laboratórios de Ensino 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo: 

Laboratórios de Arquitetura e Urbanismo: 

 

I. Desenho Técnico e Projetos 

II. Informática 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2º - Os Laboratórios de Ensino têm por objetivo proporcionar a realização de 

aulas práticas, prioritariamente, para o desenvolvimento das disciplinas do Curso 

de Arquitetura e Urbanismo, e apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa 

e de extensão ligados aos cursos de graduação e pós- graduação da Instituição.  

Art. 3º - Os Laboratórios de Ensino, quando realizarem atividades de prestação 

de serviços nas suas áreas de atuação, devem atender o regulamento 

específico. 

 

DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 4º - Constituem princípios dos Laboratórios de Ensino: 
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I. Buscar a excelência em sua área de atuação; 

II. Aperfeiçoar continuamente o corpo técnico; 

III. Proporcionar os meios necessários para o desenvolvimento de 

conhecimentos científicos aos seus usuários através do exercício de 

suas habilidades, tais como: a criatividade, a iniciativa, o raciocínio 

lógico, a síntese e os sensos de análise e crítica. 

 

DA COORDENAÇÃO 

 

Art. 5º - O Laboratório de Ensino é coordenado pela coordenação do curso, 

auxiliado pelos técnicos de laboratórios, estando os mesmos subordinados a 

coordenação.  

Art. 6º - Compete à Coordenação do Laboratório de Ensino planejar, organizar, 

dirigir, coordenar, controlar as atividades e o patrimônio existente nos 

laboratórios. 

Art. 7º - São atribuições do Coordenador do Laboratório de Ensino: 

I. Propor a contratação e a dispensa de funcionários; 

II. Propor a criação de vagas para bolsistas e participar no processo de 

inscrição e seleção; 

III. Acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas nos 

Laboratórios; 

IV. Representar o Laboratório, quando solicitado; 

V. Controlar a ocupação das dependências do Laboratório; 

VI. Responsabilizar-se pelo uso adequado e pela conservação do 

patrimônio do Laboratório; 

VII. Exercer o controle do orçamento específico, das despesas, da prestação 

de conta e do estoque; 

VIII. Cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo; 

IX. Elaborar o relatório anual das atividades do Laboratório de Ensino e 

encaminhar ao órgão competente; 

X. Analisar as solicitações de empréstimo ou transferência de 

equipamentos e materiais; 

XI. Participar da elaboração do orçamento anual do Laboratório. 

 

DOS USUÁRIOS 

 

Art. 8º - São usuários dos Laboratórios de Ensino: 

I. Estudantes de graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo; 

II. Estudantes da graduação, da pós-graduação e, mediante solicitação por 

escrito à Coordenação do Laboratório de Ensino; 

III. Estudantes de escolas técnicas da comunidade regional, mediante 

solicitação por escrito ao Diretor Geral da Faculdade e à Coordenação 
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do Curso e pagamento do material consumido e taxa de manutenção 

dos equipamentos. 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

Art. 9º - Compete ao funcionário do Laboratório de Ensino executar, organizar 

e orientar os usuários, estando subordinado à Coordenação do curso. 

Art. 10º - São atribuições do funcionário do Laboratório de Ensino: 

I. Zelar pelo funcionamento e pela organização do Laboratório; 

II. Responsabilizar-se pelos bolsistas do Laboratório de Ensino; 

III. Supervisionar e orientar o correto uso de equipamentos de segurança; 

IV. Zelar pela conservação e pelo uso adequado do patrimônio da 

Faculdade; 

V. Fiscalizar e controlar o uso de materiais de consumo; 

VI. Administrar as reservas de horário para aulas no Laboratório de Ensino; 

VII. Efetuar testes prévios em experiências a serem desenvolvidas pelos 

estudantes, quando necessário; 

VIII. Acompanhar as atividades desenvolvidas por estagiários de graduação; 

IX. Permitir a operação de equipamentos por estudantes somente após 

verificar a sua capacitação técnica para a operação. 

Art. 11º - São atribuições dos professores que utilizam o Laboratório: 

I. Definir, encaminhar, orientar e acompanhar as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidas no Laboratório; 

II. Utilizar o Laboratório de Ensino mediante reserva antecipada através de 

formulário de reserva, com as seguintes providências: 

a) Reservar a aula prática com uma semana de antecedência para os 

casos em que os funcionários do Laboratório de Ensino devam testar 

previamente os métodos; 

b) Informar, no formulário de reserva de aula, a necessidade de um 

operador para equipamentos específicos; 

c) Reservar, com antecedência mínima de 48 horas, os materiais de uso 

comum existentes no estoque; 

d) Solicitar com uma semana de antecedência materiais que não fazem 

parte do acervo do Laboratório; 

e) Comunicar e planejar experimentos não existentes com antecedência tal 

que possibilite a efetivação dos mesmos; 

III. Orientar o destino final para os resíduos produzidos durante a realização 

da aula prática, não permitindo a liberação de substâncias agressivas ao 

meio ambiente para locais inadequados, devendo encaminhá-los para 

catalogação e acondicionamento, de acordo com normas técnicas; 

IV. Utilizar e exigir dos usuários do Laboratório o uso de Equipamentos de 

Proteção Individual e de Equipamentos de Proteção Coletiva; 

V. Comunicar irregularidades, a Coordenação do curso de Arquitetura e 
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Urbanismo. 

VI. Responsabilizar-se pelo zelo e integridade dos equipamentos durante a 

realização de experimentos didáticos ou de pesquisa; 

 

Art.12º - Cabe aos estudantes em atividades de ensino, pesquisa ou extensão: 

I. Zelar pelo patrimônio dos Laboratórios; 

II. Ater-se ao espaço designado a realização dos experimentos, não 

interferindo na integridade ou funcionamento de equipamentos ou 

instalações alheias aos interesses específicos; 

III. Utilizar os equipamentos de proteção individual e coletiva, quando 

necessário; 

IV. Comunicar irregularidades ao professor, a Coordenação do curso;  

V. Não colocar substâncias agressivas ao meio ambiente junto à rede de 

esgotos em locais inadequados; 

VI. Apresentar a autorização do professor da disciplina Coordenação do 

curso, para realizar atividades práticas fora dos horários 

preestabelecidos; 

VII. Apresentar a autorização da Coordenação do curso nos casos em que 

necessite realizar atividades além das que foram previstas em conjunto 

com o professor; 

VIII. Respeitar as normas de segurança; 

IX. Responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado na 

atividade prática. 

 

Art. 13º - Compete aos estagiários e bolsistas: 

I. Organizar, juntamente com o professor orientador e com o funcionário do 

laboratório um cronograma de atividades; 

II. Informar os turnos de trabalho ao funcionário responsável; 

III. Zelar pelo patrimônio do Laboratório de Ensino; 

IV. Utilizar os equipamentos de proteção individual e coletiva e, quando 

necessário, e seguir rigorosamente as regras de segurança do prédio; 

V. Não colocar resíduos líquidos e/ou sólidos agressivos ao meio ambiente 

em locais inadequados; 

VI. Responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado na 

atividade prática; 

VII. Informar ao funcionário responsável pelo Laboratório de Ensino a 

conclusão do estágio, fazendo a devida devolução do material utilizado. 

VIII. Cumprir as determinações do presente Regulamento. 

 

Parágrafo único. É vedada a possibilidade dos estagiários desempenharem 

suas atividades sem o acompanhamento do professor orientador, ou do bolsista 

de laboratório ou ainda, de um funcionário do Laboratório. 
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DO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS E SEGURANÇA 

 

Art. 14º - A utilização do Laboratório pode ser feita nos turnos da manhã e noite, 

de segundas a sextas-feiras, mediante agendamento, e em outros horários, com 

autorização da Coordenação do curso. 

Art. 15º - A utilização do laboratório devem seguir as Normas Regulamentadoras 

de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Art. 16º - Todo o experimento que envolver certo grau de periculosidade exigirá 

obrigatoriamente a utilização de equipamentos de segurança adequados (luvas, 

óculos, máscaras, jalecos, etc.); 

Art. 17º - Deve-se ter conhecimento prévio da utilização e manuseio de 

equipamentos e ferramentas; 

Art. 18º - Utilizar sempre o equipamento de segurança adequado. Deve-se evitar 

trabalhar com roupas largas, fios, pulseiras ou outro tipo de adornos que 

coloquem em causa a segurança; 

Art. 19º - As aulas práticas deverão ter o acompanhamento contínuo do 

professor ou monitor durante todo o seu desenvolvimento; 

Art. 20º - Os estudantes deverão conhecer as regras de segurança, os 

procedimentos para a utilização de máquinas e ferramentas do laboratório e usar 

os materiais e equipamentos adequados; 

Art. 21º - Sempre que o estudante detectar quaisquer anomalias deverá avisar 

ao professor. Se o não fizer passará ele a ser o responsável; 

Art. 22º - Os estudantes serão responsabilizados por quaisquer comportamentos 

negligentes na utilização do material ou equipamento de que resultem danos ou 

acidentes; 

Art. 23º - As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e 

equipamentos devem ser dimensionados de forma que o material, os 

trabalhadores e os transportadores mecanizados possam movimentar-se com 

segurança; 

Art. 24º - Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção somente podem ser 

executados com as máquinas paradas, salvo se o movimento for indispensável à 

sua realização; 

Art. 25º - Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos devem 

permanecer apenas o operador e as pessoas autorizadas; 

Art. 26º - Utilizar exclusivamente as tomadas elétricas para os fins a que se 

destinam; 

Art. 27º - Todo laboratório deve ter sempre a vista uma caixa de primeiros 

socorros; 

Art. 28º - Em caso de acidente grave, não remover a vítima. Ligar para os 

bombeiros (193). 

 

DOS RESÍDUOS 
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Art. 29º - Os resíduos de solventes de reações e de evaporadores rotativos 

devem ser colocados em frascos apropriados para descarte, devidamente 

rotulados. Evite misturar os solventes. Sugere-se a seguinte separação: 

Solventes clorados, Hidrocarbonetos, Alcoóis e Cetonas, Éteres e Ésteres, 

Acetatos e Aldeídos. Sempre que possível indique também os componentes 

percentuais aproximados, pois este tipo de resíduo costuma ser incinerado por 

empresas especializadas que exigem uma descrição minuciosa do material que 

recebem. 

Art. 30º - Os resíduos aquosos ácidos ou básicos devem ser neutralizados na 

pia antes do descarte, e só então descartados. Para o descarte de metais 

pesados, metais alcalinos e de outros resíduos, consulte antecipadamente a 

bibliografia adequada.  

Art. 31º - É obrigatória a observação das regras de compatibilidade, divulgadas 

pela Comissão de Segurança, nas separações dos rejeitos líquidos dos 

laboratórios (solventes orgânicos). 

Art. 32º - É obrigatória a identificação completa dos recipientes contendo rejeitos. 

Os rótulos devem conter todos os rejeitos adicionados ao recipiente 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 33º - O empréstimo ou a transferência de equipamentos e de materiais deve 

ser feito através de formulário específico, autorizado pela Coordenação dos 

cursos tendo o consentimento da Coordenação dos Laboratórios. 

Art. 34º - Quaisquer problemas não relacionados nesse regulamento serão 

decididos em conjunto pela Direção Geral e a coordenação do curso.  

Art. 35º - É obrigatório o uso do jaleco para assistir as aulas práticas em todos os 

laboratórios, sendo que este deve ser confeccionado em tecido resistente è 

penetração de líquidos, com comprimento abaixo do joelho e mangas longas, 

podendo ou não ser descartável. Caso não seja, deve ser resistente à 

descontaminação por autoclavação. O mesmo deverá ser utilizado durante todo o 

período em que estiver nas dependências do laboratório ou em áreas de 

manipulação de material biológico. Jamais o aluno poderá arregaçar as mangas a 

fim de não expor a pele em contato com micro-organismos depositados no seu 

local de trabalho. 

Art. 36º - É obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), como 

luvas, calçado fechado, máscaras e óculos de segurança, bem como máscaras de 

proteção contra gases ou capela, para uso na manipulação de substâncias 

químicas tóxicas, quando necessário, a fim de se proteger do contato com 

agentes infecciosos e substâncias químicas irritantes e tóxicas, materiais 

pérfuros-cortantes, materiais submetidos a aquecimento ou congelamento. 

Art.37º - As luvas utilizadas deverão ser escolhidas de acordo com os riscos da 

atividade em que o aluno irá executar, sendo que as luvas descartáveis são 
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usadas para manipulação de materiais potencialmente infectantes, conhecidas 

como luvas de procedimentos, que são de látex ou material sintético. 

Art. 38º - Os óculos de proteção devem ser de material rígido e leve. Devem 

cobrir completamente a área dos olhos. Os óculos são utilizados junto com 

máscara descartável que deve proteger o resto do corpo, sendo que os óculos de 

grau não substituem os óculos de proteção. Outra opção para proteger o rosto é o 

protetor facial. Estes equipamentos funcionam como barreiras de proteção para 

os olhos, nariz, boca e pele, contra respingos de aerossóis de material infectado, 

evitando a entrada de agentes patogênicos no organismo e de substâncias 

químicas, evitando lesões. Estes equipamentos são reutilizáveis, desde que 

devidamente desinfetados de acordo com as normas legais vigentes. 

Art.39º - É proibido comer, beber ou fumar dentro do laboratório, pois comer e 

beber, inclusive o cafezinho, no mesmo ambiente onde se manipulam materiais e 

fluidos biológicos como sangue, soro, secreções, produtos químicos, além de falta 

de higiene expõe a riscos desnecessários. Além disso, farelos e restos de açúcar, 

comidas e bebidas atraem insetos, roedores que carreiam micro-organismos, 

contaminando todo o local. É proibido ainda guardar alimentos e bebidas em 

armários, estantes, geladeiras ou freezers destinados a materiais, reagentes ou 

substâncias químicas. 

Art. 40º - Não é permitida a entrada ou permanência de pessoas estranhas ao 

laboratório, tendo em vista que nos ambientes laboratoriais só devem entrar 

pessoas envolvidas com o trabalho a ser realizado. A permanência de pessoas 

sem conhecimento dos riscos presentes nestas áreas eleva as chances de 

potenciais acidentes. Outro fator deve-se ao fato de que, pessoas estranhas 

circulantes no serviço pode diminuir a concentração dos demais profissionais, 

facilitando a ocorrência de enganos durante os procedimentos executados. Caso 

a entrada de profissionais de outras áreas seja necessária, os mesmos devem 

utilizar EPI e estar o tempo todo acompanhados de um membro da equipe do 

laboratório. 

Art. 41º - Ao utilizar as vidrarias, proceda com cuidado para evitar danos e cortes 

perigosos. Caso houver cortes faz-se necessário cuidar primeiro do ferimento, 

seguindo os procedimentos recomendados. Após, é preciso remover os cacos, 

observando os cuidados de descontaminação, caso o vidro estiver contaminado 

ou outros procedimentos se houver envolvimento de substâncias químicas. Caso 

os cacos estiverem sobre a bancada ou pia, utilize uma pinça para retirá-los; se 

estiverem no chão, recolher os cacos com um “esfregão” umedecido em 

desinfetante e uma pá. Porém, nunca os cacos deverão ser recolhidos com a 

mão. A bancada de trabalho deverá ter apenas os materiais disponíveis utilizados 

no trabalho que vai ser  executado, sempre identificando o que será utilizado, e 

procurando evitar o desperdício de reagentes. 

Art. 42º - Não circular no laboratório com frascos de produtos voláteis e 

inflamáveis, principalmente quando a chama do bico de bunsen estiver acesa, 

bem como só o ligando quando necessário, a fim de evitar incêndios. 
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Art. 43º - Não desprezar material sólido diretamente na pia, bem como não 

misture substâncias e resíduos químicos. O descarte de substâncias químicas 

deve ser realizado de acordo com suas características tóxicas, venenosas, 

corrosivas e irritantes, devendo ser inutilizados de acordo com as regras de 

proteção do meio ambiente adotadas para o descarte de lixo químico, pelo órgão 

oficial competente. 

Art. 44º - Não pipetar material tóxico, ácidos concentrados ou outras substâncias 

com a boca, devendo ser utilizados equipamentos auxiliares para pipetagem, 

tendo em vista que a simples colocação da pipeta na boca coloca o operador em 

risco, diante da possibilidade de carrear ao organismo partículas potencialmente 

infectantes, bem como a possibilidade de ocorrência de  aspiração ou o mesmo 

de engolir substâncias tóxicas, carcinogênicas ou contaminadas por agentes 

infecciosos. 

Art. 45º - Não colocar materiais quentes diretamente sobre superfícies frias 

evitando-se acidentes 

Art. 46º - Ao término de cada aula deixar sua bancada em ordem e fechar todos 

os bicos de gás. 

Art. 47º - Deverá ser evitado o uso de maquiagem e esmaltes, pois estes facilitam 

a aderência de agentes infecciosos na pele. Esses produtos também liberam 

partículas no ar que podem servir de veículo para a propagação de agentes 

biológicos ou químicos. Deverá ser evitado o uso de adornos como joias, brincos, 

anéis, pulseira, colares, pois alguns podem conter reentrâncias que servem de 

depósito para agentes biológicos ou químicos. 

 

Cascavel, 19 de julho de 2016. 

 

                               ______________________________ 

Viviane da Silva 

Diretora Geral da Faculdade 

 

 

 

 

 

 

 


