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1. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 

1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

1.1.1 MANTENEDORA 

União Educacional de Cascavel – UNIVEL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

com fins lucrativos, sociedade civil, com contrato social e alterações registradas na 

junta comercial do Paraná, Agência Regional de Cascavel, sob nº41208085011, de 

07/10/2015, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.882.772/0001-33, com sede e foro à 

Avenida Tito Muffato, nº 2.317, Bairro Santa Cruz, CEP nº 85.806-080, na cidade de 

Cascavel, estado do Paraná. 

1.1.2 MANTIDA 

Centro Universitário UNIVEL, está localizada no mesmo endereço da mantenedora. 

O referido foi Credenciado pela Portaria/MEC nº 1.108, de 13/09/2017, publicado no 

DOU,de 14/09/2017. 

1.1.3 CORPO DIRIGENTE 

Reitor: Renato da Silva 

Pró-Reitora Acadêmica: Viviane da Silva 

Pró-Reitor Administrativo: Lucas Renato da Silva 

Diretor de Desenvolvimento: Nilton Nicolau Ferreira 

Diretor de Pós Graduação e Extensão: Prof. Lúcio Scheuer 

Diretor da Educação a Distância: Tiago Francisco Buosi 

Secretária Geral: Aletéia Karina Lopes da Silva Sonda 

1.1.4. CREDENCIAMENTO:  

Decreto Ministerial s/nº, de 10/02/1995, publicado no DOU de 13/02/1995, que 

autorizou inicialmente o Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados.  

1.1.5. RECREDENCIAMENTO:  

Publicado no DOU de 29/04/2015 – Seção I – p. 31, através da Portaria/MEC 

nº 317, de 30/04/2015.   
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1.2 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

DENOMINAÇÃO: Curso de Engenharia Mecânica  

MODALIDADE: Bacharelado (Presencial) 

TITULAÇÃO CONFERIDA: Engenheiro Mecânico. 

ATO DE AUTORIZAÇÃO: Portaria de Autorização nº 311 de 15/07/2016. D.O.U de 

18/07/2016, página 17. 

NÚMERO DE VAGAS AUTORIZADAS: 120 vagas anuais 

ÚLTIMA AVALIAÇÃO NO ENADE: ainda não avaliado  

INTEGRALIZAÇÃO: Mínimo 10 semestres e Máximo 15 semestres. 

TURNO DE OFERTA: Noturno 

REGIME ACADÊMICO: Semestral 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 3960 horas-aula  

ENDEREÇO: Avenida Tito Muffato, nº 2.317, Bairro Santa Cruz, CEP nº 85.806-080, 

na cidade de Cascavel, estado do Paraná. 

INTERNET: https://www.Univel.br/engenharia-mecanica 

 

1.2 Identidade Estratégica 

 

1.2.1 Missão 

O Centro Universitário UNIVEL, 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”. 

 

1.2.2 Visão 

Consolidar-se como uma instituição de ensino superior de referência local e  

regional pelo reconhecimento de sua qualidade e diferenciais metodológicos 

inovadores em ensino e aprendizagem. 

 

1.2.Perfil 

Enquanto perfil: O Centro Universitário Univel é uma instituição 

comprometida com o valor do ser humano, com sua formação e realização enquanto 

https://www.univel.br/engenharia-mecanica


 

 

Centro Universitário UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz 
CEP 85806-080, Cascavel (PR) 

Fone: (45) 3036-3608 
engenhariamecanica@univel.br 

  

 

7 
 

profissional e pessoa. Três importantes pilares institucionais orientam a Educação 

Superior promovida na Univel por meio de suas Grandes Áreas de Ciências Sociais 

Aplicadas, Ciências Humanas, Engenharias, área de saúde e Tecnologias: o Ensino, 

a Pesquisa e a Extensão.  

 

 

1.2.3 Valores Institucionais:  

Justiça; Ética; Responsabilidade Socioambiental; Transparência;Voluntariado; 

Responsabilidade Social; Espirito de Equipe,  Inovação e cidadania. 

 

 

 

1.3 APRESENTAÇÃO 

Este projeto pedagógico do curso de graduação de Engenharia Mecânica da 

UNIVEL constitui-se de uma construção coletiva institucional, atendendo as 

necessidades sociais, políticas e educacionais da região. Foi organizado pelo Núcleo 

Docente Estruturante do curso (NDE), contando com o apoio do colegiado do curso 

de Engenharia Mecânica, da coordenação pedagógica e da direção desta instituição 

de ensino superior (IES). 

Esta construção objetiva evidenciar os fundamentos teóricos norteadores para 

os processos de ensino e aprendizagem, procurando integrar teoria e prática de 

modo a instigar no aluno uma visão crítica, mas, sobretudo, humana, acerca da 

realidade, premissa da IES.   

É importante salientar que este projeto não corresponde apenas às exigências 

legais de um curso superior de bacharelado em Engenharia Mecânica, mas procura 

qualificar a formação do aluno orientado para gerar uma consciência crítica, 

empreendedora, atendendo ao perfil exigido pela sociedade e integrado com a 

realidade regional, cumprindo desta forma também, a missão da UNIVEL.  

Este documento não possui caráter definitivo, pois, embora tenha sido 

desenvolvido pautado nas diretrizes curriculares, sua natureza é flexível, uma vez 

que está sujeito à dinâmica de um trabalho contínuo de ação-reflexão-ação. 
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1.4 JUSTIFICATIVAS DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO 

O estado do Paraná não é mais um estado exclusivamente agrícola, como era 

considerado na década de oitenta. Na década de noventa ocorreu processo de 

industrialização acentuada devido aos programas dos governos estaduais, federais e 

a posição estratégica em relação ao mercado sul-americano. Exclusivamente a 

região oeste do estado do Paraná apresentou também um crescimento expressivo 

do seu parque fabril.  

Nesse contexto, de desenvolvimento tecnológico e industrialização, o 

engenheiro mecânico tem um papel fundamental, devido à sua formação que lhe 

permite atuar de forma flexível em diferentes áreas, sendo um profissional 

fundamental quando se quer promover o desenvolvimento industrial. 

Cascavel conta, atualmente, com 5.300 empreendimentos formalizados, 

sendo a 4ª colocada em geração de emprego no Paraná, 3ª em renda agrícola, 1ª 

em produção de soja, 1ª em produção de aves e 5º lugar no ranking do índice do 

desenvolvimento municipal da micro e pequena empresa. 

Com localização estratégica para investidores, Cascavel é porta de entrada 

para os países vizinhos que compõem o Mercosul e com fácil acesso aos grandes 

centros consumidores do Brasil, pois possui um dos mais importantes 

entroncamentos rodoviários do país, além de modal ferroviário com ligação ao porto 

de Paranaguá. 

A contribuição do setor de agronegócio para o desenvolvimento das indústrias 

de óleos vegetais, rações, laticínios, embutidos de carne, frigoríficos suínos, aves e 

bovinos, entre outros, é muito grande e tem como base o sistema cooperativista. As 

grandes cooperativas do Paraná estão na região oeste. Destacamos as seguintes: 

Coopavel, Frimesa, Cotriguaçu, Copagril, Copacol, Cotroeste, C. Vale e Lar; e 

empresas avícolas como: BRF Foods e Globoaves.  

Indicativos mostram que a grande maioria dos profissionais em nosso estado 

ainda não teve acesso aos bancos acadêmicos, principalmente se compararmos 

com o elevado número de alunos matriculados no ensino médio na microrregião de 

Cascavel, aproximadamente 24 mil,  sendo estes potenciais alunos para o ensino 

superior. 
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Assim, o curso de engenharia mecânica foi concebido para atender uma 

necessidade regional, com alto grau de contextualização e voltado para o 

aprimoramento profissional numa área estritamente necessária para o 

desenvolvimento regional onde apenas duas instituições de ensino superior 

oferecem o curso bacharelado em Engenharia Mecânica, ambas privadas, 

localizadas na cidade de Cascavel.  

Segundo dados da regional Cascavel do Crea-PR (Inspetorias de Cascavel, 

Foz do Iguaçu, Marechal Candido Rondon, Medianeira e Toledo), há atualmente 207 

profissionais com o título de Engenheiro(a) Mecânico(a) que figuram no quadro 

técnico/responsabilidade técnica de empresas diversas. 

Ao todo, há 359 empresas registradas e que possuem profissionais da 

modalidade Mecânica e Metalúrgica em seu quadro técnico/responsabilidade técnica 

na regional Cascavel do Crea-PR. O considerável crescimento da demanda desse 

profissional pode ser também expresso em termos do número crescente de 

Anotações de Responsabilidade Técnica, conforme apresenta Figura 1. 

Figura 1: Quantidade de Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) da modalidade 
Mecânica e Metalúrgica no quadriênio 2015-2018 

 
                                       Fonte: CREA – PR, Regional Cascavel, 2019. 

 
Dentre os diversos tipos de obras relacionadas às Anotações de 

Responsabilidade Técnica registradas, pode-se destacar trabalhos relacionados à:  

1. Elevadores; 
2. Ar condicionado; 
3. Laudos, avaliações, vistorias e perícias; 
4. Central de gás; 
5. Estruturas metálicas; 
6. Transportes coletivos urbanos e rodoviários e transporte de cargas; 
7. Desempenho cargo/função; 
8. Caldeiras e vasos de pressão; 
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9. Outras obras/serviços; 
10. Inspeção técnica de segurança veicular; 
11. Embarcações navais; 
12. Equipamentos para postos de serviços; 
13. Equipamentos de transporte; 
14. Manutenção industrial mecânica; 
15. Equipamentos de ar comprimido; 
16. Reservatórios metálicos; 
17. Tubulação para rede de gás; 
18. Instalações mecânicas industriais; 
19. Montagens industriais; 
20. Câmaras frigoríficas; 
21. Playground (parquinhos, balanços, escorregadores, carrosséis, gangorras, 

etc); 
22. Sistemas de exaustão; 
23. Supervisão / coordenação / orientação; 
24. Parques de diversões; 
25. Veículos automotores - transformações/adaptações; 
26. Prevenção contra incêndios - instalações/sistemas; 
27. Escadas rolantes; 
28. Equipamentos odonto-médico-hospitalares; 
29. Fontes de energia tradicionais e renováveis; 
30. Ltcat - laudo técnico das condições ambientais do trabalho; 
31. Estande; 
32. Segurança do trabalho; 
33. Gases combustíveis; 
34. Reservatórios de gases combustíveis; 
35. Dispositivos ou componentes eletromecânicos; 
36. Laudo de aposentadoria especial; 
37. Tubulação industrial; 
38. Aeronaves; 
39. Sistemas térmicos de ventilação; 
40. Treinamento/curso; 
41. Anteprojetos; 
42. Aquecedores de água e geradores de água quente; 
43. Assistência / assessoria / consultoria; 
44. Eficientização da utilização da energia; 
45. Equipamentos de controle da poluição; 
46. Estruturas para eventos-modalidade mecânica/metalúrgica; 
47. Monitoramento ambiental; 
48. Projeto de prevenção coletiva aplicado ao meio ambiente do trabalho; 
49. Projeto de prevenção contra incêndios; 
50. Sistemas térmicos de refrigeração. 

 

Entretanto, é importante ressaltar que a observação da crescente demanda 

de atividades não garante empregabilidade.  A formação de um engenheiro 

mecânico deve estar sintonizada com as contínuas e profundas transformações 
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sociais, ocasionadas pela rapidez de geração de novos conhecimentos científicos e 

tecnológicos, de sua difusão pela sociedade e de suas possibilidades de  uso pelo 

setor produtivo.  

Tais mudanças e o fato de estar constantemente envolvido em tarefas 

gerenciais exigem que o engenheiro mecânico deixe de ser um profissional 

estritamente técnico, assumindo um perfil multifuncional, desenvolvendo 

competências, habilidades e atitudes que o preparem para lidar e resolver os mais 

diversos problemas em diferentes situações.  

É com esse objetivo e considerando as premissas acima apresentadas, que o 

Centro Universitário Univel busca a formação deste profissional. 

  



 

 

Centro Universitário UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz 
CEP 85806-080, Cascavel (PR) 

Fone: (45) 3036-3608 
engenhariamecanica@univel.br 

  

 

12 
 

1.5 LEGISLAÇÕES PERTINENTES AO CURSO 

O presente projeto pedagógico resulta de discussões, interpretações e críticas 

de regulamentações que atuam não só na formação em engenharia mecânica, mas 

também nos demais cursos de graduação na modalidade presencial. 

A Tabela 1 apresenta as regulações específicas usadas na elaboração deste 

projeto, visando a construção de um curso adequado à realidade socioeconômica 

local e a infraestrutura humana e física disponível na IES. 

Tabela 1: Leis e resoluções aplicadas no desenvolvimento do projeto pedagógico do curso de 
engenharia mecânica da Univel. 

Lei/ Resolução Assunto 

Lei 5.194, de 24/12/1966 Lei que regulamenta a profissão de Engenheiro no país 

Resolução n° 1.073, de 19/04/2016 

Regulamenta a atribuição de títulos, atividades, 
competências e campos de atuação profissionais aos 
profissionais registrados no Sistema CONFEA/CREA 
para efeito de fiscalização do exercício profissional no 

âmbito da Engenharia e da Agronomia. 

Lei nº 9.394, de 20/12/1996 Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional 

Resolução CNE/CES nº 11, de 
11/03/2002 

Estabelece as diretrizes curriculares nacionais para os 
cursos de graduação em Engenharia 

Resolução CNE/CES nº 02, de 
18/06/2007 

Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos 
relativos à integralização e duração dos cursos de 

graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 

Resolução CNE/CES nº 03, de 2/07/2007 
Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto 

ao conceito de hora-aula, e dá outras providências. 

Resolução CNE/CES nº 02, de 
18/06/2007 

Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos 
relativos à integralização e duração dos cursos de 

graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 

Resolução CNE/CP nº 1, de 17/06/2004 
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnicos Raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

DECRETO nº 5.626, de 22/12/2005 Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras 

LEI nº 9.795, de 27/04/1999 
Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras 
providências. 

Resolução CNE/CP nº 1, de 30/05/2012 
Estabelece Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos. 

Portaria nº 1.134, de 10/10/2016 
Dispõe sobre a oferta de disciplinas da modalidade a 

distância em cursos presenciais. 

Fonte: Coordenação de Engenharia Mecânica, Centro Universitário Univel, 2019. 

 

1.6 BREVE HISTÓRICO DA IES 

Breve histórico da IES 
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A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel,  foi credenciada pelo 

Decreto de 10/02/1995, publicado no DOU de 13/02/1995. Suas atividades 

acadêmicas tiveram início em 26/02/1996, com o 1º  Regimento aprovado pela 

Portaria nº. 1740, de 08/08/2001.  

Ao iniciar as atividades acadêmicas com infraestrutura alocada (1.995) que pertencia 

ao Colégio Auxiliadora, sito a Rua Rio Grande do Sul, nº 675. Em 1.996 foi 

transferida para sede própria, sito a Avenida Tito Muffato, nº 2.317 centro a IES 

contava com 04 cursos de graduação autorizados e com o número  de 320 alunos. 

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

modalidade a  distância pela portaria nº 325, de 16/04/2013.  

 O primeiro  recredenciamento da Faculdade ocorreu pela Portaria nº 423, de 

30/04/2015, publicado no DOU, de 29/04/2015, e o  credenciamento do Centro 

Universitário UNIVEL pela Portaria/MEC nº 1.108, de 13/09/2017, publicado no 

DOU,  de 14/09/2017. 

O Centro Universitário possui 05(cinco) Polos de Apoio presencial na modalidade de 

Educação a Distância – EaD,  sendo 01(um) polo/sede, 01(um) em Marechal 

Cândido Rondon/Pr, 01(um) em Palotina/Pr, 01 em Medianeira/Pr,  01(um) em Santo 

André/Sp e atualmente estão sendo oferecido 04 (quatro) cursos na Modalidade a 

Distância de Pós Graduação Lato Sensu no polo/sede 

 O  Centro Universitário UNIVEL atualmente  possui 5.158 alunos matriculados na 

graduação, sendo 4.180 (presencial) e 978 (modalidade a distâsncia)  e 1.836 

alunos nos cursos de pós-graduação lato sensu, sendo 1.512 (presencial) e 324 (na 

modalidade a distância), totalizando 6.994 alunos. O Centro Universitário possui 

atualmente 119 docentes e 212 técnico-administrativos.   

A instituição possui atualmente  uma área de 97.682,84m² com 27.002,48m² 

de área construída, com edificações especialmente desenvolvidas para as condições 

da região e 17.000m2 em estacionamento para carros e motos, devidamente 

demarcados conforme a legislação de trânsito e área livre de 53.680,36m² de 

terreno para futuras edificações. 
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Cursos Na modalidade Presencial- Licenciatura e Bacharel 

 

CURSOS 

DURAÇÃO 
SEMESTRES 

TURNOS E VAGAS/ 
ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL 
AUTORIZAÇÃO / 

RENOVAÇAO/ 
RECONHECIMENTO MIN MÁX 

DIURNO/ 
NOTURNO 

VAGAS 

Administração 8 12 N 200 

Portaria de  
Renovação 
Reconhecimento  
SERES  nº267,  de 
03/04/2017 - D.O.U. 
de 04/04/2017 - 
pág.81. 

Agronomia 10 15 N 150 

Portaria de 
Autorização nº 303 
de 07/04/2017- 
D.O.U de 
10/04/2017- pág. 14 

Arquitetura e 
Urbanismo 

10 15 N 120 

Portaria de 
Autorização nº685 de 
07/07/2017- D.O.U 
de 10/07/2017 – 
pág.23 

Artes 
(Licenciatura) 

6 9 N 120 

Portaria de  
Renovação 
Reconhecimento  
SERES nº 276 de 
20/04/2018 – D.O.U 
de 23/04/2018 pág. 
37 

Biomedicina 8 12 N 60 
Resolução/CONSU 
de Autorização n° 03 
de 28/09/2017 

Ciências 
Contábeis 

8 12 N 230 

Portaria de  
Renovação 
Reconhecimento  
SERES  nº267,  de 
03/04/2017 - D.O.U. 
de 04/04/2017 - 
pág.81. 

Direito 10 15 D/N 395 

Portaria de  
Renovação 
Reconhecimento  
SERES  nº267,  de 
03/04/2017 - D.O.U. 
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de 04/04/2017 - 
pág.81. 

Educação 
Física 

8 12 N 60 
Resolução de 
Autorização n° 03 de 
28/09/2017 

Engenharia 
Civil 

10 15 N 180 

Portaria de 
Autorização nº 134 
de 06/05/2016 – 
D.O.U de 09/05/2016 
pág.28 

Engenharia de 
Produção 

10 15 N 120 

Portaria de 
Autorização nº 267 
de 27/03/2015- 
D.O.U de 30/03/2015 
pág.22 

Engenharia 
Mecânica 

10 15 N 120 

Portaria de 
Autorização nº 311 
de 15/07/2016- 
D.O.U de 18/07/2016 
pág.17 

Fisioterapia 8 12 N 120 
Resolução de 
Autorização n° 03 de 
28/09/2017 

Jornalismo 8 12 N 100 

Portaria de  
Renovação 
Reconhecimento 
nº267,  de 
03/04/2017 - D.O.U. 
de 04/04/2017 - 
pág.81. 

Medicina 
veterinária 

10 15 N 120 
Resolução de 
Autorização n° 03 de 
28/09/2017 

Nutrição 8 12 N 60 
Resolução de 
Autorização n° 03 de 
28/09/2017 

Pedagogia 8 12 N 120 

Portaria de   
Renovação de 
Reconhecimento nº 
915, de 27/12/2018 - 
D.O.U de 
28/12/2018, pág. 
156. 

Publicidade e 
Propaganda 

8 12 N 80 
Em andamento  
Comissão recebida 
em:10/02/2019com 
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Conceito (5).  

Psicologia 10 15 N 80 

Portaria de 
Autorização nº 866 
de 10/12/2018 – 
D.O.U de 11/12/2018 
pág.73 

Odontologia 8 12 D 80 

Portaria de 
Autorização nº 866 
de 10/12/2018 – 
D.O.U de 11/12/2018 
pág.73 

 
 
1.5.2 Cursos na modalidade à distância- Licenciatura e Bacharel 

CURSOS 

DURAÇÃO 
SEMESTRES 

TURNOS E VAGAS/ 
ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL 
AUTORIZAÇÃO / 
RENOVAÇAO/ 
RECONHECIMENTO MIN MÁX 

DIURNO/ 
NOTURNO 

VAGAS 

Administração 
EAD 

8 12 NSA 150 

Portaria  de   
Autorização nº 1.041, 
de 03/10/2017- 
D.O.U de 
04/10/2017. 

Contábeis EAD 8 12 NSA 500 
Resolução/ CONSU 
de Autorização nº4, 
de 29/09/2017 

Pedagogia EAD 8 12 NSA 460 
Resolução/ CONSU 
de Autorização nº07, 
de 19/12/2017 

 
1.5.3 Cursos de Tecnologias (presenciais) 

 

CURSOS 

DURAÇÃO 
SEMESTRES 

TURNOS E VAGAS/ 
ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL 
AUTORIZAÇÃO / 

RENOVAÇAO/ 
RECONHECIMENTO 

MIN MÁX 
DIURNO/ 

NOTURNO 
VAGAS 

Análise de 
Desenvolvimento 
de Sistemas 

6 9 N 100 

Portaria  de   
Renovação de 
Reconhecimento nº 
915, de 27/12/2018 - 
D.O.U de 
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28/12/2018, pág. 
156. 

Design gráfico 4 6 N 80 

Portaria  de  
Autorização nº 202, 
de 02/06/2016 - 
D.O.U de 
06/06/2016, pág. 20. 

Fotografia 4 6 N 80 

Portaria  de  
Renovação de 
reconhecimento nº 
202, de 02/06/2016 - 
D.O.U de 
06/06/2016, pág. 20. 

Gastronomia 4 6 N 120 

Portaria  de  
Renovação  de 
reconhecimento  nº 
267, de 03/04/2017 - 
D.O.U de 
04/04/2017, pág. 70 

Gestão 
Comercial 

4 6 N 150 

Portaria  de  
Renovação de 
reconhecimento  nº 
267, de 03/10/2017 - 
D.O.U de 
04/10/2017, pág. 22 

Gestão de 
Recursos 
Humanos 

4 6 N 150 

Portaria  de  
Renovação  de 
reconhecimento  nº 
267, de 03/04/2017 - 
D.O.U de 
04/04/2017, pág. 70 

Gestão 
Financeira 

4 6 N 120 

Portaria  de  
Renovação  de 
reconhecimento  nº 
267, de 03/04/2017 - 
D.O.U de 
04/04/2017, pág. 70 

Logística 4 6 N 100 

Portaria  de  
Renovação  de 
reconhecimento  nº 
267, de 03/04/2017 - 
D.O.U de 
04/04/2017, pág. 70 

Processos 
Gerenciais 

4 6 N 100 
Portaria  de  
Renovação  de 
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reconhecimento  nº 
267, de 03/04/2017 - 
D.O.U de 
04/04/2017, pág. 70 

1.5.4 Cursos de Tecnologias (na modalidade à distância) 

 

CURSOS 

DURAÇÃO 
SEMESTRES 

TURNOS E VAGAS/ 
ANUAIS 

SITUAÇÃO LEGAL 
AUTORIZAÇÃO / 

RENOVAÇAO/ 
RECONHECIMENTO 

MIN MÁX 
DIURNO/ 

NOTURNO 
VAGAS 

Gestão 
Comercial EAD 

4 6 NSA 195 

Portaria  de 
Reconhecimento  nº 
1039, de 03/10/2017 
- D.O.U de 
04/10/2017, pág. 22 

Gestão 
Financeira 
EAD 

4 6 NSA 195 

Portaria  de 
Reconhecimento  nº 
899, de 20/12/2018- 
D.O.U de 
21/12/2018, pág. 25 

Gestão de 
Recursos 
Humanos EAD 

4 6 NSA 195 

Em andamento  
Comissão recebida 
em: 15/05/2019 com 
Conceito (5). 

Logística EAD 4 6 NSA 195 

Portaria  de 
Reconhecimento  nº 
846, de 29/112018 - 
D.O.U de 
30/11/2018, pág. 15. 

Processos 
Gerenciais 
EAD 

4 6 NSA 195 

Em andamento  
Comissão recebida 
em: 10/03/2019 com 
Conceito (5). 

 

 
1.1.4 Conceitos Avaliativos 
CONCEITOS DA IES NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 2019/1 

 

Relação de 

Cursos 

Nota 

ENADE 

Nota 

ENADE 

Nota 

ENADE 

Conceito/MEC 

CPC 

Conceito/MEC 

- CC 
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Ciclo 

2012 

Ciclo 

2015 

Ciclo 

2017 

Administração (4) (4) - (3) - 

Administração-

EaD 

- - - - 
(4) 

Arquitetura - - - - (3) 

Direito (4) (4) - (3) (4) 

Ciências 

Contábeis 
(3) 

(4) 
- (3) - 

Gestão 

Financeira 
(4) 

(4) 
- (4) (4) 

Gestão 

Comercial 
(4) 

(4) 
- (4) (4) 

Jornalismo (3) (4) - (4)  

Logística (4) (4) - (3) (4) 

Processos 

Gerenciais 
(4) 

(4) 
- (4) (3) 

Recursos 

Humanos 
(4) 

(4) 
- (3) (3) 

TADS 
(4)  

 

 
(4)  (3) (3) 

Artes-licenciatura -  - - (5) 

Pedagógia – EaD - - - - (4) 

Gastronomia - (3) - (3) (4) 

Pedagogia (4)  - (4)  - (4) 

Gestão 

Comercial – EaD 
- 

 

- 
- - (5) 

Recursos 

Humanos – EaD 
- 

 

- 
- - (5) 

Gestão 

Financeira – EaD 
- 

 

- 
- - (4) 
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Processos 

Gerenciais –EaD 
- 

 

- 
- - (5) 

Logística EaD - - - - (5) 

Segurança no 

Trabalho EaD 
- 

- 
- - (4) 

Engenharia Civil - - - - (4) 

Engenharia 

Mecânica 
- 

- - 
- (4) 

Fotografia - - - - (4) 

Design Gráfico - - - - (4) 

Psicologia 
- 

 

- - 
- (5) 

Odontologia - - - - (5) 

Publicidade e 

Propaganda 
- 

- - 
- (5) 

 * Selo OAB Recomenda 2016-2018                                                                  

   Fonte: MEC/INEP 

 

 Índice Geral de Curso, Conceito institucional e continuo: 

ANO IGC IGC CONTÍNUO CI 

2017  3 2.7610 4 

2010 (EAD) - - 4 

 
 
 

1.8 Perfil socioeconômico do Oeste do Paraná 
 

Constituída por 50 municípios, a região oeste do Paraná possui cerca de 

1.309.564 de habitantes, segundo estimativa IBGE/2017 a maior parte em torno 

de1.106.000 de habitantes  residem na área urbanas. A economia dinâmica, 

resultado de cadeias produtivas sólidas, gera riquezas e atrai novos negócios, o que 

resulta em mais empregos e propicia melhorias constantes na qualidade de vida de 

sua população. A Figura 1 ilustra os municípios que compõem a região oeste. 
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Figura 2: Mapa do estado do Paraná e mapa da região oeste. 

 

Fonte: Diretoria de Desenvolvimento, Centro Universitário Univel, 2019. 

 
As cadeias produtivas da região são importantes fontes de geração de 

empregos. Dos cerca de 310 mil empregos formais em 37.099 estabelecimentos do 

Oeste do Estado, mais de 51 mil (17%) são gerados pela cadeia produtiva agro 

alimentar; 4 mil pela cadeia produtiva farmacêutica; 3 mil pela cadeia produtiva 

material de transporte; e quase 9 mil pela cadeia produtiva do turismo. Portanto, os 

dados sócio demográficos comprovam a pujança da região. 

1.8.1 Contexto Socioeconômico da Região 

O Estado do Paraná apresenta uma população estimada em 11.320.892 

habitantes, conforme dados do IBGE (2017). A mesorregião oeste do Paraná 

representa 12,53% do total dos municípios do Estado, com 50 municípios. Alguns 

dados são de relativa importância, principalmente os referentes à população rural e 

urbana, densidade demográfica, taxa de mortalidade e natalidade infantil e número 

de empregados por atividade econômica. 

A população da mesorregião oeste do Paraná tem apresentado crescimento 

ao longo dos anos. Entre a década de 1980 e 1990 houve um crescimento de 6%, 

no ano 2000 o crescimento foi de 12% e em 2010 houve aumento de 7%. Entre o 
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período de 1980 e 2010 a Mesorregião Oeste do Paraná está classificada como a 

terceira mais populosa do Estado e é a quarta região que apresentou o maior 

crescimento do Estado. A Figura 3 apresenta o crescimento da população da 

mesorregião oeste do Paraná ao longo dos anos.  

 

Figura 3:  Crescimento e variação da população da mesorregião do oeste do Paraná de 1980 a 
2010. 

 
Fonte: IPARDES (2018). 

 
A Figura 3 ilustra o percentual de evolução do número populacional da região 

oeste do Paraná. É perceptível, com base na variação dos dados que a população 

tem crescido ao longo dos anos, principalmente a partir da década de 2000. 

A distribuição populacional entre urbana e rural no estado do Paraná 

apresentou modificações ao longo dos anos. Até a década de 1970 havia uma maior 

predominância da população rural, a qual representava para o estado 63,9%, 

percentual muito acima da população urbana que era de 36,1%. Após trinta anos, 

este cenário foi modificado como consequência do êxodo rural. Dados desse período 

indicam que em 2000 haviam no estado do Paraná 81,42% da população urbana, 

em relação à 18,58% da população rural. Em 2010, os dados apesar de similares 

apresentaram aumentos, tendo sido atribuído o percentual de 85,33% para a 

população urbana e 14,67% da população rural. 

Os indicadores do estado do Paraná foram refletidos na mesorregião 

oestecujo cenário de saída de indivíduos do campo em busca de melhores 

condições de vida nas cidades foi similar. Dados extraídos das estatísticas do 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) indicam 

que este aumento na população urbana passou a ocorrer principalmente a partir da 
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década de 1980, tendo se intensificado, cada vez, mais nos últimos anos. A Figura 4 

apresenta a diferença em relação a proporção da população urbana e rural da 

mesorregião oeste do Paraná entre 1980 e 2010.  

 

Figura 4: Percentual da população urbana em relação à população rural da mesorregião oeste 
do Paraná entre 1980 e 2010. 

 
Fonte: IPARDES (2018). 

 
A Figura 4 indica que a população rural da mesorregião oeste do Paraná, a 

partir do ano de 2000 se apresenta inferior à 20% (18,40%), em contrapartida, a 

população urbana apresentou valores acima de 80% (81,60%). Observa-se que 

existe uma tendência de que tais valores cresçam a partir de uma progressão 

geométrica, ocorrido principalmente em decorrência do crescimento das cidades e, 

como consequência, aumento na oferta de emprego.   

O município de Cascavel está inserido na região oeste do estado do Paraná 

com uma população estimada pelo IBGE/2017 em 1.309.564 habitantes. A 

microrregião de Cascavel pertence à mesorregião oeste paranaense e sua 

população foi estimada pelo IBGE em 2017 em 459.734 habitantes e está dividida 

em dezoito municípios. Essa região possui uma área total de 8.515,24 km². A cidade 

de Cascavel conta hoje com 319.608 habitantes conforme estimativa para 2017, e 

representa o 5º município mais populoso do estado, com um PIB de 3,8 bilhões de 

reais. O principal setor econômico de Cascavel é o agronegócio, com mais de 4.000 

estabelecimentos agropecuários. Ainda há cerca de 14.458 estabelecimentos 

comerciais, industriais e de serviços. Pela sua localização, o município prosperou no 

comércio e na prestação de serviços, com destaque para o setor atacadista, de 
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saúde e de ensino superior. Outros ramos que têm experimentado forte crescimento 

são os de metalurgia e de confecção. 

Em 2014, a revista Exame classificou a cidade de Cascavel como a 43ª 

melhor cidade do Brasil, em pesquisa realizada pela Delta&Finance, a partir da 

análise de dados como finanças, governança, bem-estar, economia, segurança, 

qualidade de domicílios, saúde, educação digital e geral, consolidando diversos 

atributos das cidades em um índice que permita mensurar as diversas dimensões do 

processo de desenvolvimento socioeconômico e de seus habitantes. 

A Tabela 8 apresenta os dados educacionais da microrregião de Cascavel e 

do estado do Paraná, conforme dados extraídos das estatísticas do IPARDES 

(2018). 

Tabela 8: Dados educacionais da microrregião de Cascavel e do estado do Paraná. 

Educação Fonte Data Microrregião Estado 

Matrículas na Creche SEED 2017 8.495 201.955 

Matrículas na Pré-escola SEED 2017 11.657 261.283 

Matrículas no Ensino Fundamental SEED 2017 60.051 1.423.553 

Matrículas no Ensino Médio SEED 2017 19.526 439.765 

Matrículas na Educação Profissional  SEED 2017 3.032 78.901 

Matrículas no Ensino Superior MEC/INEP 2016 19.887 384.632 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%) IBGE 2010 - 6,28 

Fonte: IPARDES (2018) 

 
Os Indicativos apresentados na Tabela 8 mostram que a grande maioria dos 

profissionais do estado do Paraná ainda não teve acesso aos bancos acadêmicos, 

principalmente se compararmos com o elevado número de alunos matriculados no 

ensino médio na microrregião de Cascavel, sendo estes potenciais alunos para o 

ensino superior. Especificamente no âmbito da cidade de Cascavel, a Tabela 9 

apresenta o número de matrículas ensino médio e educação profissional do 

município, conforme Sinopse Estatística da Educação Básica do ano de 2017, 

divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) em 28 de fevereiro de 2018. 

Tabela 9 – Número de matrículas no ensino médio e educação profissional do município de 
Cascavel.  

Censo 
Ano 

Região 
UF 

Ensino Médio 

Total 
Ensino 
Médio 

Educação Profissional 
Total 
Educ. 
Prof. 

 

Total 
Geral 

Ensino 
médio 

Integrado à 
Educ. 

Profissional 

Normal 
Magistério 

 
Concomitante Subsequente 
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Fonte: INEP (2017). 
 

As informações presentes na Tabela 9 indicam que no contexto educacional 

da região oeste do Paraná, o município de Cascavel é responsável por 17.850 

matrículas no ensino médio e educação profissional, o que indica que tais alunos 

poderão a vir ingressar no ensino superior. 

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

eles 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 

Barras do Paraná. Dispondo destes números, informações divulgadas pelo INEP em 

fevereiro de 2018 apresentam as estatísticas sobre número de matrículas ensino 

médio e educação profissional da Microrregião de Cascavel, conforme apresenta a 

Tabela 10. 

O total de matrículas no ensino médio e educação profissional na microrregião 

de Cascavel são de 24.730. Esses dados indicam que existe uma possível demanda 

de alunos oriundos destas modalidades de ensino para ingresso no ensino superior.  

Tabela 10: Número de matrículas ensino médio e educação profissional da microrregião de 
Cascavel  

Fonte: INEP (2017). 

 

1.9 Identidade Estratégica da IES 

1.9.1 Missão 

O Centro Universitário UNIVEL, 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”. 

2017 Sul - Paraná 13.203 1.856 105 15.164 160 2.526 2.686 17.850 

Censo 
Ano 

Região  
UF 

Ensino Médio 

Total 
Ensino 
Médio 

Educação Profissional 
Total 
Educ. 
Prof. 

 

Total 
Geral 

Ensino 
médio 

Integrado à 
Educ. 

Profissional 

Normal 
Magistério 

  
Concomitante Subseqüente 

2017 Sul - Paraná 19.526 1.922 534 21.982 160 2.588 2.748 24.730 
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1.9.2 Visão 

Consolidar-se como uma instituição de ensino superior de referência local e 

regional pelo reconhecimento de sua qualidade e diferenciais metodológicos 

inovadores em ensino e aprendizagem. 

1.9.3 Valores Institucionais 

Justiça; Ética; Responsabilidade Socioambiental; Transparência; 

Voluntariado; Responsabilidade Social; Espírito de Equipe e Inovação. 

1.9.4 Perfil Institucional 

O Centro Universitário Univel é uma instituição comprometida com o valor do 

ser humano, com sua formação e realização enquanto profissional e pessoa. Três 

importantes pilares institucionais orientam a educação superior promovida na Univel 

por meio de suas grandes áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, 

Engenharias, Áreas de Saúde e Tecnologias: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.   
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2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA-PEDAGÓGICA  

2.1 Políticas institucionais no âmbito do curso 

Considerando o regimento do Centro Universitário Univel, cabe ao 

coordenador, ao colegiado do curso e ao NDE (Núcleo Docente Estruturante) sua 

gestão, em articulação com as demais instâncias acadêmico-administrativas, 

visando a realização dos objetivos do curso em consonância com a finalidade da 

instituição. 

 A IES, como um todo, busca, de forma integrada e coerente, a realização 

concreta dos objetivos descritos no Regimento Interno, no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que 

abordam as políticas institucionais, destacando-se as políticas de ensino, pesquisa e 

extensão: 

- Ensino: centradas na relação ensino e aprendizagem, na articulação entre 

teoria e prática, e em um currículo integrado, as políticas de ensino buscam propiciar 

ao aluno uma formação global que lhe permita construir competências, hábitos, 

habilidades e atitudes de forma crítica e criativa, estimulando-o a resolver 

problemas, estudar casos, intervir em realidades, prever crises, fazer predições 

sempre de forma ágil, versátil e ética, buscando seu auto aprimoramento e auto 

realização como pessoa e como cidadão, qualificando-o profissionalmente, 

tornando-o ciente de suas responsabilidades, usando para isso os recursos do 

conhecimento em seus vários níveis e modalidades, além das vivências e 

intervenções em realidades do seu cotidiano próximo ou remoto. A problematização, 

compreensão e análise do contexto local se fundamentam nas atividades de estágio 

supervisionado e práticas supervisionadas, que articulam teoria e prática e 

contribuem no processo de formação do estudante e fortalecem seu vínculo social e 

a identificação com a profissão. 

- Pesquisa: Desenvolver o gosto pela pesquisa através da iniciação científica, 

a ação criadora, responsável e ética, a partir de uma postura de investigação, 

reflexão, de curiosidade perante o novo e o diferente, buscando novos 

conhecimentos e procedimentos que possam complementar e estimular o ensino-

aprendizagem a alcançar graus mais elevados de excelência e melhorar a qualidade 
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de vida da população envolvida, respeitando valores culturais e éticos, 

comprometendo-se com a profissão e sociedade.  

- Extensão: Integrar de forma efetiva e permanente, as atividades de extensão 

às suas propostas de ensino e de pesquisa para que possam corresponder às 

necessidades e possibilidades da instituição envolvida, na realidade local, regional e 

da sociedade como um todo, unindo por objetivos comuns as suas comunidades 

interna e externa com benefício para ambas.  

O projeto pedagógico do curso de engenharia mecânica do Centro 

Universitário Univel, mantém articulação com o PDI e PPI atendendo às políticas 

voltadas para a graduação, buscando a qualificação, a dinamização, a diversificação 

e a ampliação de oportunidades que resultem na melhoria da qualidade acadêmica e 

de sua contribuição ao desenvolvimento no contexto social e regional de sua 

abrangência. O Centro Universitário Univel, para atender de modo cada vez mais 

satisfatório à realidade social e profissional, local e regional, trabalha com currículos 

flexíveis, possibilitando aproveitamento de estudos e de competências, bem como a 

inserção do aluno na vida profissional, enquanto proporciona continuidade à sua 

formação acadêmica.  

Algumas políticas definidas para a área acadêmica são:  

a) Priorizar a integração do ensino, a iniciação cientifica e da extensão;  

b) Priorizar a formação de profissionais e cidadãos socialmente responsáveis 

e empreendedores nas diferentes áreas do conhecimento, aptos à participação no 

desenvolvimento da sociedade em que interagem;  

c) Estabelecer áreas preferenciais para o desenvolvimento do curso, 

orientando-os para responder às demandas do mercado de trabalho local, regional e 

nacional;  

d) Aprimorar a qualidade do estudante universitário, na sua formação 

científica, que reflita no preparo profissional, capacitado a enfrentar os desafios da 

sociedade contemporânea. 

e) Desenvolver um comportamento ético e solidário que contribua no 

desenvolvimento da sociedade através do conhecimento técnico-científico.  
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e) Integrar a comunidade acadêmica através da participação em atividades de 

extensão voltadas a novas tecnologias, sustentabilidade ambiental e 

responsabilidade social; 

g) Atuar de maneira interdisciplinar e integrada aos demais cursos 

relacionados ao curso de engenharia mecânica na IES. 

Destaca-se que esta proposta curricular foi elaborada e é constantemente 

aprimorada a partir do diálogo com as políticas apresentadas no PDI e no PPI da 

IES, no que tange às políticas institucionais e às práticas do curso. O ensino e 

extensão são ações praticadas nas atividades regulares do curso. A ética como 

postura e o compromisso social como atitude, são estimulados pelos docentes 

dentro do cotidiano do processo de ensino aprendizagem.  

As abordagens destes temas na educação superior apresentam-se como uma 

necessidade importante na formação dos acadêmicos, tendo em vista sua atuação 

direta e indireta com as pessoas na inserção no mercado de trabalho. As decisões e 

os encaminhamentos do cotidiano da profissão trazem desafios relacionados com as 

relações humanas, que precisam ser trabalhados nas várias atividades constituindo 

o percurso dos acadêmicos no seu curso de graduação. 

 Assim, o Centro Universitário Univel, no cumprimento dos marcos regulatório 

e no intuito de contribuir para a completude da formação dos egressos para uma 

atuação assertiva em relação às atuais demandas sociais, estabelece os seguintes 

princípios: 

• Aprofundamento das ciências e da tecnologia no contexto histórico das 

áreas de códigos e linguagens, sociedade e cultura, ciências da natureza e 

matemáticas, buscando vigorosa e metodicamente a construção do conhecimento 

por intermédio da livre discussão do ensino, da pesquisa e da extensão, fazendo da 

ação profissional sempre uma ação retomada do passado para o presente e o futuro; 

• Produção e construção do conhecimento de forma sistematizada e 

sistêmica, partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva criativa e 

interdisciplinar; 

• Conhecimento como prática, reflexão, dúvida, compreensão e crítica do que 

nos é oferecido pela observação e pela experiência do mundo físico e social, bem 

como pelas mídias tecnológicas disponíveis; 
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• Valores propostos devem contemplar os fundamentos da estética da 

sensibilidade, política da igualdade e a ética da identidade, como também os 

princípios específicos de flexibilidade, autonomia, interdisciplinaridade e 

contextualização. 

Na esteira desses princípios referenciados o Centro Universitário Univel 

propõe as seguintes diretrizes para o atendimento da legislação pelos cursos:  

 Criar e difundir culturas, conhecimentos, produção artística, científica e 

tecnológica; 

 Desenvolver os currículos dos cursos na perspectiva da educação 

continuada; 

 Incentivar o raciocínio crítico;  

 Prover práticas pedagógicas reflexivas e dialéticas; 

 Formar, nas diversas áreas do conhecimento, profissionais comprometidos 

com o desenvolvimento socioeconômico e político local, regional e nacional; 

 Preservar, vinculando-os à vida cotidiana, ideais da ética, da 

responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo; 

 Incentivar a pesquisa científica, com vistas ao desenvolvimento acadêmico, 

tecnológico e social; 

 Socializar conhecimentos técnicos, sociais, políticos e científicos; 

 Priorizar o atendimento às carências locais, regionais e nacionais, 

atendendo a comunidade via serviços específicos e estabelecendo relações de 

parceria; 

 Valorizar e oferecer espaços para consolidação rotineira das atividades de 

extensão; 

 Considerar a singularidade humana, bem como seus múltiplos aspectos, 

como ser social, biológico, psicológico, político e cultural e sujeito histórico. 

O Centro Universitário, em atendimento as legislações, princípios e diretrizes 

estabelecidos, propõe que os PPCs garantam que as referidas temáticas sejam 

contempladas de forma transversal ao longo da integralização do currículo. Tais 

temas não constituirão uma disciplina específica, mas permeará todo o curso através 

de atividades complementares, atividades de pesquisa e extensão e, principalmente, 
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atitudes e valores apresentados pelo corpo docente, discente e colaboradores, numa 

visão interdisciplinar. 

Todas as políticas institucionais que estão inseridas para o âmbito do curso 

de engenharia mecânica relacionam-se claramente com o desenvolvimento do perfil 

do egresso deste curso, buscando tanto a formação de competências e habilidades 

de formação geral e ética do acadêmico, bem como das competências e habilidades 

de formação técnicas e específicas, a serem explicitadas claramente no perfil do 

egresso disposto nesse documento.  

O tratamento da educação ambiental, direitos humanos e da educação das 

relações étnico-raciais, no âmbito do Curso, vem ocorrendo pela oferta de disciplinas 

e de forma transversal, e sob o entendimento de que uma e outra são práticas 

sociais que interagem e se situam no campo dos direitos humanos e da cidadania, a 

serem trabalhadas em disciplinas específicas do curso. 

O curso de Engenharia Mecânica da Univel preza pela qualidade de ensino de 

seus acadêmicos, bem como pela inovação nas metodologias de ensino e nos 

conteúdos curriculares, demonstrados nas ementas de cada uma das unidades 

curriculares, apresentando conteúdos diferenciados e inovadores de ensino, 

pesquisa e extensão. 

2.1.1 Política de atendimento a portadores de necessidades especiais 

No âmbito educacional da IES, a acessibilidade não se traduz somente na 

eliminação de barreiras arquitetônicas, mas a promoção plena de condições para 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, sim, como fatores de enriquecimento. 
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Para colocar 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, bem como a importância de 

parcerias entre as instituições de ensino, do trabalho e setores empresariais para o 

desenvolvimento dessas políticas. 

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 aos portadores de necessidades especiais ou com 

mobilidade reduzida é constituído por um conjunto de ações que abrangem 

diferentes naturezas de atendimento. No Centro Universitário, eles têm uma atenção 

personalizada através de projetos que visam não apenas cumprir as exigências 

legais, mas sobretudo, permitir que tenham uma vida universitária plena. 

Para o acadêmico da modalidade à distância que apresente dificuldades para 

a realização de atividades funcionais no seu dia a dia ou precisa de auxílio de outras 

pessoas para conseguir realizá-las adequadamente (PNE – Portadores de 

Necessidades Especiais), a IES quando solicitada, para cada tipo específico de 

necessidade, oferece o uso de TA -Tecnologias Assistivas e, quando necessário, 

disponibiliza em seus polos o acesso a essas tecnologias, com a finalidade de 

responder às necessidades concretas de cada aluno e possibilitar sua interação com 

o computador para melhor aproveitamento do processo de Ensino e Aprendizagem. 

2.1.1.1 Para alunos com deficiência física ou mobilidade reduzida 

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 IES apresenta as seguintes condições de acessibilidade:  

 Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de 

barreiras arquitetônicas);  
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 Vagas reservadas no estacionamento;  

 Rampas com corrimãos e rampa de embarque e desembarque, elevadores 

sinalizados, guia fixado no piso e 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. 

2.1.1.2 Para alunos com deficiência visual 

Garantia de acesso ao ensino e estímulo ao aprendizado do aluno com 

deficiência visual leve e plena. Material produzido em BRAILE disponível na 

biblioteca. 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. Para alunos 

que são deficientes leves, são feitas cópias com fontes maiores com ampliação dos 

textos impressos. A IES também possui piso táctil e placas de identificação dos 

espaços em Braille. 

2.1.1.3 Para alunos com deficiência auditiva 

Garantia de acesso ao ensino e estímulo ao aprendizado do aluno surdo. 

Para o atendimento do aluno surdo, O Centro Universitário Univel conta com 

profissionais de libras (serviços de tradutor e intérprete de libras) para acompanhar 

todas as aulas, qualificado para desempenhar tal atividade, bem como, os recursos 

didáticos para apoiar o ensino aprendizagem dos acadêmicos com deficiência 

auditiva.  

Os docentes apresentam todo o material do curso na plataforma RM TOTVS, 

dando pleno acesso à gestão de conteúdos aos alunos surdos, fora do ambiente 

acadêmico. 

A Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS, em cumprimento à legislação 

específica é oferecida como componente curricular optativo em todos os cursos de 
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bacharelado e tecnologia e como componente curricular obrigatório nos cursos de 

licenciatura, capacitando os docentes e colaboradores ao longo do ano. 

2.1.1.4 Para alunos com transtorno do espectro autista 

O atendimento das pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA) é 

contemplado 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 inclusive busca a centralidade da organização 

sociopolítica 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;  

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 
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desenvolver, junto à comunidade acadêmica, atividades e ações educativas e 

preventivas.  

Desta forma, a IES subsidiará o atendimento por meio do Núcleo de Apoio 

Pedagógico/Psicológico 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.  

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 (Núcleo de Apoio Pedagógico/Psicológico) 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 IES 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. 

2.1.2 Articulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) com o Projeto 

Institucional (PDI) 

A Missão do Centro Universitário Univel – obtém visibilidade no Projeto de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, no Projeto Pedagógico Institucional – PPI e nos 

Projetos Pedagógicos de cada curso de Graduação – PPC. Todos esses 

documentos expressam concepções de educação e sociedade. Promover a 

formação integral e sua capacitação ao mundo do trabalho exige práticas 

pedagógicas comprometidas com a formação de profissionais reflexivos, críticos, 

criativos, capaz de pensar sobre a ação, durante a própria prática. Isto pressupõe a 

necessidade de uma gestão flexível do currículo que envolva não somente os 
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conteúdos disciplinares, como também práticas pedagógicas capazes de ampliar os 

espaços e os tempos de aprender. 

Considerando que o mundo universitário são espaços complexos nos quais 

culturas, ideologias e visão de mundo estão em conflito, compreendemos que na 

discussão sobre o projeto pedagógico de uma IES e/ou um curso de graduação não 

são apenas as questões relacionadas ao como e por que aprender que devem ser 

discutidas, como também as relacionadas ao ensino. E este processo se constrói 

pela participação de todos os sujeitos sociais, quando da definição do projeto 

pedagógico do curso, do plano de desenvolvimento institucional, pela contínua 

reflexão sobre o perfil socioeconômico e cultural dos alunos; pela definição de quais 

são os projetos capazes de associar conhecimento, participação e transformação 

dos sujeitos envolvidos na formação que tem a universidade como um desses 

espaços. 

2.2 Objetivos do curso 

Abaixo estão descritos os objetivos gerais e específicos do curso de 

Engenharia Mecânica da UNIVEL. 

2.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral do curso Engenharia de Mecânica da Univel é formar 

profissionais com sólido embasamento científico e tecnológico, integrando fatores de 

natureza diversa, com capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em prol 

da sociedade, que promovam o desenvolvimento sustentável. 

Seus serviços devem considerar os aspectos humanos, econômicos, sociais e 

ambientais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da 

sociedade, através de uma sólida formação científica e profissional geral. 

Também a formação de recursos humanos capazes de resolver problemas de 

tecnologia mecânica, com potencial para construir conhecimento, com espírito crítico 

e ética profissional, atendendo às necessidades da indústria, visando o 

desenvolvimento regional e nacional, além da independência tecnológica nacional. 
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2.2.2 Objetivos específicos 

Desenvolver habilidades e competências voltadas diretamente para a ação 

profissional, amparada pela ciência conforme a Diretriz Curricular Nacional das 

Engenharias (DCN). Sendo assim, o curso superior de Engenharia Mecânica da 

Univel assume o compromisso de capacitar o acadêmico para: 

I. Atuar no mercado de trabalho com ética, respeitando os princípios legais, 

sociais e ambientais inerentes ao exercício da profissão; 

II. Desenvolver novas tecnologias e métodos de engenharia para avanço da 

sociedade e promover o progresso econômico; 

III. Descrever, analisar, propor e executar melhorias aos processos produtivos e 

serviços prestados pelas organizações, afim de promover maior qualidade e 

satisfação dos clientes; 

IV. Enxergar os fatos e fenômenos de maneira holística;  

V. Desenvolver o raciocínio lógico para resolução de problemas; 

VI. Tomar decisões de forma estratégica, para desenvolver táticas aplicáveis 

operacionalmente; 

VII. Estar preparado para os desafios impostos pelas barreiras de qualquer 

natureza; 

VIII. Acompanhar e se adaptar ao dinamismo do mundo corporativo 

contemporâneo; 

Todos esses objetivos buscam a formação do perfil profissional do egresso, 

diante de uma formação generalista, considerando a estrutura curricular que detém 

conteúdos inovadores na Engenharia Mecânica, bem como preparando o acadêmico 

para as novas práticas emergentes neste campo de conhecimento, a serem 

evidenciadas claramente na estrutura curricular e nas ementas das disciplinas 

previstas em cada unidade curricular.  

2.3 Perfil profissional do egresso 

A concepção do curso considerou a necessidade do profissional egresso de 

Engenharia Mecânica da UNIVEL em: (1) ter capacidade para executar as atividades 

previstas na resolução do Resolução n° 1.073, de 19/04/2016, que trata das 
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atribuições para o desempenho de atividades exigidas para o exercício profissional e 

(2) adquirir as habilidades e competências previstas na DCN para as Engenharias, 

em acordo com Conselho Nacional de Educação (CNE), Resolução CNE/CES 

11/2002, contemplando as seguintes características:  

I. Formação generalista, com sólida formação nos conteúdos básicos, 

específicos e profissionalizantes incluindo aspectos políticos, econômicos, 

humanísticos, sociais, culturais, éticos e ambientais; 

II. Capacidade para resolver problemas concretos, modelando situações reais 

e promovendo reflexões através da integração de conhecimentos multidisciplinares; 

III. Aptidão para se comunicar e liderar trabalhos em equipes 

multidisciplinares; 

IV. Competência para absorver e desenvolver novas tecnologias com 

criatividade e eficiência; 

V. Habilidade para elaborar projetos e propor soluções técnicas e 

economicamente competitivas; 

Desta forma, a partir de uma sólida formação acadêmica, com uma visão 

geral e abrangente da engenharia mecânica, espera-se do egresso uma alta 

capacidade crítica e criativa sempre que estiverem à frente de novos problemas ou 

tecnologia, conscientes das exigências éticas e sociais da profissão.  

O profissional estará habilitado a projetar componentes, máquinas, 

equipamentos mecânicos e processos, além de organizar e supervisionar suas 

etapas de fabricação, montagem, funcionamento e manutenção.  

Suas áreas de atuação incluem empresas e instituições pertencentes a 

diferentes setores: primário (mineração, agroindústrias, usinas de álcool), secundário 

(indústrias metalmecânica) e terciário (serviços, centros de informática, consultorias 

empresariais), podendo atuar como engenheiros, analistas, supervisores, gerentes, 

consultores, diretores, pesquisadores e professores, de forma autônoma, solidária, 

crítica, reflexiva e comprometida com o desenvolvimento local, regional e nacional 

sustentáveis. 

2.3.1 Acompanhamento dos Egressos e Formação Continuada 

O egresso é definido como aquele que efetivamente concluiu seus estudos, 

colou grau e está apto a ingressar no mercado de trabalho. Nessa condição de 
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egresso, ele é uma fonte de informação sobre a qualidade do serviço prestado pela 

instituição de ensino superior que o formou. 

O Centro Universitário acompanhará seus egressos através de um programa 

denominado Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE), implementado por 

meio de um espaço em seu novo portal e cultivará relacionamento por meio da 

participação destes em semana de cursos, palestras,  oficinas,  relatos  de  

experiência,  entre outros eventos. Além do portal, a instituição estabelecerá para 

seus canais de comunicação com os egressos, a ouvidoria e os e-mails institucionais 

das coordenadorias de cursos de graduação. 

As atividades do Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE) 

possibilitam a continuada avaliação do curso, pelo desempenho profissional dos ex-

alunos, viabilizando adicionalmente a participação dos mesmos em atividades de 

extensão promovidas pela ação universitária. 

São objetivos específicos do programa de acompanhamento: 

 Avaliar o desempenho do curso com relação ao mercado de trabalho, pelo 

acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex-alunos; 

 Manter registros atualizados de alunos egressos; 

 Promover intercâmbio entre ex-alunos; 

 Promover encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras 

direcionadas a profissionais formados; 

 Condecorar egressos que se destacam nas atividades profissionais. 

Toda a política de egressos da instituição está calcada na possibilidade de 

potencializar competências e habilidades em prol do desenvolvimento qualitativo de 

sua oferta educacional. O curso pretende lidar com as dificuldades de seus egressos 

e colher informações de mercado, visando a formar profissionais cada vez mais 

qualificados para o exercício de suas atribuições. 

O programa de acompanhamento de egressos tem estrutura de 

funcionamento regular, sob a responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação – 

CPA, constituída por professores, técnicos administrativos, discentes, egressos e 

representantes da sociedade civil. 

Em conformidade com as normas em vigor, em especial a Lei nº 13.168, de 

06/10/2015, o art. 32 da Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007, alterada pela 
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Portaria Normativa MEC nº 23, de 29/12/2010 e sua última alteração pela Portaria 

Normativa n° 10, de 18/05/2017, são assegurados aos docentes e discentes o 

acesso as informações acadêmicas, aí incluídos, dentre outras, o ato autorizativo do 

curso, os nomes dos dirigentes da IES e do coordenador do curso, os dados do 

corpo docente (nomes, formação, titulação, regime de trabalho), a infraestrutura para 

o curso, o resultado das últimas avaliações externas, o valor das mensalidades e a 

forma do seu reajuste, além do conhecimento do PPC. Tais informações são 

disponibilizadas pela página da Univel e no mural da secretaria geral. Dessa forma, 

e considerando o potencial da região e do seu entorno, é promissor o futuro 

profissional do egresso do curso de Engenharia Mecânica da Univel. 

A despeito dessas ações, a realidade hoje exige a estruturação de um 

conjunto mais denso de ações, o que constitui um dos objetivos da elaboração de 

uma Política Institucional de Acompanhamento de Egressos, de modo a permitir a 

verificação do quanto a faculdade tem cumprindo sua missão institucional. 

A instituição compreende a relevância de se dar uma atenção mais enfática 

ao acompanhamento do egresso e ao elaborar esta política pretende, através das 

ações abaixo listadas, seguir atualizando os currículos dos cursos e programas 

propostos pela instituição: 

a) obter sempre uma face atual da avaliação institucional, sobre o enfoque de 

quem já se formou e está no mercado de trabalho; 

b) melhor identificar o perfil e a trajetória profissional dos egressos; 

c) estar atualizada quanto as competências exigidas pelo mercado de 

trabalho. 

A Política de Acompanhamento de Egressos da IES pressupõe a definição 

das seguintes estratégias: 

 A definição de um gestor responsável pelo acompanhamento de egressos 

em cada curso: o coordenador de curso, que contará com o apoio da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), da Assessoria de Marketing e Comunicação, da 

Diretoria e da Secretaria Acadêmica; 

 Permanente atualização do banco de dados de egressos de forma a 

subsidiar as ações acadêmicas e institucionais; 

 Possibilitar a pesquisa e análise do perfil profissional; 
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 Elaborar eventos e oferecer serviços que permitam o aperfeiçoamento 

profissional e a formação continuada dos egressos na Instituição; 

 Fortalecer a imagem Institucional; 

 Contribuir para a avaliação do desempenho da instituição por meio do 

acompanhamento da situação profissional dos egressos; 

 Redesenhar o Programa de Acompanhamento de Egressos, incorporando 

esses novos elementos. 

O acompanhamento dos egressos é um dos mecanismos que permite à 

instituição a contínua melhoria de todo o planejamento e operação dos processos de 

ensino e aprendizagem. 

Sendo uma das finalidades do Centro Universitário inserir na sociedade 

diplomados aptos para o exercício profissional, ela deve ter um retorno quanto a 

indicadores da qualidade dos profissionais que vem formando, principalmente no 

que diz respeito à qualificação para o trabalho. 

2.4 Estrutura curricular e representação gráfica da matriz curricular 

O currículo do curso de Engenharia Mecânica guarda coerência com a 

filosofia e orientações das Diretrizes Curriculares, estabelecidas pela Resolução 

CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que definem os princípios, fundamentos, 

condições e procedimentos da formação de engenheiros, para aplicação em âmbito 

nacional, na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos 

dos cursos de graduação em engenharias das instituições de ensino superior. 

A carga horária do curso é de 3960 h (horas relógio), das quais um total de 

440 horas está distribuído entre o Estágio Curricular, Trabalho de Conclusão de 

Curso e Atividades Complementares.  

A matriz curricular é composta por componentes curriculares distribuídos ao 

longo dos dez semestres, com concentração menor nos dois últimos semestres, 

para permitir maior dedicação do futuro egresso ao seu estágio e ao 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

A educação das relações étnico-raciais, bem como o tratamento de questões 

e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, indígenas e aos direitos 

humanos estão inclusas nas atividades curriculares do curso através da oferta da 

disciplina obrigatória “Cultura e Sociedade (EaD)”. Esse componente contribui para a 
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formação da dimensão social e humana do aluno de forma transversal. Além dessa 

temática, essa disciplina prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, em conformidade com a Lei nº 12.764, de 27 de 

dezembro de 2012. 

O curso de Engenharia Mecânica também atende à Resolução CNE/CP nº 

02/2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação 

ambiental. A educação ambiental está presente nas atividades curriculares do curso 

de modo transversal, contínuo e permanente, com a oferta da disciplina obrigatória: 

“Responsabilidade Socioambiental (EaD)”  

Os núcleos de formação básica e profissionalizante foram estabelecidos a 

partir das competências gerais necessárias à formação do Engenheiro Mecânico, 

exigidas pelo órgão de fiscalização profissional (CREA) – através da Resolução 

CONFEA n°1.010/2005 e da Resolução CNE/CES n° 2/2007 que dispõe sobre carga 

horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de 

graduação, bacharelados, na modalidade presencial recomenda a carga horária 

mínima de 3600 horas para os cursos de Engenharia. 

Os conteúdos específicos caracterizam extensões dos conteúdos 

profissionalizantes, estando relacionados à área de formação tecnológica que 

capacitam o engenheiro mecânica a compreender os diferentes processos 

industriais e interagir com profissionais de outras modalidades de engenharia. 

Nas diretrizes estabelecidas para os cursos de engenharia figuram, também, 

as atividades de síntese e integração de conhecimentos, que têm como objetivo a 

articulação teórico-prática realizada mediante pesquisas, estágios, atividades 

supervisionadas, bem como as atividades complementares de natureza acadêmico-

culturais extraclasse. Assim, na composição curricular do curso de Engenharia 

Mecânica constam como atividades obrigatórias de articulação teórico-prática, o 

estágio supervisionado e o trabalho de conclusão de curso. Também, contribuindo 

para as atividades de síntese e integração, têm-se as atividades complementares, 

tais como atividades de extensão, participações em congressos, iniciação científica, 

monitorias, e outras atividades alinhadas e engajadas na formação profissional. 
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As disciplinas não obrigatórias na carga horária do curso podem ser utilizadas 

como atividades complementares, atendendo ao regulamento. Em acordo com o 

Decreto nº 5.626/2005, é ofertada a disciplina de LIBRAS como optativa. 

Em vista do apresentado, e visando esquematizar a representação da matriz 

curricular, segue a relação dos componentes curriculares por etapa do curso, com as 

respectivas cargas horárias (Teóricas, Atividade Supervisionada (AS), Práticas, 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Estágio e Atividades Complementares (AC). 

 

 

 

 

1º período 
Componentes Curriculares CARGA HORÁRIA 

Teóricas AS Práticas TCC Estágio Total 

Física: Mecânica 50 10 20   80 

Geometria Analítica e Álgebra Linear 70 10    80 

Química Geral 50 10 20   80 

Cálculo: Funções e Limites 105 15    120 

Introdução à Engenharia Mecânica 35 5    40 

Atividades Complementares      20 

Subtotal 310 50 40 0 0 420 

 

2º período 
Componentes Curriculares CARGA HORÁRIA 

Teóricas AS Práticas TCC Estágio Total 
Física: Eletromagnetismo e Ondas  50  10 20   80 
Algoritmos e Programação de 
Computadores 

20 10 50   80 

Desenho Técnico 35 10 35   80 
Estatística e Probabilidade 55 10 15   80 
Desenho 3D assistido por 
computador 

0 10 70   80 

Atividades Complementares      20 
Subtotal 160 50 190 0 0 420 

 

3º período 
Componentes Curriculares CARGA HORÁRIA 

Teóricas AS Práticas TCC Estágio Total 
Estrutura e Propriedades dos 
Materiais 

70 10    80 

Controle Metrológico de Produtos e 
Processos 

50 10 20   80 

Estática 70 10    80 
Gestão da Segurança e Saúde no 
Trabalho 

35 5    80 

Cálculo: Derivada e Integral 105 15    120 
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Atividades Complementares      20 
Subtotal 330 50 20 0 0 420 

 

 

4º período 
Componentes Curriculares  CARGA HORÁRIA 

Teóricas AS Práticas TCC Estágio Total 
Cultura e Sociedade (EaD) 80     80 
Sistemas Produtivos 70 10    80 
Eletricidade Aplicada 50 10 20   80 
Fabricação Mecânica 70 10    80 
Física: Óptica e Termodinâmica 50 10 20   80 
Atividades Complementares IV      20 
Subtotal 320 40 40 0 0 420 

 

 

5º período 
Componentes Curriculares  CARGA HORÁRIA 

Teóricas AS Práticas TCC Estágio Total 
Economia (EaD) 80     80 
Cálculo: Séries e Equações Diferenciais 70 10    80 
Resistência do Materiais 70 10    80 
Termodinâmica 70 10    80 
Dinâmica de Sistemas Mecânicos 70 10    80 
Atividades Complementares       20 
Subtotal 360 40 0 0 0 420 

 

6º período 
Componentes Curriculares  CARGA HORÁRIA 

Teóricas AS Práticas TCC Estágio Total 
Comunicação e Expressão (EaD) 80     80 
Mecânica dos Fluidos 85 15 20   120 
Fundição e Soldagem 70 10    80 
Caracterização e Transformações de 
Fase dos Materiais 

70 10    80 

Processos de Conformação 35 5    80 
Atividades Complementares      20 
Subtotal 340 40 20 0 0 420 

 

7º período 
Componentes Curriculares  CARGA HORÁRIA 

Teóricas AS Práticas TCC Estágio Total 
Metodologia da Pesquisa (EaD) 80     80 
Práticas em Processos de 
Fabricação Mecânica 

0 10 70   80 

Transferência de Calor 50 10 20   80 
Vibrações de Sistemas Mecânicas 70 10    80 
Gestão de Projetos 70 10    80 
Atividades Complementares      20 
Subtotal 300 40 60 0 0 420 
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8º período 
Componentes Curriculares  CARGA HORÁRIA 

Teóricas AS Práticas TCC Estágio Total 
Métodos Numéricos 20 10 50   80 
Máquinas de Fluxo 50 10 20   80 
Máquinas Térmicas 50 10 20   80 
Elementos de Máquinas 70 10    80 
Atividades Complementares      20 
Subtotal 190 40 90 0 0 340 

 

 

 

 

 

 

9º período 

Componentes Curriculares 
 CARGA HORÁRIA 

Teóricas AS Práticas TCC Estágio Total 

Responsabilidade Socioambiental 
(EaD) 

80  
   

80 

Controle e Automação  50 10 20 
  

80 

Ensaios e Seleção de Materiais 30 10 40 
  

80 

Trabalho de Conclusão de Curso I 
 

 
 

40 
 

40 

Estágio Supervisionado I   
  

80 80 

Atividades Complementares 
 

 
   

20 

Subtotal 160 20 60 40 80 380 

 

10º período 
Componentes Curriculares CARGA HORÁRIA 

Teóricas AS Práticas TCC Estágio Total 

Gestão da Qualidade 35 5 
   

40 

Gestão da Manutenção 35 5 
   

80 

Pneumática 20 5 15 
  

40 

Tópicos Especiais em Engenharia 
Mecânica 

35 5 
   

40 

Trabalho de Conclusão de Curso II    40  40 

Estágio Supervisionado II     80 80 

Atividades Complementares 
 

 
   

20 

Subtotal 125 20 15 40 80 300 

Considerando o previsto no Decreto nº. 5.626, publicado no D.O.U de 

22/12/2005, que regulamenta a Lei nº. 10.436/2002, acerca da Língua Brasileira de 

Sinais - Libras e o art. 18 da Lei nº. 10.098/2000, a disciplina Libras está inserida na 

estrutura curricular do curso como disciplina optativa, com carga horária de 80 horas, 

sendo oferecida semestralmente durante todo o curso, de forma gratuita a todos os 
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alunos e docentes interessados, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) da UNIVEL.  

Disciplinas Optativas 
Componentes Curriculares CARGA HORÁRIA 

Teóricas AS Práticas TCC Estágio Total 

Libras – Língua Brasileira de Sinais 80  
   

80 

 

Ressalta-se que a carga horária total do curso em tela está mensurada em 

hora aula de 60 minutos de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo, 

conforme preconizam os artigos 2º e 3º da Resolução CNE/CES nº 3, de 

02/07/2007. A Tabela 11 abaixo apresenta de forma resumida a disposição da carga 

horária do curso de Engenharia Mecânica da Univel. 

Tabela 11: Carga horária total do curso de Engenharia Mecânica da Univel em horas. 

Teóricas AS Práticas TCC Estágio AC Total 

2595 390 535 80 160 200 3960 (horas) 

65,6 % 9,8 % 13,6 % 2 % 4 % 5 % 100 % 

    Fonte: Coordenação de Engenharia Mecânica, Centro Universitário Univel, 2019. 

2.4.1 Competências e Habilidades  

As competências e habilidades aserem desenvolvidas nos acadêmicos de 

Engenharia Mecânica da Univel, em conformidade com a Resolução CNE/CES nº 

11, de 11/03/2002, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para os 

cursos de graduação em engenharia: 

I - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 

instrumentais à engenharia; 

II - projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

IV - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 

engenharia; 

V - identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

VI - desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

VII - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 

VIII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 

IX - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

X - atuar em equipes multidisciplinares; 
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XI - compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 

XII - avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e 

ambiental; 

XIII - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

XIV - assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

A Tabela 12 relaciona de forma esquemática a relação entre cada disciplina e 

a competência e habilidade por ela desenvolvida, seguindo os códigos listados 

acima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 12: Competências e habilidades adquiridas por componente curricular cursado. 

Componentes 
Curriculares 

Competência e habilidades do egresso 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

Física: Mecânica               

Geometria Analítica e 
Álgebra Linear 

              

Química Geral               

Cálculo: Funções e 
Limites 

              

Introdução à Engenharia 
Mecânica 

              

Física: 
Eletromagnetismo e 
Ondas 

              

Algoritmos e 
Programação de 
Computadores 

              

Desenho Técnico               

Estatística e 
Probabilidade 

              

Desenho 3D assistido 
por Computador 

              

Estrutura e Propriedades 
dos Materiais 

              

Controle Metrológico de 
Produtos e Processos 

              

Estática               

Gestão da Segurança e 
Saúde no Trabalho 

              

Cálculo: Derivada e 
Integral 

              

Cultura e Sociedade 
(EaD) 
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Sistemas Produtivos               

Eletricidade Aplicada               

Fabricação Mecânica               

Física: Óptica e 
Termodinâmica 

              

Economia (EaD)               

Cálculo: Séries e 
Equações Diferenciais 

              

Resistência do Materiais               

Termodinâmica               

Dinâmica de Sistemas 
Mecânicos 

              

Comunicação e 
Expressão (EaD) 

              

Mecânica dos Fluidos               

(continua) 

 
 
 

 (continuação) 

Componentes 
Curriculares 

Competência e habilidades do egresso 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

Fundição e Soldagem               

Caracterização e 
Transformações de Fase 
dos Materiais 

              

Processos de 
Conformação 

              

Metodologia da 
Pesquisa (EaD) 

              

Práticas em Processos 
de Fabricação Mecânica 

              

Transferência de Calor               

Vibrações de Sistemas 
Mecânicas 

              

Gestão de Projetos               

Métodos Numéricos               

Máquinas de Fluxo               

Máquinas Térmicas               

Elementos de Máquinas               

Responsabilidade 
Socioambiental (EaD) 

              

Controle e Automação                

Ensaios e Seleção de 
Materiais 

              

Trabalho de Conclusão 
de Curso I 

              

Estágio Supervisionado I               

Gestão da Qualidade               

Gestão da Manutenção               

Pneumática               
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Tópicos Especiais em 
Engenharia Mecânica 

              

Trabalho de Conclusão 
de Curso II 

              

Estágio Supervisionado 
II 

              

Fonte: Coordenação de Engenharia Mecânica, Centro Universitário Univel, 2019. 

2.4.2 Representação gráfica vertical da matriz 

A Tabela 13 apresenta uma representação gráfica vertical da matriz, 

separando as disciplinas entre Núcleo Básico, Núcleo Profissionalizante e Núcleo  

Específico.  

2.4.3 Representação gráfica horizontal da matriz 

A Tabela 14 apresenta uma representação gráfica horizontal da matriz, 

relacionado   Núcleo Básico, Núcleo Profissionalizante e Núcleo  Específico por 

semestre.
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Tabela 13: Representação gráfica vertical da matriz de Engenharia Mecânica 

NÚCLEO BÁSICO NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE NÚCLEO ESPECÍFICO 

Disciplina CH Disciplina CH Disciplina CH 

Física: Mecânica 80 Controle Metrológico de Produtos e Processos 80 Introdução à Engenharia Mecânica 40 
Geometria Analítica e Álgebra Linear 80 Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 40 Desenho 3D assistido por Computador 80 
Química Geral 80 Fabricação Mecânica 80 Ensaios e Seleção de materiais 80 
Cálculo: Funções e Limites 120 Termodinâmica 80 Práticas em Processos de Fabricação Mecânica 80 
Física: Eletromagnetismo e Ondas 80 Dinâmica de Sistemas Mecânicos 80 Tópicos Especiais em Engenharia Mecânica 40 
Algoritmos e Programação de Computadores 80 Processos de Conformação 40 Pneumática 40 
Desenho Técnico 80 Fundição e Soldagem 80   
Estatística e Probabilidade 80 Vibrações de Sistemas Mecânicas 80   
Estrutura e Propriedades dos Materiais 80 Métodos Numéricos 80   
Estática 80 Gestão de Projetos 80   
Cálculo: Derivada e Integral 120 Máquinas de Fluxo 80   
Cultura e Sociedade (EaD) 80 Elementos de Máquinas 80   
Eletricidade Aplicada 80 Controle e Automação 80   
Física: Óptica e Termodinâmica 80 Sistemas Produtivos 80   
Economia (EaD) 80 Gestão da Manutenção 40   
Cálculo: Séries e Equações Diferenciais 80 Gestão da Qualidade 40   
Resistência dos Materiais 80 Máquinas Térmicas 80   
Comunicação e Expressão (EaD) 80 Caracterização e Transformações de Fase dos Materiais 80   
Metodologia da Pesquisa (EaD) 80     
Responsabilidade Socioambiental (EaD) 80         
Transferência de Calor 80     
Mecânica dos Fluidos 120     

TOTAL 1880 TOTAL 1280 TOTAL 360 

  47,47%   32,32%   9,09% 

Fonte: Coordenação de Engenharia Mecânica, Centro Universitário Univel, 2019. 

 

 

 

 

Tabela 14: Representação gráfica horizontal da matriz de Engenharia Mecânica 
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PERÍODO DISCIPLINAS 

1º Física - Mecânica 
Geometria Analítica 

e Álgebra Linear 
Química Geral 

Cálculo: Funções e 
Limites 

Introdução a 
Engenharia 
Produção 

 
Atividades 

Complementares 

2º 
Física:  

Eletromagnetismo e 
Ondas 

Algoritmo e 
Programação 

Desenho Técnico 
Estatística e 

Probabilidade 

Desenho 3D 
assistido por 
Computador 

 
Atividades 

Complementares 

3º 
Estrutura e 

Propriedades dos 
Materiais 

Controle Metrológico 
de Produtos e 

Processos 
Estática 

Gestão da 
Segurança e Saúde 

no Trabalho 

Cálculo: Derivada e 
Integral 

 
Atividades 

Complementares 

4º 
Cultura e Sociedade 

(EaD) 
Sistemas Produtivos 

Eletricidade 
Aplicada 

Fabricação 
Mecânica 

Física: Óptica e 
Termodinâmica 

 
Atividades 

Complementares 

5º Economia (EaD) 
Cálculo: Séries e 

Equações 
Diferenciais 

Resistência do 
Materiais 

Termodinâmica 
Dinâmica de 

Sistemas Mecânicos 
 

Atividades 
Complementares 

6º 
Comunicação e 

Expressão (EaD) 
Mecânica dos 

Fluidos 
Fundição e 
Soldagem 

Caracterização e 
Transformações de 
Fase dos Materiais 

Processos de 
Conformação 

 
Atividades 

Complementares 

7º 
Metodologia da 
Pesquisa (EaD) 

Práticas em 
Processos de 

Fabricação 
Mecânica 

Transferência de 
Calor 

Vibrações de 
Sistemas Mecânicas 

Gestão de Projetos  
Atividades 

Complementares 

8º Métodos Numéricos Máquinas de Fluxo Máquinas Térmicas 
Elementos de 

Máquinas 
  

Atividades 
Complementares 

9º 
Responsabilidade 

Socioambiental 
(EaD) 

Controle e 
Automação 

Ensaios e Seleção 
de Materiais 

Trabalho de Conclusão 
de Curso I 

Estágio 
Supervisionado I 

 
Atividades 

Complementares 

10º 
Gestão da 
Qualidade 

Gestão da 
Manutenção 

Pneumática 
Tópicos Especiais 

em Engenharia 
Mecânica 

Trabalho de Conclusão 
de Curso II 

Estágio 
Supervisionado II 

Atividades 
Complementares 

Fonte: Coordenação de Engenharia Mecânica, Centro Universitário Univel, 2019. 
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A Tabela 15 apresenta de forma geral as porcentagens de cada núcleo 

(Núcleo Básico, Núcleo Profissionalizante e Núcleo  Específico), bem como as 

porcentagens de Atividades Complementares, Estágio Supervisionado e 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

Tabela 15: Carga horária total do curso de Engenharia Mecânica da Univel separada por 
núcleos. 

Componentes Curriculares Carga Horária % 

Núcleo Básico 1880 47,47 % 

Núcleo Profissionalizante 1280 32,32 % 

Núcleo Específico 360 9,09 % 

Total em Disciplinas 3560 88,89% 

Trabalho de Conclusão de Curso 80 2,00% 

Estágio Supervisionado 160 4,00% 

Atividades Complementares 200 5,00% 

Total Geral 3960 100,0% 

Fonte: Coordenação de Engenharia Mecânica, Centro Universitário Univel, 2019. 

 

2.4.4 Atividades Supervisionadas (AS) 

As Atividades Supervisionadas (AS) estão previstas no curso de 

Engenharia Mecânica, e há um regulamento que prevê a normatização da 

execução das mesmas, obedecendo ao disposto na Lei 9394/96, no Parecer 

CNE/CES nº 261, de novembro de 2007 e na Resolução CNE/CES n. 3, de 

julho de 2007. 

Tais atividades estão previstas na matriz curricular estrutural do curso e 

fazem parte das disciplinas arroladas na estrutura curricular: 

 120 h (105h na IES + 15h extra-classe); 

 80h (70h na IES + 10h extra-classe); 

 40h (35h na IES + 5h extra-classe); 

Essas atividades são desenvolvidas sob orientação e avaliação do 

professor da própria disciplina, realizadas pelo aluno, constituindo parte da 

carga horária das Disciplinas das quais estão vinculadas.  

As AS são desenvolvidas pelos alunos em horários extra aula, ou seja à 

distância, no campo in loco relacionado a Disciplina. Cabe destacar que o 
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termo "à distância" não se trata de atividade desenvolvida na modalidade EaD, 

tampouco, em ambientes virtuais de aprendizagens. Trata-se de atividade 

desenvolvida pelo aluno fora da Instituição de Ensino Superior, em horário 

extra ao horário da disciplina, sendo obrigatórias a todos os alunos 

regularmente matriculados. 

Em cada semestre o aluno deverá cumprir a quantidade de horas de 

Atividade Supervisionada respectivas nas disciplinas propostas, conforme 

Projeto Pedagógico de Curso, para concluir as horas previstas e finalizar a 

disciplina. A comprovação da realização das horas de Atividade 

Supervisionada será feita mediante a entrega que o aluno fará do trabalho 

solicitado e orientado pelo professor para avaliação e posterior feedback do 

professor responsável ao aluno após a correção. 

Para atender as Atividades Supervisionadas, o curso de Engenharia 

Mecânica conta com regulamento específico. 

2.4.5 Flexibilidade, interdisciplinaridade e acessibilidade metodológica na 

estrutura curricular 

A flexibilização, interdisciplinaridade e acessibilidade metodológica estão 

fundamentadas no PDI e PPC por mecanismos presentes no currículo do curso 

que oportuniza ao aluno um percurso que o desafie e o prepare para o 

desenvolvimento de uma visão crítica. Rompe-se a barreira da rigidez de 

oferta, valorizando-se e respeitando-se a articulação entre as disciplinas. Esse 

dinamismo estimula o trabalho com a diversidade, a interação entre os alunos e 

a interdisciplinaridade. 

As disciplinas na modalidade a distância, a escolha do tema do trabalho 

de conclusão de curso, a possibilidade de cursar gratuitamente cursos e 

nivelamento via Ambiente Virtual de Aprendizagem da UNIVEL, bem como 

disciplinas (duas por semestre) em outros cursos da IES que tenham relação 

com a formação profissional. A exemplo, disciplinas como “Marketing 

Estratégico”, “Direito Empresarial”, dos cursos da área de gestão da IES, 

“Direitos Humanos”, do curso de Direito, “Engenharia Mecânica do Trabalho e 

Saúde Ocupacional”, do curso de Engenharia Mecânica, entre outras que o 
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aluno desejar e que sejam relacionadas à sua formação, as Atividades 

Supervisionadas e a variabilidade de Atividades Complementares à formação 

acadêmica evidenciam claramente a flexibilidade e interdisciplinaridade na 

formação do aluno. 

Ademais, a possibilidade de diversas opções de projetos da IES, e até 

mesmo a variedade de linhas de pesquisa do curso de Engenharia Mecânica 

para inserção em projetos de pesquisa e extensão também demonstram tal 

intento. 

Assim posto, tais componentes flexibilizam o currículo e o tornam 

também interdisciplinar, propiciando a organização de trajetórias individuais de 

formação. Essas atividades promovem ao discente o contato com 

conhecimentos, que transcendam os programas disciplinares, o que viabiliza 

vivências voltadas ao mundo da ciência e do trabalho, tendo em vista a busca 

da sua autonomia acadêmica, ao efetuar escolhas, que permitem a 

organização de trajetórias individuais, no decorrer da formação profissional. 

Acompanhando os avanços na profissão, estão inseridas na estrutura 

curricular disciplinas de formação geral: Cultura e Sociedade (EaD), 

Metodologia da Pesquisa (EaD), Responsabilidade Socioambiental (EaD). 

Essas disciplinas utilizam mecanismos de educação a distância (EaD) 

possibilitando aos estudantes o contato e o uso das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC), adaptando-se ao espírito do aprendizado aberto e 

semipresencial centradas na autoaprendizagem por meio de ferramentas 

tecnológicas facilitadoras da construção do conhecimento, contribuindo, dessa 

forma, para a autonomia do aluno. 

O Centro Universitário preocupa-se com o direito às condições de 

igualdade no acesso, assegurado ao público-alvo da educação especial, na 

permanência e na terminalidade dos estudos na educação superior. Tais 

condições são promovidas institucionalmente a partir da eliminação do conjunto 

de barreiras, a saber: arquitetônicas, pedagógicas, atitudinais, nas 

comunicações e digitais. 
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Tendo em vista o apresentado, resta-se claro que a proposta curricular 

do curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Univel compreende a 

prática interdisciplinar como elemento importante na formação acadêmica e 

profissional de seus estudantes. O conceito de interdisciplinaridade propõe 

uma nova etapa do desenvolvimento dos saberes, buscando estabelecer um 

diálogo, colaboração e integração entre as disciplinas, no objetivo de 

compreender os fenômenos de maneira que transcenda o conhecimento 

fragmentado.  

Nesse contexto, o currículo do custo transcende a formação técnica e 

considera a abordagem interdisciplinar no entendimento da importância de que 

é necessário desenvolver novas competências e atitudes que permeiam o 

profissional de Engenharia:  

A interdisciplinaridade, pensando na formação global do 
aluno, nos leva à compreensão, na prática, de que, para 
ser um bom engenheiro, não basta somente gostar de 
matemática ou física e, mesmo, dominar conhecimentos 
técnicos específicos. Para solucionar problemas do século 
XXI e produzir inovações tecnológicas, também são 
exigidas dos novos profissionais características 
diferenciais, como comunicação, facilidade para trabalhar 
em equipe, liderança, empreendedorismo e criatividade. 
(PAVANELO et al, 2017)1 
 

Dessa forma, a interdisciplinaridade pode ser observada na composição 

dos conteúdos curriculares, na proposta metodológica utilizada pelos docentes, 

que buscam estabelecer interfaces e conexões entre as disciplinas; bem como 

de diferentes áreas de atuação entre si, em atividades práticas que requerem 

dos alunos a solução de problemas, reais ou contextualizados, demandando a 

mobilização de conceitos provenientes de várias disciplinas e áreas do 

conhecimento.   

Destaca-se ainda, a prática interdisciplinar proposta no trabalho a ser 

realizado nos laboratórios específicos do curso, e também em projetos de 

pesquisa e extensão envolvendo outros cursos da instituição que desenvolvam 

                                            
1 PAVANELO, E.; GERMANO, J. S. E.; FREITAS-LEMES, P. L.. A interdisciplinaridade em cursos de Engenharia. 

Revista Docência do Ensino Superior, v. 7, n. 2, 2017. 
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temáticas socioambientais. Compreende-se que essa proposta contribui na 

análise da realidade local e no planejamento de ações educativas voltadas à 

realidade do aluno. 

2.4.6 Estruturas e conteúdos curriculares inovadores e atualizados com as 

práticas atuais da Engenharia Mecânica  

A matriz curricular do curso de Engenharia Mecânica da Univel preza 

pelas práticas atuais, tendências da profissão e busca inserir conteúdos 

inovadores nas disciplinas, complementando os conteúdos básicos e 

tradicionais necessários e igualmente importantes para a formação do 

engenheiro de produção.  

Sendo assim, definiram-se linhas de pesquisa para que fosse possível 

promover inovações em diversas áreas, bem como a promoção de estudos nas 

áreas que apontam para as atividades do engenheiro mecânico no futuro (tais 

como exemplos as linhas de “Inovação, Segurança  e Sustentabilidade”, e “ 

 Usinagem dos Materiais e Automação da Manufatura”). 

Também é possível perceber diversas disciplinas que foram inseridas na 

matriz curricular que fomentam o raciocínio crítico do acadêmico de engenharia 

mecânica, com objetivo de fazê-lo conhecer as novas tendências de mercado, 

e anteciparem-se às necessidades do mercado, tais como: “Gestão da 

Qualidade”, “Gestão da Manutenção”, “Gestão de Projetos”, entre outras. 

Essas disciplinas são diferenciadas ao compará-las com grande parte das 

grades curriculares tradicionais, pois buscam trazer conteúdos que tratam de 

tendências, inovação, estratégias e outros assuntos que proporcionam uma 

formação crítica e diferenciada aos acadêmicos.  

Além disso, alguns conteúdos foram inseridos nas ementas das 

unidades curriculares buscando trazer essa atualização, sendo exemplificadas 

abaixo como conteúdo a serem abordados nas diversas disciplinas de 

formação geral e específica dos alunos no decorrer do curso e que 

demonstram elementos diferenciados e atualizados com relação à Engenharia 

Mecânica. 
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No que se refere as inovações acerca dos projetos de pesquisa e 

extensão deste curso, é possível verificar a multidisciplinaridade nos diversos 

projetos possíveis em que o aluno poderá se inserir,  sendo que alguns destes 

projetos já estão em andamento (tais como Projeto Conexões Humanas e 

Projeto de Extensão Engenheiros Solidários), dentre outros que ainda estão em 

construção pela equipe docente do curso, ligados tanto a formação geral das 

competências individuais e de valores éticos dos acadêmicos, bem como 

quanto a formação específica e técnica do engenheiro de produção. 

2.5 Conteúdos curriculares 

Os conteúdos curriculares do curso de Engenharia Mecânica do Centro 

Universitário Univel foram pensados e estruturados de maneira articulada com 

as orientações previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

(RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002), com os objetivos 

propostos presente na proposta pedagógica, e com as competências e 

habilidades do profissional egresso que se busca formar.  

Segundo as Diretrizes Nacionais do Curso, a implantação e 

desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e propiciar 

concepções curriculares ao curso de graduação em engenharia que deverão 

ser acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes 

que se fizerem necessários ao seu aperfeiçoamento. 

Dessa forma, buscando fomentar no acadêmico as habilidades e 

competências descritas nas DCN, os conteúdos curriculares devem obedecer 

aos seguintes núcleos estruturantes: Básico, Específico e Profissionalizante. 

Todos os eixos descritos nas DCN estão atendidos no PPC do curso de 

Engenharia Mecânica da Univel, e as disciplinas relacionadas a cada eixo 

estão claramente distribuídas entre eles, atendendo, assim, a formação 

necessária para o acadêmico deste curso. Sendo assim, os conteúdos 

desenvolvidos nas disciplinas propostas ao longo do curso têm como objetivo 

constituir o processo de formação do profissional engenheiro mecânico em sua 

totalidade, possibilitando ao estudante competências e habilidades 

fundamentais para obter pleno domínio do campo de estudo e atuação da 
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Engenharia Mecânica, considerando nesse processo uma formação ética e 

comprometida com o desenvolvimento humano e sustentável.  

Através do desenvolvimento de todas as disciplinas e das ementas 

descritas para cada uma delas, é possível vislumbrar que tais conteúdos 

curriculares previstos no PPC possibilitam o efetivo desenvolvimento do perfil 

profissional do egresso, prevendo ainda disciplinas e conteúdos que permitem 

o desenvolvimento pessoal do aluno e contemplam um profissional 

multifacetado e habilidoso também em suas competências pessoais, tais como: 

Cultura e Sociedade e Comunicação e Expressão. 

Destaca-se que a seleção e distribuição dos conteúdos curriculares 

atendem ainda às temáticas definidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Indígena (Resolução CNE/CP nº 01, de 17/06/2004). 

Contempla ainda, as Políticas de Educação Ambiental (as disposições da lei n. 

9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002), e 

conteúdos associados à educação e direitos humanos. 

Assim, a IES incluiu nas disciplinas constantes da matriz curricular 

através do plano de ensino conteúdos que trata das relações étnico raciais, 

bem como as questões temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes na 

disciplina de "Cultura e Sociedade", do 4º Período. Nessa disciplina, também 

está inserido a questão do debate acerca do Transtorno Espectro Autista, que 

também está contemplado no PDI acerca dessa política na instituição, e o tema 

transversal referente a direitos humanos. As políticas de educação ambiental 

são tratadas na disciplina “Responsabilidade Socioambiental”, no 9º período. A 

disciplina optativa de LIBRAS – na matriz curricular contempla a disciplina de 

Língua Brasileira de Sinais – Libras de forma optativa, em função da natureza 

do curso. 

Ademais, sobre os conteúdos transversais acerca das Relações Étnico 

Raciais, Educação Ambiental e Direitos Humanos, há uma sala virtual 

denominada "Formação Continuada" disponível gratuitamente via Ambiente 

Virtual de Aprendizagem para todos os alunos da instituição em que os 
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interessados podem buscar uma formação complementar nessas temáticas, 

além de outros conteúdos inovadores e diferenciados que podem fazer parte 

da formação do acadêmico que tiver interesse. Os cursos de formação 

continuada são gratuitos para os alunos da Univel, ampliando assim os 

conhecimentos acerca de temas transversais.  Os cursos ofertados são 

denominados no AVA de: “Educação ambiental”, “Educação das Relações 

étnico-raciais” e “Educação em Direitos humanos”. Cada curso tem carga 

horária de 10 h/a e poderão ser convalidados como atividade complementar de 

graduação posteriormente.  

 A definição e estruturação da grade curricular, seleção das disciplinas e 

dos conteúdos do curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário 

Univel, prevê a disposição de carga horária teórica e prática de laboratório, e 

ainda atividades de prática supervisionada desde o primeiro período do curso, 

visando uma formação articulada entre o saber científico e a prática 

profissional.  

As competências e habilidades a serem desenvolvidas no decorrer do 

curso estão relacionadas a cada uma das disciplinas da estrutura curricular, 

clarificando dessa forma aos docentes o foco que ele deve desenvolver nas 

capacidades a serem incentivadas nos alunos. 

Ressalta-se que a seleção do referencial teórico e bibliografia das 

disciplinas do curso foram pensadas a partir da necessidade de integrar 

autores clássicos e contemporâneos, buscando revitalizar os saberes 

científicos e potencializar uma prática inovadora, e ainda conta com 

bibliografias virtuais na grande maioria das disciplinas, o que facilita o acesso 

dos estudantes, que de diferentes espaços podem estudar e desenvolver 

atividades acadêmicas, com custo acessível.  

O detalhamento sobre o ementário e as bibliografias tem por objetivo 

apresentar as informações relativas a cada disciplina constante do curso de 

Engenharia Mecânica oferecido pelo Centro Universitário, vale ressaltar que o 

ementário não deve ser considerado um produto acabado, mas sim, 

instrumentos de revisão constante em relação às transformações pelas quais a 
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sociedade e o mercado passam, que estão sob a responsabilidade do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) e o professor de cada disciplina, sob a supervisão 

do coordenador do curso. 

2.6 Metodologia 

A metodologia utilizada no curso de Engenharia Mecânica do Centro 

Universitário busca dialogar com o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e contribuir no cumprimento dos objetivos propostos relacionados à 

formação de um Engenheiro Mecânica com capacidade técnica, científica, 

comportamento ético, consciência ambiental e comprometimento social.  

As transformações sociais contemporâneas têm motivado a realização 

de uma análise crítica acerca de um novo “olhar” sobre as metodologias de 

ensino e aprendizagem. 

Destaca-se como algumas destas transformações a velocidade de 

produção de conhecimento; a necessidade de constante revisão e atualização 

de conceitos e procedimentos científicos; a influência dos meios de 

comunicação e tecnologias digitais na formação profissional; e a necessidade 

de uma constante reflexão sobre a inserção do profissional da saúde nesse 

novo contexto.  

Considera-se nesse sentido, a necessidade de questionar a 

compreensão tradicional de estudante passivo e receptivo diante da produção 

de conhecimento, e ao mesmo tempo o entendimento do docente como único 

detentor deste. O uso de metodologias ativas, que consideram o estudante 

enquanto sujeito de seu processo de aprendizagem, contribuem de forma 

significativa na formação desse profissional nesse novo contexto social.  

Nesse contexto, o Centro universitário Univel tem se preocupado em 

incorporar gradativamente em sua prática educativa, métodos ativos de 

aprendizagem como o Peer Instruction (Instrução pelos Pares), o Team - 

Based Learning (Aprendizagem baseada em equipe), o Problem Based 

Learning (Aprendizagem baseada em problema), o Project Based Learning 

(Aprendizagem baseada em projeto), e o Case Study (Estudo de Caso). 
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As metodologias ativas consideram a problematização como método de 

aprendizagem, motivando o estudante a pensar em formas de agir e soluções 

para situações vivenciadas em sua realidade profissional. 

Dessa forma, as metodologias de ensino adotadas pelo curso de 

Engenharia Mecânica consideram o estudante como sujeito ativo no processo 

de aprendizagem, e capaz de participar do processo de construção de 

conhecimento e construir as suas competências e habilidades.  

 No decorrer do curso serão realizadas reuniões de Colegiado e NDE – 

Núcleo Docente Estruturante, visando diagnosticar elementos que podem 

influenciar de maneira positiva o processo de ensino – aprendizagem dos 

estudantes, e também suas limitações. A partir da ação do Colegiado e NDE, 

busca-se pensar em estratégias de ensino articuladas, interdisciplinares, que 

possam integrar os estudantes com a realidade da profissão, potencializando 

sua autonomia, capacidade crítica, comportamento ético e compromisso 

profissional.  

Outra das ações que já fazem parte do Centro Universitário Univel 

enquanto projeto institucional há mais de cinco anos para proporcionar 

aprendizagem diferenciada dentro da área de metodologias próprias oferecida 

do aluno enquanto ações inovadoras é a realização da Avaliação Integradora 

(AI) duas vezes ao longo dos 10 semestres, direcionado especificamente ao 

curso do aluno, contemplando questões de conhecimento geral e específico a 

serem avaliadas no andamento do curso para avaliar e suprir eventuais 

lacunas de aprendizagem e metodológicas que estejam impactando ao aluno.  

A Avaliação Integradora é um instrumento institucional de avaliação 

sistêmica e formal dos acadêmicos de graduação do Centro Universitário 

Univel. Considerando-se que os desafios de qualidade do Ensino Superior 

passam pelo olhar sistêmico do processo de ensino e aprendizagem, 

compreende-se ser necessário observar estrategicamente desde a oferta do 

conhecimento, as metodologias de ensino, o papel docente e a participação 

discente, acompanhadas por meio de constante avaliação. Nesse espaço, a AI, 

realizada de forma sistêmica, apresenta-se como um instrumento avaliativo 
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para a IES, e de aprendizagem para o discente, pois permite ao avaliado 

revisitar os conhecimentos adquiridos e internalizá-los, além de verificar o seu 

nível de aderência aos conteúdos programáticos propostos no projeto 

pedagógico do curso. Demais informações acerca da Avaliação Integradora 

podem ser verificadas em anexo a este PPC, em regulamento previsto para o 

curso de Engenharia Mecânica. 

Ressalta-se ainda que a partir de uma ação conjunta entre colegiado, 

NDE, e coordenação do curso, busca-se a garantia de trabalho do plano de 

ensino, sendo este elaborado de maneira articulada com os objetivos da 

disciplina, o perfil do profissional egresso, considerando suas competências e 

habilidades. O plano de ensino tem destaque fundamental no planejamento da 

disciplina, pois a partir da elaboração deste, o docente se posiciona de maneira 

reflexiva, analítica e crítica frente aos conteúdos, metodologias, instrumentos e 

critérios avaliativos, visando uma formação articulada entre realidade 

acadêmica e prática profissional.  

Nesse sentido, ao longo do curso, os acadêmicos desenvolverão 

atividades práticas nos laboratórios específicos do curso e estudos de caso 

com supervisão docente, buscando relacionar os conteúdos específicos das 

disciplinas com o mundo do trabalho. Destaca-se que as atividades práticas 

terão como fundamentação teórica literatura clássica e contemporânea da 

Engenharia Mecânica, e serão direcionadas pelo docente a fim de propor uma 

análise crítica do acadêmico. Serão fundamentadas também em aulas 

expositivas/dialogadas, estudos de casos, seminários, trabalhos de pesquisa, 

trabalhos de equipe, trabalhos individuais, visitas técnicas, entre outros.  

Destaca-se que desde o primeiro período do curso, o estudante articula 

o conteúdo teórico com atividades de prática supervisionada e a prática de 

laboratório. A partir do 9º semestre do curso, o estudante realiza o estágio 

obrigatório em instituições e empresas afins à área, onde atuará em atividades 

compatíveis com o aprendizado adquirido ao longo do curso. 
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2.7 Estágio supervisionado 

É considerado estágio supervisionado o ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação 

para o mundo do trabalho. O estágio supervisionado implantado no curso de 

Engenharia Mecânica está institucionalizado e segue as considerações 

assumidas pelas diretrizes curriculares nacionais, através da Resolução 

CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que especifica a carga horária mínima 

do estágio curricular de 160 (cento e sessenta) horas.  

O estágio supervisionado propende o aprendizado de competências 

próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Ele é 

contemplado como um procedimento didático que conduz o aluno a situar, 

observar e aplicar, criteriosa e reflexivamente, princípios e referências teórico-

práticos assimilados entre a teoria e prática, sendo uma etapa de aplicação do 

conhecimento e do aperfeiçoamento de habilidades em situação real. O estágio 

supervisionado do curso oferece oportunidade de aprendizagem aos 

estagiários, constituindo-se em instrumento de integração, de treinamento 

prático, de aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento 

humano. 

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 consistem na concepção de um planejamento 

dinâmico que articule o conhecimento técnico com a formação humana, ética e 

postura crítica, efetivada por meio de uma metodologia pertinente e adequada 

aos objetivos traçados no processo de aprendizagem. 

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 
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do mundo do trabalho através de situações reais vivenciadas pelos acadêmicos 

nos espaços sócio ocupacionais onde se realizam os estágios. 

2.7.1 Campo de estágio 

Os estágios supervisionados serão orientados pelo Coordenador de 

Estágio, docente responsável por essa atividade de acordo com o regulamento 

específico de estágio e serão realizados no período indicado pela base 

curricular do curso. As ações efetivadas nos estágios supervisionados são o 

modo pelo qual o acadêmico revela sua capacidade de planejar e executar as 

propostas interventivas constituídas no decorrer do curso. Mediado pelo 

Coordenador de Estágio e Supervisor de campo, o acadêmico irá observar, 

diagnosticar, pesquisar e interagir nos espaços sócio ocupacionais onde se dão 

as práticas de estágio. Os dados coletados em cada estágio constituem 

elementos empíricos a serem pesquisados, transformados em dados e, estes 

dados consequentemente em informações e conhecimento. 

Ao concluir os estágios o acadêmico apresenta os resultados conforme 

as definições postas no regulamento, através do relatório de estágio, tendo como 

horizonte a socialização das informações e conhecimentos construídos durante 

o processo de realização do estágio. 

Neste sentido, os estágios supervisionados são: 

 Uma atividade prevista no projeto político pedagógico do curso, como 

parte constitutiva da formação do profissional, realizada através de atividades 

de características eminentemente práticas, desenvolvidas em um espaço sócio 

ocupacional adequado; 

 Uma vivência de integralização, de revisão e de reorientação dos 

aspectos específicos da profissionalização prevista no currículo dos cursos na 

sua totalidade; 

 Um dos processos de avaliação do acadêmico, tendo como parâmetro 

à configuração do profissional que se quer formar, expressa no projeto 

pedagógico do curso; 
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2.7.2 O papel do corpo docente 

Todos os docentes, durante o processo de desenvolvimento dos 

componentes curriculares, visando o estágio, deverão considerar como 

essenciais para a formação profissional: 

 O aprimoramento e o incentivo às práticas investigativas, à capacidade 

de resolução de problemas e de tomada de decisão; 

 O domínio do conhecimento básico para que os acadêmicos possam 

desenvolver a capacidade de aprender a conhecer, aprender a fazer e 

aprender a conviver, considerando os mesmos como seres sociais e a 

necessidade de inserção destes no espaço e no tempo histórico, político, 

econômico e social; 

 O uso de tecnologias e materiais inovadores, e a utilização de 

metodologias que respaldem as práticas pedagógicas necessárias e 

adequadas para o êxito do processo ensino-aprendizagem; 

 O desenvolvimento de hábitos, atitudes e habilidades que fomentem o 

trabalho em equipe, com vistas à preparação para o exercício do planejamento 

participativo e interdisciplinar no ambiente profissional e social.  

2.7.3 O estágio supervisionado como atividade de ensino 

O estágio curricular é atividade de ensino e, como tal, deve ser 

planejado, executado, acompanhado e avaliado pelo Coordenador de Estágio e 

Supervisor de Campo. Em função da compreensão de que é uma atividade que 

compõe o projeto político pedagógico do curso, o estágio apresenta carga 

horária definida pela legislação, e está inserido na grade curricular, devendo 

ser realizado no decorrer do curso. Há uma regulamentação específica para o 

estágio elaborada e aprovada pelo Colegiado de Curso e pelo NDE. 

2.7.4 Princípios norteadores do estágio supervisionado 

A proposta de estágio supervisionado fundamenta-se nos princípios 

explicitados a seguir: 

 A necessidade, a obrigatoriedade e a especificidade da/para a 

realização do estágio, como um período em que o acadêmico permanece no 
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exercício de atividades, orientadas e acompanhadas, por um profissional já 

habilitado, num local semelhante ao que, posteriormente, irá atuar como 

profissional; 

 O estágio caracteriza-se por um período, denso e contínuo, de efetiva 

participação das/nas mais diversas atividades que ocorrem no interior do 

ambiente do mundo do trabalho; 

 No decorrer do processo de formação, ter presente que o estágio irá 

proporcionar ao acadêmico a oportunidade de relacionar os elementos 

teórico/práticos apreendidos durante o processo de formação, com a realidade 

vivenciada nos locais de trabalho; 

 O entendimento que o corpo docente do curso deve ter é de que o 

estágio é o momento particular do processo formativo em que a relação 

teoria/prática já se traduza em um ato de intervenção reflexiva. 

2.7.5 Objetivos do estágio supervisionado 

O estágio supervisionado tem como objetivos:  

 Oportunizar ao acadêmico do curso de Engenharia Mecânica 

aprendizado social, profissional e cultural que lhe possibilite o preparo para 

atuação em campos de futuras atividades profissionais. 

 Proporcionar ao formando a possibilidade de colocar em prática os 

conhecimentos produzidos durante o tempo de permanência no curso de 

Engenharia Mecânica. 

 Propiciar ao aluno condições de refletir criticamente sobre os 

conteúdos teóricos do curso, analisando a relação teoria-prática. 

 Complementar a formação profissional com aplicação prática das 

informações teóricas adquiridas durante o curso, orientando o acadêmico na 

escolha de sua especialização profissional. 

2.7.6 Campo de estágio 

Deve-se considerar que, ao lado da competência teórica para ensinar 

aos acadêmicos os saberes teóricos, já sistematizados e organizados, o 

professor precisa ensiná-los a produzir novos saberes e a trabalharem com o 
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“saber científico”, apropriado e/ou produzido, aliado ao “saber popular”, difuso e 

desconsiderado, visando a integração destes “saberes” e a melhoria da 

qualidade de vida. Portanto, uma perfeita integração entre os locais de 

atuação, denominados campo de estágio, e a instituição é essencial para o 

desenvolvimento concreto do que se entende por estágio supervisionado. 

Essa integração supõe um elo permanente entre as instituições do 

mundo do trabalho e as de ensino superior, através de seus docentes e 

discentes, permitindo que a realidade dos locais de trabalho e suas práticas 

possam ser observadas, analisadas e discutidas pelos futuros profissionais e 

que, ao mesmo tempo, possam receber da IES apoio para a resolução de 

problemas teórico/práticos.  

A princípio, são considerados espaços para a realização dos estágios, 

ou campos de estágio os diversos espaços sócio ocupacionais, no mundo do 

trabalho, onde profissionais realizam seu exercício da profissão, nas diversas 

áreas, considerando as singularidades e particularidades a ela inerentes. 

Nestes espaços são realizadas atividades de: observação, análise e 

compreensão do exercício profissional ali realizado; planejamento e execução 

de projetos, programas e atividades diversas de estágio;  avaliação e 

aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos relativos ao campo 

específico de atuação profissional; vivência efetiva de situações do exercício da 

profissão; avaliação, e sistematização das atividades práticas realizadas. 

Entretanto, para serem considerados campo de estágio as instituições 

devem: 

 A existência de infraestrutura material e de recursos que permita a 

realização dos estágios; 

 Possibilitar a vivência efetiva de situações concretas de vida e 

trabalho, dentro do campo profissional, com profissionais habilitados atuando 

no campo escolhido para o estágio; 

 Anuência às normas disciplinares dos estágios supervisionados 

definidos pela Univel; 
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 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. 

2.7.7 Coordenação do estágio 

A coordenação do estágio supervisionado caberá a um docente do curso 

cujo perfil, em linhas gerais, esteja adequado às funções de: 

 Acompanhar e orientar o acadêmico estagiário, de acordo com o 

regulamento de estágio supervisionado; 

 Selecionar e firmar convênios com as instituições envolvidas no campo 

de estágio; 

 Promover discussões e reuniões com a coordenação do curso, 

colegiado do curso, estagiários e/ou supervisores das empresas vinculadas aos 

estágios supervisionados, quando necessário; 

 Encaminhar casos e questões duvidosas e/ou omissas ao colegiado do 

curso de Engenharia Mecânica. 

2.7.8 Supervisor de campo (empresa) 

A supervisão do estágio é realizada por um profissional vinculado à 

empresa e/ou instituição concedente do estágio. Esse profissional deve atuar 

em função compatível às atividades realizadas pelo estagiário, e acompanhá-lo 

na organização. 

O acompanhamento se faz necessário para empreender uma avaliação 

qualitativa que permita, sempre que necessário, indicar correções e 

redimensionar os encaminhamentos feitos, de forma que o perfil profissional 

traçado no projeto pedagógico do curso seja atingido. 

 A esse profissional cabe: 

 Estabelecer o plano de atividades a ser desenvolvido pelo aluno que 

deverá estar contemplado no plano de estágio; 

 Acompanhar, supervisionar e orientar o aluno estagiário, durante a 

realização do estágio; 
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 Fornecer informações referentes ao desenvolvimento das atividades do 

aluno ao coordenador de estágio do curso. 

 Avaliar o desempenho do acadêmico, mediante análise da ficha de 

avaliação preenchido no local de estágio; 

2.7.9 Relação do estágio com as competências e habilidades 

O curso de Engenharia Mecânica da Univel tem compromisso com a 

formação profissional estabelecida no perfil do egresso, portanto estabelece 

diretrizes na disciplina de estágio, que garantem o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias para o profissional. 

As atividades realizadas no estágio devem proporcionar o 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias ao egresso. 

Sendo assim, no formulário de avaliação é analisada a capacidade da 

experiência de estágio em desenvolver a capacidade e/ou habilidade no 

acadêmico, sendo que na ficha de avaliação do acadêmico o supervisor de 

campo do estágio irá correlacionar o quanto as atividades realizadas pelo aluno 

no estágio puderam contribuir no desenvolvimento das competências e 

habilidades descritas nesta ficha de acordo com este projeto pedagógico. 

Essas informações geram subsídios ao coordenador de estágio para que 

continuamente analise a aderência das atividades de estágio com a formação 

profissional. 

2.7.10 Comunicação da empresa com a instituição de ensino 

O estágio curricular supervisionado tem como característica o 

cumprimento de componente curricular obrigatório em atividade externa à 

instituição. Para garantir o alinhamento entre o campo de estágio e a 

instituição, é necessário promover um plano de comunicação. 

Dessa forma, consta no regulamento de estágio a responsabilidade do 

Coordenador de Estágio em comunicar-se com o Supervisor de Campo, 

visando obter e repassar informações referentes às atividades do aluno 

estagiário. 



 

Centro Universitário UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz 
CEP 85806-080, Cascavel (PR) 

Fone: (45) 3036-3608 
engenhariamecânica@univel.br 

  

 

70 
 

Além dessa interlocução, são realizadas as avaliações pelo Supervisor 

de Campo, que fornecerá subsídios para o Coordenador de Estágio no 

direcionamento de suas ações. 

2.7.11 Convênios de Estágio 

Para realização dos estágios, o curso de Engenharia Mecânica da Univel 

mantém convênios de concessão de estágio com empresas e indústrias da 

região, e, principalmente, opta pelas instituições de caráter suplementar à 

administração da Univel, que realizam a integração entre a Univel e as 

empresas que ofertam o estágio. Esses agentes de integração têm como 

finalidade intermediar o processo, cooperando para a inserção do estagiário no 

mundo do trabalho. 

O departamento de Recursos Humanos da Univel mantém a lista de 

convênios atualizada e todos os contratos são monitorados para que estejam 

vigentes e renovados continuamente. Alguns agentes de integração em 

convênio com a instituição estão dispostos abaixo: 

 

 ABRE - AGÊNCIA BRASILEIRA DE EMPREGOS E ESTÁGIOS;  

 ACIT - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO; 

 AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA; 

 ANIE - AGÊNCIA NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS; 

 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTÁGIO LTDA-ME; 

 CENTRAL DE ESTÁGIO; 

 CENTRO INTEGRADO DE SOLUÇÕES E DESENVOLVIMENTO - 

CISD RH; 

 CIEE/PR (Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná); 

 FOCO INTEGRAÇÃO; 

 GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO RENDA E APOIO AO 

DESENV.REGIONAL; 

 IEGE - INSTIT. INTERNAC. DE EDUCAÇÃO E GERÊNCIA (WEB 

ESTÁGIOS); 
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 INSTITUTO COROADOS DE APRENDIZAGEM E ESTÁGIO – ICAE; 

 INSTITUTO PROE; 

 INTEHATIVA; 

 PIEE - INSTITUTO IGUAÇU - INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA; 

 SUPER ESTÁGIOS; 

 TALENTOS REVELAÇÃO E INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL LTDA; 

 USINA DE TALENTOS TREINAM. E DESENV. PROFISSIONAL. 

Em relação ao estágio supervisionado, a Univel possui regulamento 

específico para atender ao curso. 

2.8 Atividades complementares 

As atividades complementares constituem componentes curriculares do 

curso, em atendimento às DCNs estabelecidas pelo Ministério da Educação. 

Essas atividades, de natureza acadêmica, profissional e sociocultural, visam 

estimular a prática de estudos independentes de caráter interdisciplinar, 

possibilitando aos discentes novos conhecimentos, adquiridos não somente no 

ambiente escolar, mas também em atividades independentes, especialmente 

nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à 

comunidade. 

Constituem objetivos fundamentais das atividades complementares: 

 Enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, por meio de uma 

formação profissional social e humanizada, ampliando os horizontes do 

conhecimento para além da sala de aula;  

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a 

participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

 Encorajar a aquisição de habilidades e competências tanto no contexto 

interno, quanto fora do ambiente institucional, incluindo atividades transversais, 

opcionais e interdisciplinares, especialmente nas relações com o mundo do 

trabalho e com a comunidade;  

 Promover a flexibilização da estrutura curricular do curso;  
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 Estimular práticas de estudos independentes, visando a uma 

progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno. 

As atividades complementares deverão ser cumpridas pelo aluno, a 

partir de seu ingresso na graduação, obedecendo à carga horária fixada no 

currículo do curso. A coordenação do curso fica encarregada de controlar e 

registrar as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos. 

As atividades complementares do curso Engenharia Mecânica 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 

 
 As atividades complementares terão carga horária de 200 horas, 

equivalentes a 5% da carga horária 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.  

O aluno precisa cumprir, fora de horário normal de aulas, o número de 

horas de atividades complementares. 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 escolar 

dos alunos. 

Os alunos que ingressarem na Univel por transferência estão também 

sujeitos ao cumprimento da carga horária de atividades complementares, 

podendo solicitar à coordenação de curso que considere a carga horária já 

cumprida na outra IES. 

A avaliação das atividades complementares se dá em conformidade com 

as regras estabelecidas no Regulamento das Atividades Complementares, 
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documento que integra o Projeto Pedagógico do Curso. De uma forma geral, o 

conjunto das atividades complementares será desenvolvido respeitando os 

limites máximos de carga horária, estabelecidos para cada uma das diversas 

modalidades previstas no regulamento das atividades complementares do 

curso, que integra este PPC. 

A gestão das atividades complementares está organizada de forma que 

em todos os semestres sejam promovidos eventos internos para possibilitar ao 

aluno o cumprimento das horas necessárias previstas.  

Acerca da gestão e aproveitamento das atividades realizadas, os alunos 

poderão protocolar as atividades já realizadas na coordenação do curso, e 

posteriormente está disponível via sistema acadêmico, para facilitação do 

acesso à informação, o total de atividades complementares que o aluno obteve 

até aquele momento, de forma que torne eficiente o acompanhamento do 

mesmo, visando que faça de maneira sistemática o cumprimento das 

atividades complementares e não as acumule no final do curso. 

 

2.9 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade curricular 

obrigatória (constante da matriz curricular com o total de 80 horas – TCC I com 

40h + TCC II com 40h) para o curso de Engenharia Mecânica. O TCC é uma 

oportunidade para o aluno integrar e aplicar conhecimentos adquiridos ao longo 

do curso, resultando em trabalhos que tenham cunho teórico, prático ou 

aplicado. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste num momento de 

síntese e expressão da totalidade da formação profissional, através do qual o 

acadêmico sistematiza os resultados de um processo formativo-investigativo. A 

indagação deve partir preferencialmente de sua área de estágio e da prática 

profissional, complementada, por sua vivência nos seminários e nas oficinas, 

que possibilitam a investigação, o debate e a produção acerca da temática 

investigada. 
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O Trabalho de Conclusão de Curso configura-se como o primeiro 

processo de construção, sistematização e produção de conhecimento do 

acadêmico, realizado nos padrões científicos, elaborado sob a orientação de 

um docente da unidade de ensino, de acordo com sua área de conhecimento e 

experiência profissional. 

É importante ressaltar a interligação existente entre os conteúdos das 

diferentes disciplinas, as atividades complementares, a prática profissional, o 

estágio supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso, pois estes estão 

sempre numa relação de interdependência, completando-se e realimentando-

se mutuamente. Desse modo, a elaboração do TCC não se inicia no último 

semestre do curso, mas é uma construção que deve se solidificar ao longo de 

todo o curso, alicerçada pelas demais disciplinas. 

Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, a Univel possui 

regulamento específico para atender ao curso. Segundo o Regulamento dos 

TCC, destacam-se: 

1. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é requisito indispensável 

para a colação de grau, devendo apresentar-se na forma de uma Monografia 

ou Artigo Científico. 

2. O TCC consiste em trabalho individual sobre tema relevante e 

aplicado, fundamentado nos diferentes processos de investigação 

metodológica. 

3. São objetivos gerais do TCC: propiciar aos alunos do curso a 

oportunidade de demonstrar as habilidades e competências adquiridas, 

estimular o aprofundamento temático, a produção científica, a consulta à 

bibliografia especializada e o aprimoramento da capacidade de interpretação 

crítica. 

4. O TCC será desenvolvido sob a orientação de um docente do curso, 

nas áreas afins, segundo as linhas de pesquisa definidas em cada curso e nos 

termos do regulamento específico. 

5. O TCC é atividade de natureza acadêmica, curricular e obrigatória, 

com carga horária prevista no Projeto Pedagógico do Curso. 
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6. A estrutura da Monografia/Artigo Científico deverá estar de acordo 

com o Manual de Trabalho de Conclusão de Curso,  elaborado a partir das 

normas ABNT. 

7. A Monografia/Artigo Científico deverá ser depositada na secretaria 

acadêmica, segundo calendário institucional, em arquivo digital e em duas vias 

encadernadas, devidamente assinadas pelo professor orientador, sob pena do 

não recebimento da mesma. 

8. No dia da defesa do TCC, o professor orientador deverá entregar à 

Coordenação do Curso: o “Relatório de Orientações”, no qual atesta 

formalmente o acompanhamento do processo de elaboração do TCC; o 

“Parecer Final do(a) Professor(a) Orientador(a)”.  

O TCC de Engenharia Mecânica é desenvolvido de forma mais 

específica nos 9º e 10º semestres. Os trabalhos que alcançarem média final 

superior a 9,0 serão disponibilizados na biblioteca da IES, de forma impressa e 

digital, inclusive via online, para consulta e download dos usuários.  

Para orientar o acadêmico na elaboração do TCC, o curso possui o 

Manual de TCC, que traz regramentos específicos para o desenvolvimento dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso - TCCs, de acordo com suas peculiaridades, 

toma por base as principais Normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), as quais tratam dos trabalhos acadêmicos em seus aspectos 

mais relevantes. 

Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, a Univel possui 

regulamento específico para atender ao curso. 

 

2.10 Apoio ao discente 

O ambiente acadêmico é constituído pela diversidade de ideias, valores, 

conceitos, projetos e perspectivas de vida. Assim sendo, é cada vez maior o 

número de jovens e adolescentes que ingressam nas instituições de ensino 

superior em busca de uma formação acadêmico-profissional e científica, não se 

encontrando ainda sedimentada a complexa escolha profissional. Assim, 

constitui desafio às instituições superiores romper com tal paradigma 
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superando o distanciamento entre o jovem universitário, os cursos oferecidos, o 

mercado de trabalho e suas expectativas em relação à escolha profissional. 

Neste processo de construção da identidade profissional, as instituições 

de ensino superior têm sido conclamadas a orientar, informar e dirimir dúvidas 

e questionamentos que permeiam o universo do discente. Atenta ao 

compromisso social, O Centro Universitário Univel direciona esforços no 

sentido de proporcionar uma sólida formação científica aliada as ações 

voltadas ao desenvolvimento do cidadão, as quais se traduzem em programas 

de estímulo e incentivo ao discente nos campos sociocultural e técnico-

científico. 

Neste sentido, a Univel implementa uma série de ações voltadas à 

integração do discente, que se inicia no processo de matrícula, quando estes 

recebem atendimento individualizado, e tem continuidade com a realização das 

aulas inaugurais, nas quais são apresentadas as estruturas acadêmicas e 

administrativas, dando ênfase ao PDI e PPC do respectivo curso.  

Anualmente, o Centro Universitário Univel promove o Projeto UNIVEL 

PLAY, que funciona como uma universidade aberta para a comunidade, 

através do qual alunos do ensino médio visitam toda a estrutura física e 

laboratórios da instituição, têm acesso aos vídeos institucionais referentes ao 

dia a dia do Centro Universitário Univel e participam de palestras referentes a 

diversidades das profissões. Esse evento tem estrutura para receber 5.000 

alunos, tendo como público, os estudantes de ensino médio de colégios 

situados em um raio de até 120 km da cidade de Cascavel. 

Sendo assim, verifica-se a amplitude de atuação e o objetivo da política 

de apoio ao estudante, que também visa promover a implantação de 

programas diversificados de atenção e atendimento dos acadêmicos já 

inseridos na IES, 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 
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desenvolvimento 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 aluno tem acesso às 

informações acadêmicas como notas e faltas via Sistema de Gestão 

Acadêmico TOTVS, bem como, através do aplicativo para smartphone da 

UNIVEL.  

Os docentes são os facilitadores e mediadores do processo ensino-

aprendizagem, buscando sempre estarem acessíveis aos alunos, se mostrando 

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 IES, qualificando seu pessoal técnico-administrativo para 

melhor atendê-los;  
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 Integrar o portal do estudante às redes sociais, com o objetivo de 

disponibilizar na homepage informações importantes da vida acadêmica;  

 Centralizar e padronizar a divulgação de oportunidades de estágio 

dentro da IES, 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;  

 Promover “Campanha de Cadastramento” 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 

entrevistas e dinâmicas de seleção, bem como conceitos de liderança, 

motivação e proatividade 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 

aluno 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 IES na vida do estudante;  

 Valorizar os recursos da IES para implementar as diretrizes propostas, 

por meio da potencialização dos espaços físicos e serviços existentes e a 

articulação das diversas instâncias universitárias; e  
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 Promover pesquisas de satisfação do corpo discente e docente 

envolvendo aspectos administrativos, sociais, acadêmicos, de infraestrutura, 

entre outros.  

2.10.1 Programas de Monitoria 

A monitoria possui duas modalidades: a de acompanhamento 

acadêmico e a de laboratório. Para atender aos acadêmicos que aderirem aos 

programas, são selecionados monitores, através de edital. É previsto ainda a 

figura do monitor voluntário, que pode exercer a monitoria de acompanhamento 

acadêmico, laboratório ou de projetos didático-pedagógicos, de acordo com 

editais específicos. Os cursos de graduação reconhece a monitoria como 

atividade complementar dentro do número de horas estabelecidas, e há um 

regulamento específico que dá as principais provisões para a monitoria 

acadêmica. 

O programa de monitoria do Centro Universitário Univel é uma 

modalidade específica de atuação acadêmica, em que o corpo discente da 

instituição tem a possibilidade de interagir na atividade de iniciação à docência 

e o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, por meio da 

realização de programas de ensino, pesquisa e extensão em que a função de 

monitor é exercida, com apoio e supervisão do corpo docente. 

O programa de monitoria do Centro Universitário Univel tem como 

objetivos básicos:  

I - Propiciar uma formação acadêmica mais completa; 

II - Fomentar a iniciação à docência; 

III - Integrar o aluno às atividades da instituição; 

IV - Incentivar a reflexão crítica do aluno e a descoberta de novas 

aptidões; 

V - Preparar o aluno para auxiliar sua comunidade, por meio de 

atividades de ensino- aprendizagem; 

VI - Auxiliar a evolução do acadêmico com dificuldades de 

aprendizagem, por meio do constante acompanhamento de monitores e 

docentes; 
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A coordenação geral do Programa de Monitoria do Centro Universitário 

Univel será exercida pela coordenação de curso. Para o programa de 

monitoria, o curso de Engenharia Mecânica conta com um Regulamento 

Específico. 

2.10.2 Bolsas e Auxílios 

O programa de concessão parcial de bolsa de estudo da instituição 

disponibilizado de acordo com a saúde financeira da IES tem por finalidade a 

complementação dos encargos educacionais, a fim de suprir as carências 

individuais de seus acadêmicos e, dessa forma, possibilitar o maior número 

possível de alunos assistidos, observados os requisitos de aproveitamento e 

desempenho do estudante dos cursos de graduação. Os critérios de seleção e 

a supervisão do processo são realizados por uma comissão de seleção 

nomeada pela Pró-Reitora Acadêmica. 

2.10.3 Programas de Apoio Financeiro 

A IES possui um programa de apoio financeiro próprio, além de 

participar de programas institucionais, gestados pelo Poder Público Federal. 

Possui, ainda, diversas parcerias com empresas, órgãos públicos e entidades 

representativas de classe. os programas de apoio financeiro são: 

 
a) Plano Alternativo de Pagamento - PAP  

Com recursos próprios a IES visa a concessão do benefício da 

postergação de pagamento de até 50% da mensalidade para alunos que, a 

partir do primeiro ano do curso e 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 para 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 
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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 Ensino Superior com avaliação positiva nos processos conduzidos 

pelo MEC. Tais estudantes devem ter estudado e concluído seus estudos na 

escola pública, bem como ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio 

- ENEM. 

d) Bolsa Desconto Família 

Trata-se de um desconto concedido a alunos com parentesco de 

primeiro grau (cônjuge e/ou filhos) matriculados na IES, desde que o 

pagamento da mensalidade seja efetuado até a data do vencimento.  

e) Bolsa de Estudos para Funcionários  

A mantenedora assegura aos seus funcionários bolsa parcial para 

realização de seus estudos. O programa tem por 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 IES.  

 

f) Bolsa Estágio na IES  

A IES visa apoiar os alunos que apresentam carência socioeconômica e 

disponibilidade para prestar serviços em diversos setores da IES. O aluno 

recebe uma bolsa estudo/estágio na IES, 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 IES terá um incentivo entre 10 a 20% para 

cursar um curso de pós-graduação lato sensu e/ou uma nova graduação 

oferecida pela IES. 
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2.10.4 Estímulos à permanência 

O Centro Universitário Univel, preocupada em assegurar à comunidade 

acadêmica um ambiente saudável para o ensino pedagógico, bem como 

assegurar condições para que não ocorra evasão/afastamento escolar, 

oferecerá programa de nivelamento e atendimento psicopedagógico, conforme 

abaixo: 

 

a) Programa de nivelamento 

O Centro Universitário Univel possui o projeto programa de nivelamento, 

que é desenvolvido de forma contínua ao longo do período letivo oferecido na 

modalidade de educação a distância. Tem como objetivo recuperar as 

deficiências de formação dos ingressantes, O Centro Universitário UNIVEL 

oferece aos seus alunos cursos de nivelamento, ministrados anualmente, 

ofertados em língua portuguesa e matemática básica. Estes cursos visam 

suprir as deficiências básicas dos alunos que não conseguem acompanhar 

adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, acredita-se estar atendendo 

os alunos com deficiência de formação, garantindo sua permanência na vida 

acadêmica. 

 

 

b) Projeto Matemática Básica 

Ao contrário do que a maioria dos estudantes pensa, a matemática é 

constituída por conceitos e não apenas por fórmulas ou métodos mágicos. 

Estes conceitos devem ser devidamente compreendidos, caso contrário, 

estudar esta disciplina será sempre uma tortura. O maior objetivo deste projeto 

é oferecer aos alunos que não tiveram uma formação adequada no ensino 

médio, conhecimentos e condições suficientes para um bom desempenho ao 

longo de seus cursos de graduação, apostando sempre na filosofia de que todo 

aprendizado é eficaz quando da valorização da parte básica e do seu devido 

aprofundamento. Os cursos de nivelamento são oferecidos de forma 
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continuada ao longo do ano letivo enquanto perdurar as deficiências e de forma 

gratuita para o aluno. 

 

c) Projeto Nivelamento de Português 

A língua portuguesa é o nosso mais habitual e completo meio de 

comunicação e expressão de ideias e sentimentos, um sistema dinâmico, com 

organização própria (gramática), que está em constante uso (leitura e produção 

– oral e escrita). Pensando nisso, é desenvolvido no Centro Universitário Univel 

o projeto de nivelamento, no qual participarão os alunos que possuem 

deficiência gramatical. Seu maior objetivo é tornar a língua portuguesa um 

instrumento real de expressão, ganhando organização, clareza e fluência. 

 

d) Organização Estudantil e Centros Acadêmicos (Espaço para 

Participação e Convivência Estudantil)  

O Centro Universitário Univel entende que uma gestão democrática 

necessita de uma organização estudantil bem estruturada, ciente de que a 

articulação política dos mais distintos setores do Centro Universitário Univel é 

extremamente necessária e saudável ao ambiente acadêmico. Assim, a 

instituição tem procurado, sistematicamente, incentivar a organização do 

Centro Acadêmico dos Estudantes, com a destinação de espaço físico para 

sua organização e estruturação. Além disso, tem procurado dar apoio a todas 

as iniciativas programadas pelo Diretório Central do Estudante (DCE) ou 

Centros Acadêmicos, bem como para a organização das competições 

esportivas, atividades culturais e de festividades.  

Ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) compete indicar os 

representantes discentes, com direito à voz e voto junto aos órgãos colegiados 

do Centro Universitário, vedada a acumulação. São objetivos do Diretório 

Central dos Estudantes: 

 Representar os estudantes de graduação, no todo ou em parte, judicial 

ou extrajudicialmente;  
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Defender os interesses gerais dos estudantes e de cada um em 

particular; 

 Promover e incentivar todas as formas de organização dos estudantes; 

 Cooperar com os estudantes secundaristas e com suas entidades 

representativas; 

Incentivar as relações amistosas entre as organizações estudantis; 

 Defender a qualidade do ensino; 

 Defender a democracia e as liberdades fundamentais do homem e da 

mulher; 

 Difundir e fomentar as atividades culturais e artísticas entre os 

estudantes e a sociedade; 

Os diretórios ou Centros Acadêmicos (CA) podem ser organizados por 

curso. 

Destaca-se que o Centro Universitário dispõe de uma ampla área de 

convivência para os estudantes, onde está instalada duas adequadas cantinas 

e restaurante que propiciam uma excelente praça de alimentação para os 

estudantes. A representação estudantil tem por objetivo promover a 

cooperação da comunidade acadêmica e o aprimoramento do Centro 

Universitário.  

2.10.5 Programa de Apoio Pedagógico e Psicológico 

Com o objetivo de orientar os discentes no que diz respeito a vida 

acadêmica, o Centro Universitário criou um Núcleo de Apoio 

Pedagógico/Psicológico (NAPP). Nele são abordados temas como 

desempenho acadêmico, acompanhamento pedagógico, inclusão educacional, 

além de servir como atendimento psicológico e pedagógico 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;  
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 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, seja na vida 

acadêmica ou na vida pessoal, desde que esteja interferindo no processo 

acadêmico, de forma a contemplar necessidades pedagógicas e psicológicas; 

 Orientar profissional e academicamente; 

 Fornecer apoio psicopedagógico. 

Quando necessário, é responsável também por realizar intervenções 

com o apoio de familiares dos discentes, a fim de esclarecer as intercorrências 

vivenciadas no Centro Universitário;  

O NAPP é composto por profissionais com formação nas áreas da 

Engenharia Mecânica e Pedagogia com Especialização em Psicopedagogia. 

Além do atendimento especializado citado, o aluno tem o apoio extraclasse 

realizado pela coordenação de curso e pelos professores. 

 

a) Inclusão das pessoas com deficiências (PCDs) 
O Centro Universitário, com o auxílio da Coordenação Pedagógica 

Geral, do NAPP (Núcleo de Apoio Psicológico/Psicopedagógico), 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. Para tanto, 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. 

 

2.10.6 Atendimento Extraclasse e outras ações Inovadoras de apoio ao 

discente 

O Centro Universitário Univel apoia a participação de seus alunos em 

atividades de monitoria, de iniciação científica, nos programas de extensão e 
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em eventos diversos, de natureza educacional, cultural e científica, como 

estratégia do processo ensino e aprendizagem. O exercício da monitoria e a 

participação dos alunos em projetos e programas de iniciação científica e de 

extensão, sempre sob a orientação docente, fazem parte da estratégia de 

aprendizagem, objetivando também o estreitamento da relação professor-aluno 

e complementando o atendimento extraclasse. O atendimento extraclasse ao 

acadêmico (a) será realizado pela coordenação do curso, pela coordenação 

pedagógica e pelos professores, que tem horas destinadas de atendimento ao 

discente buscando complementar e realizar ações que atendam 

adequadamente aos alunos. 

 

a) Ouvidoria 

Buscando atender os anseios da comunidade acadêmica, corpo docente 

e funcionários em geral, a Ouvidoria da instituição compreende a análise de 

quaisquer observações que possibilitem adequação e redirecionamento em 

busca de avanços qualitativos. Tais considerações são encaminhadas aos 

setores responsáveis e atentamente assistidas em suas eficazes 

consolidações.  A ouvidoria recebe, analisa e encaminham sugestões, 

informações e questionamentos sobre diversos setores do Centro Universitário, 

acompanhando todo o processo até seu desfecho. Buscam atender os 

acadêmicos, professores, funcionários, fornecedores e comunidade em geral. 

O contato pode ser feito por telefone, pessoalmente, e-mail: 

ouvidoria@Univel.br ou no link do site do Centro Universitário UNIVEL - 

http://www.Univel.br/atendimento/ouvidoria. 

 

b) Desafio intercursos 

O Centro Universitário Univel atendendo sua missão em desenvolver um 

ensino de qualidade para que o aluno sinta-se apoiado, integrado e motivado 

em seus estudos, tem a preocupação de viabilizar à comunidade acadêmica 

ações educacionais para que atinjam seus objetivos.  

http://www.univel.br/atendimento/ouvidoria
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Acredita-se, assim, que a aprendizagem transpõe os limites da sala de 

aula. Neste sentido é oportunizado aos alunos uma atividade diferenciada que 

lhes permitirá avaliar seu aprendizado, e participar de forma integrativa com 

todos os cursos de uma verdadeira maratona através do “Desafio Intercursos 

Univel: O Jogo do Conhecimento”. O Desafio Intercursos Univel é uma 

competição saudável e interativa com alunos concluintes de diversos cursos da 

instituição, baseado em perguntas de conhecimentos específicos e 

conhecimentos gerais elaboradas a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de graduação e tem como objetivo contribuir com o aluno no 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para sua 

formação. 

 

c) Projeto Valores Humanos 

Buscando também apoiar o discente com ações de integração, 

motivação e reflexão entre toda a comunidade acadêmica, o projeto de 

extensão que abarca alunos de toda a IES denominados “Valores Humanos” 

atua na IES de forma a fomentar a aderência de novos valores pessoais e 

inserir os alunos interessados nessa reflexão. Os valores humanos servem de 

guia para nossas atitudes, comportamento e crenças, norteiam nossas 

decisões e definem princípios e tudo que é considerado importante em nossas 

vidas.  

O Projeto “Valores Humanos: um Olhar Diferente para a Vida”, do Centro 

Universitário Univel é permanente e está vinculado a todos os cursos da 

instituição. Tem por objetivo a reflexão sobre e a boa convivência social e o 

respeito à vida em todas as suas formas. É um projeto multidisciplinar 

desenvolvido por alunos, professores, equipe pedagógica e colaboradores. 

Tem como tema central a discussão sobre o respeito, o cuidado, a cidadania e 

a solidariedade, cuja efetivação é necessária para as boas relações sociais e 

manutenção da vida. A execução do projeto visa ampliar através de reflexões 

existenciais a cidadania, solidariedade das pessoas e o cuidado com o meio 

ambiente. A proposta do projeto é atingir todos os cursos da instituição através 
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de algumas ações e atividades relacionadas à valorização humana, ampliação 

das relações sociais e o cuidado com meio ambiente. Os alunos interessados 

estarão envolvidos em atividades e ações que promovam o bem comum e a 

aproximação da instituição com a comunidade. 

 

d) Projeto Conexões Humanas: a UNIVEL se preocupa com você 

Este projeto adquire caráter interdisciplinar, ao serem envolvidos todos 

alunos dos Cursos de Graduação do Centro Universitário Univel. O projeto tem 

início com a formação de uma equipe multidisciplinar, composta por docentes 

do Centro Universitário Univel, com o objetivo de propiciar a aproximação junto 

aos acadêmicos, visando a promoção da vida e humanização da relação 

“professor-aluno”, através da escola, orientação, conscientização reflexiva 

sobre os conflitos emocionais e psicológicos comuns a juventude, que podem 

ter como consequência depressão, fobias, drogadição e baixo desempenho 

acadêmico. Busca-se através do projeto construir um ambiente propício e 

saudável, onde o acadêmico sinta-se amparado e receba o apoio necessário 

para resolver ou minimizar seus conflitos. A equipe formada terá como foco o 

sigilo total sobre o acadêmico e seus problemas, sem julgamentos ou 

interferências nas escolhas do aluno, e a partir do consentimento deste, fará os 

encaminhamentos necessários. A premissa do projeto: “A Univel se preocupa 

com você” espera que o aluno sinta-se amparado, acolhido e confortado, já que 

as conexões humanas sempre serão o melhor caminho na prevenção e busca 

por soluções. O projeto também apresentará uma etapa em que serão 

realizadas palestras nas escolas do município de Cascavel ressaltando temas 

relevantes como bem estar emocional, violência, entre outros. 

 

e) Atividades de Integração promovidas pela IES 

Além das diversas ações de integração ao discente promovido pela IES 

já descritas anteriormente, a UNIVEL também promove sistematicamente 

eventos comemorativos a datas acadêmicas e culturais importantes visando 

intensificar a convivência entre a comunidade acadêmica. São exemplos de 
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tais ações a Festa Junina que ocorre anualmente na IES, o UNIVEL PLAY, o 

apoio as atléticas dos cursos que a contemplam, os eventos comemorativos a 

data do profissionais que ocorre anualmente com palestras e momento de 

integração, entre outros. 

 

f) Convênios nacionais e internacionais 

A UNIVEL já detém convênios com diversas instituições nacionais e 

internacionais nas mais diversas áreas de atuação acadêmica visando 

qualificar docentes, discentes e técnicos administrativos. Na medida em que 

forem relevantes para o curso de Engenharia Mecânica, através do andamento 

das disciplinas que se tornem possíveis essas vivências, há previsão de 

extensão e formalização de convênios para esta área, visando estender as 

práticas e conhecimentos dos acadêmicos para outras regionalidades e 

internacionalizações que se tornem importantes para o curso.  

2.11 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e 
externa 

A gestão pedagógica e estratégica do curso de Engenharia Mecânica é 

feita pelo NDE, pelo coordenador do curso e pelo colegiado do curso. Os 

encontros são realizados sistematicamente para promover reflexões e 

discussões sobre as diretrizes do curso, o projeto pedagógico e seu 

funcionamento, bem como para análise de oportunidades e planejamento de 

ações. Vale ressaltar que a gestão pedagógica do colegiado é feita de forma 

democrática, em que todos participam de forma ativa, consciente e crítica em 

busca de ensino de qualidade, em que haja diálogo, respeito, ética e 

profissionalismo, espírito e trabalho em equipe. A participação dos discentes na 

gestão pedagógica e estratégica do curso é considerada premissa básica para 

a plena consecução dos propósitos do plano de ação. 

A avaliação é fundamental para a tomada de decisões, oferecendo 

diretrizes para uma gestão eficaz e para estabelecimento de medidas visando 

manter e aprimorar os seus pontos fortes e eliminar os pontos fracos. o projeto 

de curso de Engenharia Mecânica mantém-se em constante reavaliação tanto 
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através das percepções da ouvidoria, do colegiado do curso e do núcleo 

Docente Estruturante (NDE). O processo de avaliação da implantação do PPC 

deve servir de retroalimentação ao projeto do curso, permitindo atualizações 

mediante a relação com os docentes, discentes, egressos e o setor produtivo. 

O sistema de avaliação de implantação do projeto do curso de 

Engenharia Mecânica prevê em suas ações a avaliação didática dos docentes, 

das disciplinas e do curso, a partir da avaliação institucional, a cargo da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), realizada consoante às diretrizes do 

SINAES (Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004), órgão de natureza consultiva, 

com atribuições de elaboração, implementação, aplicação e monitoramento do 

processo de autoavaliação institucional na IES. 

No processo de avaliação do curso se integram duas modalidades de 

instrumentos de avaliação, que são aplicados em momentos distintos, 

ancorados pelas diretrizes do Ministério da Educação, através do CONAES. Na 

avaliação da Instituição de Educação Superior (AVALIES), o ponto importante 

para o desenvolvimento do sistema da avaliação é desenvolvido em dois 

instantes: (a) Autoavaliação: coordenada pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) e (b) Avaliação externa: realizada por comissões designadas pelo INEP, 

segundo diretrizes estabelecidas pela CONAES. A avaliação externa dos 

Cursos de Graduação (ACG) – é realizada por meio de instrumentos e 

procedimentos que incluem visitas in loco de comissões do Ministério da 

Educação e avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE) — aplica-se 

aos estudantes do final do curso, estando prevista a utilização de 

procedimentos amostrais. O Ministério da Educação, com base em indicação 

da CONAES, define quando o curso terá participação no ENADE.  

 

a) Avaliação Externa  

A avaliação externa é essencial para avaliação do curso, devido às 

análises produzidas por comissões de especialistas externos comprometidos 

com o desenvolvimento das atividades institucionais, regulação e formulação 

de políticas educacionais. O Centro Universitário Univel estará à disposição 
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dos avaliadores para fornecer toda documentação necessária, acessibilidade 

na realização das visitas in loco, diálogo com todos os membros tanto da 

comunidade acadêmica como da sociedade civil organizada, com intuito de 

apresentar as potencialidade e fragilidades, críticas e sugestões e as diretrizes 

a serem tomadas na resolução dos pontos fracos apresentados e acertos e 

incompatibilidades apresentadas pela avaliação interna.  

 

b) Avaliação Interna 

A autoavaliação deve permitir analisar o que é que se deseja ser, o que 

de fato realiza, como se organiza, administra e age. Todos esses critérios 

precisarão ser construídos a partir de informações que serão motivadas pela 

participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, à luz da 

missão ou projeto da instituição, identificando as fragilidades e as 

potencialidades da instituição nas dez dimensões previstas em lei. A 

autoavaliação é um importante instrumento para a tomada de decisão e dela 

resultará um relatório abrangente e detalhado, contendo análises, críticas e 

sugestões. O sistema de autoavaliação interna compete a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), criada como parte do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei 10.861, de 14 de abril de 

2004, está implementada na IES pela Portaria 006/2004, de 09.06.2004.  

 A CPA na IES é composta por representantes de todos os segmentos 

da comunidade acadêmica interna e externa. Participam da CPA professores, 

discentes, funcionários e egressos, assim como membros da sociedade civil 

organizada. A finalidade dessa coparticipação é construir um processo de 

avaliação construtivo e formativo, baseando-se na formação profissional e 

solidariedade para a sustentação de uma instituição de qualidade. Seja qual for 

o método — avaliação interna ou externa — é preciso colher informações para 

que possam desenvolver políticas de melhoria para o ensino, pesquisa 

(iniciação científica) e extensão, contemplando os requisitos de sua missão.  

Os resultados encontrados pela avaliação externa e interna são 

estudados, apropriados e avaliados pelos responsáveis acima descritos, 
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buscando sempre repassar de forma devida à comunidade acadêmica as 

ações resultantes dessa avaliação de forma sistemática e periódica para 

melhoria do curso e da IES. 

2.11.1 Avaliação do Projeto do Curso  

O processo de avaliação da qualidade do curso de Engenharia Mecânica 

na Univel será realizado de forma permanente pelo NDE e colegiado do curso. 

Essa avaliação está inserida no processo de avaliação institucional 

desenvolvido pelo SINAES, tanto no que diz respeito à sua autoavaliação, 

como na avaliação do curso. Nesse contexto, tal prática avaliativa estender-se 

ao projeto pedagógico, oferecendo subsídios para a tomada de decisões, 

possíveis ajustes e correções, compreendendo as fragilidades identificadas no 

decorrer do curso. Esta avaliação deve, portanto, cumprir: 

 

a) Função pedagógica  

Para comprovar o cumprimento dos objetivos e das habilidades e 

competências do curso;  

 

b) Função diagnóstica  

Para identificar os progressos e as dificuldades dos professores e dos 

alunos durante o desenvolvimento do curso;  

 

c) Função de controle  

Para introduzir, em tempo hábil, os ajustes e correções necessárias a 

melhoria do curso. 

Trata-se de um processo avaliativo de natureza preventiva e de caráter 

cumulativo, cabendo ao coordenador do curso, colegiado do curso e NDE, 

além da participação representativa discente, a coordenação dessa atividade. 

Em conformidade com a concepção de avaliação do SINAES, na avaliação do 

projeto deverão ser utilizados procedimentos geradores de dados quantitativos 

e qualitativos, de forma a garantir uma análise global da execução do Projeto 

Pedagógico e do desenvolvimento do curso. 
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Para garantir o sucesso deste processo a instituição conta também com 

o trabalho dinâmico da CPA, avaliações internas, avaliações externas e 

sugestões de egressos.  

2.11.1.1 Das Instâncias da Avaliação dos Projetos de Curso 

A Avaliação dos projetos de curso acontece em várias instâncias no 

âmbito institucional: 

 

a) no Núcleo Docente Estruturante  

Ao qual compete a observação mais contínua da manutenção do 

processo de qualidade e adequação do curso; 

 

b) no Colegiado de Curso  

Ao qual compete, conforme Regimento, Planejar, Acompanhar a 

execução e avaliar todos os procedimentos regulares do curso (prevê 

representatividade discente); 

 

c) na CPE 

A qual comete a avaliação institucional nas 10 dimensões orientadas 

pelo SINAES (prevê representatividade discente); 

 

d) no Conselho Superior (CONSU) da IES. 

 

Objetivando instaurar um processo sistemático e contínuo de 

autoconhecimento e melhoria do desempenho acadêmico, o Centro 

Universitário Univel desenvolve o Programa de Avaliação Institucional, 

coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), englobando toda a 

comunidade acadêmica. A avaliação institucional, entendida como um 

processo criativo de autocrítica da Instituição objetiva garantir a qualidade da 

ação acadêmica que se materializa como uma forma de se conhecer, 

identificando potencialidades e fragilidades, que fornecem subsídios para a 

prestação de contas à comunidade acadêmica e a sociedade. A 
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operacionalização da avaliação institucional dá-se através da 

elaboração/revisão e aplicação de questionários eletrônicos para aferição de 

percepções ou de graus de satisfação com relação à prática docente, a gestão 

da coordenação do curso, serviços oferecidos pelo Centro Universitário Univel 

e política/programas institucionais, as dimensões estabelecidas pelo SINAES 

envolvendo todos os segmentos partícipes em consonância com o projeto 

pedagógico do curso de Engenharia Mecânica. 

Dentre as etapas previstas no projeto próprio desenvolvido pela CPA, 

podemos destacar o cumprimento das seguintes fases: 

 Elaboração do regulamento para a CPA. 

 Elaboração do projeto pela CPA. 

 Estudo das diretrizes do SINAES, CONAES e INEP, além das 

legislações disponíveis sobre o assunto. 

 Sensibilização junto à comunidade acadêmica sobre a importância da 

avaliação institucional, realizada através da produção de cartazes, banners, 

Internet, reportagens em jornais e revistas, reunião com líderes de classe para 

efeito cascata, reunião com coordenadores e colegiados dos cursos. 

 Elaboração dos questionários para pesquisa quantitativa – discentes, 

docentes e técnico-administrativo. 

 Coleta, organização, processamento de informações, elaboração de 

relatórios das atividades referentes à avaliação de cursos, programas e 

setores. Realiza-se também a análise qualitativa das questões subjetivas. 

 Divulgação dos resultados preliminares através de banners, internet, 

reportagens em jornais e revistas. 

 Apresentação e discussão dos resultados nos colegiados de cursos, 

direção geral, coordenação pedagógica e mantenedora. 

 Análise dos relatórios das comissões externas de autorização e 

reconhecimento dos cursos ocorridos na Univel. 

 Elaboração do relatório anual de autoavaliação, o que vêm contemplar 

a consolidação do processo avaliativo na Univel, através de um balanço crítico 

decorrente dos resultados alcançados pela Instituição através da discussão, de 
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análise e interpretação dos dados advindos das etapas realizadas até o 

momento pela CPA. Este relatório atende ao solicitado pelo MEC e 

disponibilizado no sistema e-MEC. 

 Estabelecimento de novos rumos para Univel através do Plano de 

Ação recomendado pela CPA à mantenedora e direção geral da Univel. 

 Em decorrência da autoavaliação, ENADE, CPC entre outras, são 

consideradas os pontos fortes e fracos para melhoria do projeto pedagógico do 

curso. 

Desta maneira, as avaliações das atividades acadêmicas realizadas pelo 

curso de graduação são realizadas anualmente com a aplicação de 

instrumento desenvolvido pela CPA, adequados ao previsto no SINAES, nas 3 

dimensões previstas para os cursos de graduação (1. Organização Didático-

Pedagógica; 2. Corpo Docente e 3. Infraestrutura) e aplicados aos atores do 

processo. Dependendo do aspecto avaliado, estes atores podem ser o corpo 

discente, o corpo docente e os coordenadores de cursos. A CPA organiza 

diferentes tipos de instrumentos de coleta de dados para cada ator. 

As informações coletadas são tabuladas, compiladas e analisadas pela 

CPA, que elabora relatórios descritivos, encaminhados a todos os níveis de 

gestão da Univel, para que sejam utilizados como subsídios no processo de 

tomada de decisões e no planejamento contínuo da Instituição. Quanto à 

divulgação para o público interno, esta é realizada com a ampla difusão das 

informações em forma de tabelas e gráficos, afixados em locais de grande 

circulação de pessoas em todo o campus e no site da instituição. 

A metodologia empregada nestas avaliações, incluindo análise e 

tratamento de dados e a elaboração de instrumentos específicos, segue o que 

dita o Programa de Avaliação Institucional da CPA, que mantém 

compatibilidade com o SINAES e com outras normas editadas pelos órgãos 

governamentais reguladores desta atividade. 

A metodologia de autoavaliação, no âmbito da Univel, passa pelas 

etapas de planejamento, sensibilização, desenvolvimento e consolidação, 

conforme orientações previstas nos documentos já citados.  
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No tratamento de dados e na análise são empregadas técnicas de 

análise estatística multivariáveis que permitam identificar com a maior realidade 

possível os aspectos fortes, fracos e os que necessitam de atenção antes de 

se tornarem fracos, facilitando o estabelecimento de estratégias para correção 

de rumos, além de servirem de realimentação para o planejamento 

institucional. 

A etapa de desenvolvimento do processo de avaliação ocorre 

internamente no âmbito da CPA, onde são elaborados os instrumentos de 

avaliação e seu processo de aplicação. Concluída esta fase, passa-se a aplicar 

os instrumentos, colher os dados e informes que passam a ser analisados e 

discutidos, objetivando elaborar os relatórios parciais de autoavaliação. 

A etapa de consolidação consiste de um curto período de 

aprofundamento de avaliação sobre aspectos que tenham produzido dúvidas e 

incertezas, para finalmente se concluir a elaboração do relatório final. 

Esse relatório é encaminhado à direção geral e aos coordenadores dos 

cursos. Com base nos resultados, é elaborada uma série de ações saneadoras 

no que concerne aos pontos detectados como não adequados no processo de 

avaliação.  

Dentro desta etapa, a CPA/Univel, com a participação dos diversos 

setores do público interno, passa a realizar uma análise crítica do processo e 

dos instrumentos utilizados, na procura do seu aperfeiçoamento para dar 

continuidade à autoavaliação institucional. 

Do ponto de vista metodológico o processo avaliativo contempla não 

somente os aspectos documentais como ainda a percepção dos diversos 

segmentos constituintes da comunidade acadêmica.  

 A avaliação sistematizada dos cursos e dos professores é elaborada 

pela CPA, cuja composição contempla a participação de segmentos 

representativos da comunidade acadêmica, tais como: docentes, discentes, 

coordenadores de cursos, representantes de áreas, funcionários técnico-

administrativos e representante da sociedade.  Os resultados da avaliação 

docente, avaliação dos coordenadores de cursos e da avaliação institucional 
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são amplamente divulgados pela instituição. Além disso, o curso de Engenharia 

Mecânica bem como seu Projeto Pedagógico, é avaliado a cada semestre 

letivo por meio de reuniões sistemáticas da coordenação com o Núcleo 

Docente Estruturante, colegiado de curso, corpo docente, corpo discente, 

direção e técnicos dos diversos setores envolvidos. Essa ação objetiva avaliar 

e atualizar o projeto pedagógico do curso, identificando fragilidades para que 

possam ser planejadas novas estratégias e ações, com vistas ao 

aprimoramento das atividades acadêmicas, necessárias ao atendimento das 

expectativas da comunidade acadêmica.  

Aspectos como concepção, objetivos, perfil profissional, currículo, 

ementas, conteúdos, metodologias de ensino e avaliação, bibliografia, recursos 

didáticos, laboratórios, infraestrutura física e recursos humanos são discutidos 

por todos que fazem parte da unidade acadêmica, visando alcançar os 

objetivos propostos, e adequando-os ao perfil profissional do egresso. Essas 

ações visam à coerência dos objetivos e princípios preconizados e sua 

consonância com o projeto pedagógico institucional, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e as reflexões empreendidas com base nos relatórios de avaliação 

externa, além de formar profissionais comprometidos com o desenvolvimento 

econômico, social e político do Estado, da Região e do País. Nessa 

perspectiva, são observados os seguintes indicadores de qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem:  

a) domínio de conteúdo;  

b) prática docente (didática);  

c) cumprimento do conteúdo programático;  

d) pontualidade;  

e) assiduidade;  

f) relacionamento com os alunos. 

 O comprometimento de todos com o projeto pedagógico é obtido 

através de uma ampla divulgação do seu conteúdo nas discussões, encontros, 

reuniões e na própria dinâmica do projeto do curso, buscando cada vez mais a 
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participação, o envolvimento dos professores e dos alunos quanto à conduta 

pedagógica e acadêmica mais adequada para alcançar os objetivos propostos. 

O envolvimento da comunidade acadêmica no processo de construção, 

aprimoramento e avaliação do PPC vêm imbuídos do entendimento de que a 

participação possibilita o aperfeiçoamento do mesmo. Nessa direção, cabe ao 

Colegiado e ao NDE, a partir da dinâmica em que o projeto pedagógico é 

vivenciado, acompanhar a sua efetivação e coerência junto ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico Institucional, constituindo-

se etapa fundamental para o processo de aprimoramento. 

2.12 Atividades de tutoria 

 
No âmbito da educação a distância, pode-se definir tutoria como o 

conjunto de ações educativas que contribuem para desenvolver e potencializar 

as capacidades básicas dos acadêmicos, orientando-os, dirigindo-os, 

motivando-os avaliando-os para que obtenham crescimento intelectual e 

autonomia, ajudando-os a tomar decisões em vista de seus desempenhos e 

participações como acadêmicos.  

A atividade de tutoria, portanto, diz respeito ao acompanhamento 

próximo e a orientação sistemática de grupos de alunos realizada por pessoas 

experientes na área de formação. Tem como objetivos gerais ampliar as 

perspectivas na formação, integrando as dimensões biológicas, psicológicas e 

sociais, elaborando coletiva e criticamente a experiência de aprendizagem. O 

Centro Universitário percebe a importância estratégica da tutoria para o 

sucesso da prática de ensino e aprendizagem na modalidade de Educação a 

Distância (EaD), e tem o tutor(a) como apoio fundamental para a efetivação de 

uma aprendizagem remota. 

 Para isso seleciona e capacita profissionais gabaritados, não somente 

em suas respectivas áreas de formação e atuação técnica, mas também que 

atendam o perfil do educador, tão necessário à função. Desta forma o NEAD 

organizou uma equipe de tutoria composta de especialistas e mestres para 
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atuarem no atendimento das demandas de cursos e disciplinas desta 

modalidade. 

 Cada tutor (a) é preparado para orientar e atender os alunos não 

somente nas questões de conteúdo, mas também nas questões motivacionais 

e de acesso sempre dentro de um prazo máximo de quarenta e oito horas. 

 Aos tutores do NEAD também cabe o cumprimento de cronogramas de 

estudos previamente estabelecidos a partir de uma rotina de atividades diárias 

de interações com os alunos e com atividades que fomentam a utilização dos 

recursos e ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, no 

material didático impresso ou mesmo nos encontros presenciais no Polo. 

 No NEAD os tutores respondem pela aplicação prática da trilha de 

aprendizagem que foi planejada e organizada no sentido de distribuir os 

conteúdos didáticos alinhados com o desenho educacional proposto. 

São atribuições específicas dos tutores: apoiar o professor da disciplina 

do desenvolvimento das atividades docentes; participar da preparação e 

veiculação das atividades fórum, chats etc.; manter regularidade ao AVA e dar 

retorno as solicitações dos alunos imediatamente. 

Os tutores são avaliados periodicamente pelos acadêmicos, professores 

e coordenação do curso, utilizando-se desses resultados para melhorarem os 

índices de aprendizado acadêmico e aumentar a satisfação da comunidade 

acadêmica envolvida.  

2.12.1 Portaria 1.134, de 10/10/2016 preconiza a aplicação de até 20% da 

carga horário total em EaD 

Considerando a necessidade de acompanhar a tendência para a 

flexibilização da organização curricular o Centro Universitário Univel insere ao 

PPC as atividades de Educação a Distância (EAD), normatizada pela Portaria 

Ministerial número 1.134, de 10/10/2016, que prevê e autoriza a inclusão de 

disciplinas não presenciais em cursos superiores a distância, mantendo a 

fração de 20% do total do curso. 

Desta forma o curso de Engenharia Mecânica, inclui em sua organização 

curricular a educação a distância, respeitando os 20% da carga horária do 
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curso para esta finalidade, conforme ata 001/2007, de 21 de março de 2007, do 

Conselho  Superior (CONSU). As disciplinas terão tutoria dos professores do 

curso e serão ministradas na plataforma moodle, além do material 

disponibilizado para cada aluno. 

2.13 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às 
atividades de tutoria 

Na sociedade contemporânea, a educação a distância é uma 

modalidade de educação adequada e desejável, que possibilita o atendimento 

às novas demandas da sociedade, fazendo parte de um processo de inovação 

educacional.  

Ainda que sejam utilizadas tecnologias na educação à distância, essa 

continua sendo compreendida como uma prática de se fazer educação, com o 

mesmo compromisso da qualidade ofertada na modalidade presencial. 

Nesta busca de qualidade educacional, a atuação do tutor nos 

ambientes virtuais de aprendizagem é considerada como um grande diferencial 

da modalidade. 

Este profissional é o mediador dos processos de ensino e de 

aprendizagem, considerado o elemento chave para o desenvolvimento do 

aluno ao longo do curso. 

O tutor atua junto ao Núcleo de Educação a Distância (NEAD) prestando 

uma assessoria contínua e direta aos alunos, facilitando o bom andamento das 

disciplinas.  

Assume um lugar de mediador e orientador das atividades por meio dos 

recursos e instrumentos oferecidos pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), acompanhando o desenvolvimento de cada estudante e turma. 

As intervenções dos tutores possuem um caráter estimulador e por meio 

de interações no AVA busca esclarecer dúvidas, apontar dificuldades e 

também promover junto do aluno discussões, que proporcionam uma forma de 

aprendizagem colaborativa. 

A prática da tutoria tem como objetivo central a boa comunicação, 

interação, habilidade de realizar respostas assertivas de forma a atingir o 
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objetivo de uma aprendizagem colaborativa e significativa ao aluno, bem como 

o estímulo a autoaprendizagem e a apreensão de conteúdos. 

2.13.1 Funções cabíveis aos tutores online 

 Acompanhar o processo de ensino e o processo de aprendizagem no 

AVA, enviando mensagens e alertando os alunos sobre os prazos e suas 

devidas atividades;  

 Identificar as dificuldades dos alunos, através da trilha de 

aprendizagem;  

 Responder o canal dúvidas  

 Fornecer feedback em cada atividade realizada, reforçando tópicos do 

conteúdo, corrigindo e detalhando melhorias para os mesmos;  

 Identificar erros e desajustes nos objetos de aprendizagem que 

compõem o curso, durante seu desenvolvimento; 

 Selecionar os itens mais relevantes de uma discussão e destacar para 

o grupo;  

 Ajudar nos casos de dificuldades de acesso ao curso e aos recursos 

disponíveis no ambiente virtual;  

 Comentar, estimular e acompanhar as participações e atividades 

realizadas pelos alunos; 

 Manter contato direto com o aluno, por mensagem, e-mail, telefone, 

elaborando um relatório semanal de acompanhamento; 

 Estimular a participação colaborativa, trazendo para as discussões 

aqueles alunos que não estão participando ativamente com mensagens nos 

fóruns;  

 Buscar o regate de alunos com risco de evasão; 

 Manter a coordenação de tutoria informada sobre o registro de 

intervenções no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem;  

 Incentivar o processo de leitura através de questionamentos e 

perguntas;  
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 Anexar, com a validação do professor formador, materiais extras e 

bibliografias extras a fim de aprimorar o conhecimento do aluno;  

 Buscar solucionar possíveis conflitos dentro da sala virtual, 

incentivando e buscando sempre a boa relação dos alunos.  

Tendo em vista a formação de continuada da equipe de tutoria no 

decorrer das disciplinas em curso, professores formadores e tutores realizam 

encontros quinzenais objetivando o alinhamento das práticas acerca da 

disciplina. 

 Nestas reuniões são discutidos os objetivos de aprendizagem em cada 

tema, os direcionamentos para avaliação dos fóruns, os conceitos principais da 

disciplina a serem destacados pelos professores tutores, bem como a trocas de 

ideia para atividades dos encontros presenciais e sugestões de materiais 

complementares. 

Também, na busca da qualidade dos processos, são realizadas reuniões 

mensais com a coordenação e quando necessárias com o colegiado de curso, 

com intuito de compartilhar informações acerca da prática da equipe de tutores, 

bem como o desempenho dos alunos no decorrer das disciplinas, visando 

envolver a coordenação do curso no intermédio com o aluno para motivá-lo a 

realizar as atividades e informá-los acerca daqueles alunos que eventualmente 

não tem participado das atividades e do acesso ao AVA, a fim de contatá-lo e 

identificar suas dúvidas para esclarecê-las. 

Além destas ações, buscando a capacitação contínua da equipe de 

tutoria, esta possui um programa de formação continuada, no AVA, o qual 

objetiva trabalhar metodologias inovadoras, dinâmicas, participativas e 

principalmente que otimize os processos de ensino e aprendizagem da 

modalidade a distância. O projeto prevê estudos bem como o 

compartilhamento de práticas da tutoria, vinculando as metodologias 

abordadas.  
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2.14 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 
processo ensino-aprendizagem 

O Centro Universitário atento 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 AVA, que tem como objetivo gerenciar todas as 

informações acadêmicas. Através dele, os alunos, professores e secretaria têm 

acesso às informações acadêmicas pelo sistema TOTVS em tempo real, todos 

os dias e de qualquer local. O sistema também prevê um aplicativo para 

celulares que disponibiliza as mesmas informações. 

Esta ferramenta de tecnologia da informação, que tem por objetivo 

auxiliar a construção e a dinâmica das aulas e atividades, compreende entre 

outras facilidades: 

I. Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes 

sejam disponibilizadas, via central, com antecedência, de forma a otimizar os 

encontros entre docentes e discentes; 

II. Possibilita que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos 

alunos durante todo o curso podendo ser revistas a qualquer momento; 

III. Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem tais 

como artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão; 

IV. Facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

V. Permite o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as 

atividades programadas e executadas; 

VI. Possibilita atividades de recuperação de estudos e de nivelamento; 

VII. Possibilita o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos 

docentes. 

Todos os alunos têm acesso aos laboratórios de informática e biblioteca 

para utilização de editores de texto, planilhas eletrônicas, criadores de 

apresentação necessária na elaboração de atividades acadêmicas. A inserção 

destas novas tecnologias da informação e comunicação permite a utilização de 
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recursos telemáticos que facilitam a aprendizagem cooperativa, e a integração 

de todos os entes do ensino e educação.  

Os laboratórios de informática da Univel buscam promover e 

disponibilizar o acesso à informação com qualidade, apoiando e colaborando 

com as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição.  

O acesso a todas as estações de trabalho e seus recursos (tanto de 

software quanto de hardware), contas de usuários, arquivos pessoais e acesso 

à internet, estão disponíveis através das tarefas executadas pela estrutura de 

servidores. 

 

2.15 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

É possível compreender que o aluno necessita de orientações claras 

quanto ao entendimento e possibilidades da educação a distância, do 

funcionamento do curso, dos mecanismos de interações e comunicação 

disponíveis para uma aprendizagem colaborativa. Para introduzir o aluno ao 

universo da EaD, produz-se diversos vídeos, normas e calendários 

acompanhados de manuais e guias digitalizados no AVA que: 

 Abordam a plataforma utilizada (AVA); 

 Apresentam as abas e ferramentas disponíveis; 

 Orientam a navegação dos fóruns e do sistema de mensagem 

(tecnológicos de comunicação); 

 Disponibilizam o calendário acadêmico; 

 Disponibilizam as disciplinas e conteúdos programáticos, bem como as 

atividades e exercícios propostos. 

Os docentes coordenadores de cada curso elaboram as aulas inaugurais 

e instrucionais nas quais os alunos, além de conhecerem as particularidades 

do seu curso, interagem com o coordenador e com os docentes de apoio. 

Nessas aulas, realizadas com a presença do aluno no polo de apoio presencial, 

os coordenadores: 

 Explicitam o processo de ensino-aprendizagem a ser desenvolvido no 

bimestre; 



 

Centro Universitário UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz 
CEP 85806-080, Cascavel (PR) 

Fone: (45) 3036-3608 
engenhariamecânica@univel.br 

  

 

105 
 

 Apresentam as disciplinas; 

 Informam como a equipe de docentes acompanhará o processo 

pedagógico; 

 Informam como interagir com a equipe multidisciplinar; 

 Transmitem informações sobre o calendário, atividades, critérios e 

mecanismos de avaliação; 

 Explicam as funções das pessoas que acompanharão os alunos no 

polo, a equipe presencial, tutoria a distância, docentes e coordenadores; 

Alinhada a sua missão e vocação, a IES Interativa contribui para a 

inclusão digital do aluno, inserindo-o no contexto educacional, social e cultural 

do Ensino Superior do país. O esforço de inclusão norteia a equipe da EaD no 

desenvolvimento e planejamento das ações pedagógicas utilizadas ao longo do 

processo de ensino aprendizagem. 

Da mesma forma, o desenvolvimento do material didático busca 

ultrapassar barreiras geográficas e regionais. Em suma, a perspectiva 

interacionista é vista como essencial para a modalidade de educação à 

distância. Além de ficar disponível no AVA no formato PDF, a impressão do 

livro didático pode ser feita pelo próprio aluno caso o mesmo entenda 

necessário. 

O ambiente virtual de aprendizagem é constantemente avaliado pelos 

alunos visando que novas tecnologias sejam sempre desenvolvidas para 

facilitar o processo de ensino aprendizagem e o aluno consiga com maior 

facilidade extrair todas as funcionalidades do sistema, que está em constante 

evolução e transformação. 

2.16 Material didático 

O material didático utilizado na IES é desenvolvido em sintonia com os 

princípios epistemológicos, metodológicos e políticos explicitados no PDI da 

Instituição, nas Diretrizes Curriculares Nacionais e nos projetos pedagógicos 

dos cursos. Seu uso é precedido de avaliação por especialistas que sugerem e 

orientam a adoção de medidas visando o seu aperfeiçoamento. 
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O conjunto de mídias, selecionado para desenvolver as competências 

específicas propostas para cada curso, respeita as características 

socioeconômicas dos diferentes grupos de alunos. 

A produção do material digital disponibilizado no AVA atende às lógicas 

distintas de concepção, produção, linguagem e tempo. A convergência e a 

integração entre as diversas mídias são garantidas pelas equipes 

multidisciplinares constituídas por especialistas em conteúdos, em 

desenvolvimento de páginas web, em desenho instrucional, em ilustração, em 

diagramação, em revisão do material produzido, dentre outros. 

2.16.1 Livro-didático 

Os materiais produzidos observam os seguintes elementos: 

 Exercem a função de um mediador privilegiado, atuando como roteiro 

de estudos. 

 Contêm sugestões de atividades que fomentam reflexões, pesquisas e 

a sistematização de ideias. 

 Ensejam relações com o campo de conhecimento, além de outros 

“olhares” e possíveis saberes que esse campo incita. 

 Compõem “trilhas” com várias possibilidades de acesso, instigando o 

aluno à procura de outros tipos de fontes para estudo. 

 Inserem-se em uma rede de diferentes tipos de materiais – livros, 

filmes, artigos etc. – cuja composição permite atingir os objetivos propostos 

para a formação dos alunos. 

 Utilizam ícones padronizados. 

 Inserem imagens e gráficos. 

A elaboração do livro-didático é realizada de forma dialógica, ancorada 

no tripé educador - educando - objeto do conhecimento, permitindo aos alunos 

agir, refletir e interagir no desenrolar da ação pedagógica. O livro-texto deve 

fomentar a reflexão do aluno, levando-o a buscar informações em outras 

fontes, realizar novas leituras, descobrir novos caminhos e apropriar-se dos 

conhecimentos gerados e adquiridos. Esse processo contínuo considera o 
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aluno como um agente ativo e capaz de auto avaliar o seu progresso no 

decorrer do curso. 

O texto dialógico estabelece uma conversa amigável entre o autor e o 

leitor, desenvolvendo o senso crítico do aluno e levando-o a compreender a 

relevância do conteúdo do texto para seu cotidiano e prática profissional. O 

conteúdo deve contemplar a ementa da disciplina e compor um todo coeso, 

integrando de forma contínua e complementar as suas diferentes partes: 

unidades, tópicos, reflexões, atividades, bibliografia, gráficos e imagens. 

O desenvolvimento do material didático busca ultrapassar barreiras 

geográficas e regionais. Em suma, a perspectiva interacionista é vista como 

essencial para a modalidade de educação a distância. A equipe de docentes 

desenvolve os materiais didáticos do AVA, atendendo às necessidades 

específicas de cada disciplina e respeitando os referenciais de qualidade 

propostos para a educação de ensino superior a distância, estando 

supervisionados por uma equipe multidisciplinar para auxiliar nessa produção e 

adequação do conteúdo com as exigências da formação. 

A produção do material também é apoiada por toda uma equipe técnica 

do NEAD, que busca adequar a linguagem com imagens interativas do 

assunto, de forma a desenvolver graficamente para que o material fique 

inovador e motivacional. 

Além de ficar disponível no AVA no formato PDF, o aluno pode fazer a 

impressão do livro didático caso entenda necessário. 

2.17 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos 
processos de ensino-aprendizagem 

Abaixo serão descritos, separadamente, o formato de avaliação para 

disciplinas presenciais e para disciplinas na modalidade EAD, tendo em vista 

que são diferenciadas entre si.  
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2.17.1 Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino-

Aprendizagem para as Disciplinas Presenciais 

O sistema de avaliação do curso deverá privilegiar um processo 

contínuo e global, buscando a interdisciplinaridade. Esse sistema acompanha 

os critérios estabelecidos nas DCNs, que pressupõem a formação de um 

discente com visão crítica, estimulando o interesse pelo desenvolvimento do 

conhecimento e buscando incorporar a concepção corrente de que não há 

limitação entre as diversas áreas do saber, visto que esta área de 

conhecimento não é saber estático e está em permanente construção. Além 

disso, deve ser implementada uma forma de avaliação global periódica do 

corpo docente e discente, envolvendo todas as disciplinas e matérias do curso, 

implementando a permanente atualização do conteúdo, dos métodos didático-

pedagógicos adotados e a unificação dos programas. 

A avaliação da aprendizagem é um elemento importante do processo 

educativo e na Univel ela se fundamente nos seguintes critérios: 

I. Atividades de avaliação e acompanhamento do desempenho 

compreendido como novos momentos de aprendizagem; 

II. Procedimentos de avaliação realizados no decorrer dos 

processos de formação, com a perspectiva de feedback das 

ações em desenvolvimento; 

III. Utilização dos resultados da avaliação para melhoria das 

atividades acadêmicas; 

IV. Inserção dos processos de avaliação no contexto da avaliação 

institucional. 

A avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que 

possibilita a aprendizagem dos futuros profissionais, de modo a favorecer seu 

percurso e regular as ações de sua formação e tem, também, a finalidade de 

certificar sua formação profissional. A avaliação não tem a finalidade de punir 

os que não alcançam o que se pretende, mas a ajudar cada aluno a identificar 

melhor as suas necessidades de formação e apreender o esforço necessário 
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para realizar sua parcela de investimento no próprio desenvolvimento 

profissional. 

Assim sendo, o conhecimento dos critérios utilizados e a análise dos 

resultados e dos instrumentos de avaliação e autoavaliação são importantes, 

pois favorecem a consciência do profissional em formação sobre o seu 

processo de aprendizagem. 

A avaliação busca possibilitar ao aluno conhecer e reconhecer seus 

próprios métodos de pensar, utilizados para aprender, desenvolvendo 

capacidade de autorregular a própria aprendizagem, descobrindo e planejando 

estratégias para diferentes situações. 

O que se pretende avaliar não é só a quantidade de conhecimento 

adquirido, mas a capacidade de acioná-los e de buscar outros para realizar o 

que é proposto. Portanto, os instrumentos de avaliação só cumprem com sua 

finalidade se puderem diagnosticar o uso funcional e contextualizado dos 

conhecimentos. 

Avaliar competências profissionais é sem dúvida mais difícil do que 

avaliar conteúdos convencionais, mas há muitos instrumentos para isso. 

Algumas possibilidades: identificação e análise de situações complexas e/ou 

problemas em uma dada realidade; elaboração de projetos para resolver 

problemas identificados num contexto observado; elaboração de uma rotina de 

trabalho semanal a partir de indicadores oferecidos pelo formador; definição de 

intervenções adequadas e alternativas às que forem consideradas 

inadequadas; planejamento de situações consoantes com um modelo teórico 

estudado; reflexão escrita sobre aspectos estudados, discutidos e/ou 

observados em situação de estágio; participação em atividades de simulação. 

A verificação da aprendizagem é feita por componente curricular, 

incidindo sobre a frequência e o aproveitamento. São componentes curriculares 

obrigatórios as disciplinas, estágios, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 

Atividades Complementares. O TCC, estágios e atividades complementares 

seguem as normas estabelecidas em seus regulamentos específicos. Em 

relação às disciplinas, o docente pode promover trabalhos, exercícios e outras 
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atividades em classe e extraclasse, podendo ser computados nas notas ou 

conceitos das verificações parciais. 

O curso de Engenharia Mecânica adota um sistema de avaliação 

dividido em três instrumentos: 

a) Prova Escrita (Individual): 

Avaliação com questões nos moldes do Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE), contendo questões objetivas e 

subjetivas. 

b) Trabalhos Acadêmicos (Individual e/ou grupo); 

Essas atividades podem compreender seminários, trabalhos práticos, 

pesquisas, elaboração de relatório, artigo, entre outros. A estratégia utilizada 

para avaliação será a critério do docente, conforme mais adequado para a 

disciplina. 

c) Atividades Supervisionadas (Individual e/ou grupo): 

Conforme artigo 2º, inciso II da Resolução nº 3 de 02 de julho de 2007 

da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, as 

atividades acadêmicas compreenderão as Atividades Supervisionadas.  

Esses instrumentos de avaliação têm diferentes pesos ao longo dos 

períodos, compondo a nota final de cada bimestre,  conforme apresenta a 

Tabela 16. 

Tabela 16: Composição da nota final por período acadêmico 

Período Prova Escrita (Individual) 
Trabalhos Acadêmicos e 

Atividades Supervisionadas  
Nota Final  

1º 5,5 4,5 10,0 

2º 5,5 4,5 10,0 

3º 6,0 4,0 10,0 

4º 6,0 4,0 10,0 

5º 6,5 3,5 10,0 

6º 6,5 3,5 10,0 

7º 7,0 3,0 10,0 

8º 7,0 3,0 10,0 

9º 7,0 3,0 10,0 

10º 7,0 3,0 10,0 

Fonte: Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Mecânica, Centro Universitário 
Univel, 2019. 
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Independentemente dos demais resultados alcançados, é considerado 

reprovado nas disciplinas, o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 

75% (setenta e cinco por cento) das aulas e atividades ministradas. 

O aproveitamento é avaliado através de acompanhamento contínuo do 

aluno e dos resultados por ele obtidos nas avaliações realizadas durante o 

período letivo. Compete ao professor da disciplina elaborar e aplicar os 

instrumentos de avaliação de acordo com o PPC e o seu plano de ensino. 

Também poderão ocorrer avaliações organizadas pelo curso, através do NDE 

ou do colegiado do curso. 

É obrigatória a atribuição de, pelo menos, 1 (uma) nota por bimestre no 

período de realização da disciplina. Caberá ao professor, conforme o PPC e o 

plano de ensino da disciplina, organizar as atividades necessárias para medir o 

desempenho do aluno na disciplina, devendo compor a nota bimestral com 

provas, exercícios em classe e domiciliares, participações em atividades 

práticas e outros métodos que forem necessários. 

A média semestral de aproveitamento em cada disciplina é obtida 

mediante média simples das notas bimestrais realizadas no semestre letivo. 

É considerado promovido por média o aluno que obtenha, em cada 

disciplina, média das notas igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência mínima 

de 75% (setenta e cinco por cento) do total das aulas e demais atividades 

ministradas. 

Fica sujeito ao exame final o aluno que obtenha nas disciplinas, média 

das notas igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 7,0 (sete) e frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades 

ministradas. 

Quando o aluno realizar exame final, a média para aprovação será 

resultante da média aritmética entre a nota desse exame e a média obtida 

anteriormente no final do programa de aprendizagem, sendo que o resultado 

deverá ser igual ou superior a 6,0 (seis). O aluno que não atingir média de 

aprovação deve repetir integralmente a disciplina nos semestres seguintes. 
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Além das avaliações previstas padrão no decorrer do bimestre, os 

alunos da UNIVEL também deverão realizar no decorrer do curso a Avaliação 

Integradora, que é uma ferramenta de aprendizagem diferenciada dentro da 

área de metodologias próprias oferecida do aluno da instituição. Ao longo do 

curso, é realizada contemplando questões de conhecimento geral e específico 

a serem avaliadas de forma cumulativa de conteúdo, para avaliar e suprir 

eventuais lacunas de aprendizagem e metodológicas que estejam impactando 

ao aluno.  

Essa avaliação tem valor de até 2 pontos nas disciplinas dos períodos e 

deve constar no plano de ensino das disciplinas. A pontuação é realizada 

conforme Tabela 17. 

Tabela 17: Relação entre pontuação na avaliação integradora e nota bimestral. 

Pontuação na avaliação integradora Nota Bimestral 

De 0 a 19,9 pontos 0,5 ponto 

De 20 a 39,9 pontos 1,0 ponto 

De 40 a 59,9 pontos 1,5 pontos 

De 60 pontos acima 2,0 pontos 
                       Fonte: Núcleo Pedagógico, Centro Universitário Univel, 2019. 

 

A partir do resultado da Avaliação Integradora é possível verificar a 

existência de lacunas de conhecimento e a instituição desenvolverá estratégias 

para preencher as lacunas observadas no processo avaliativo. Em relação à 

avaliação integradora, a Univel possui regulamento específico para atender ao 

curso. 

2.17.2 Procedimentos de avaliação das disciplinas EaD 

O sistema de avaliação é um instrumento metodológico importante que, 

coerente com a concepção e objetivo do curso, através da utilização de 

instrumentos diversos permite verificar a agregação das habilidades e 

competências definidas nas DCNs e no PPC. A avaliação do aluno deve 

exceder a dos conteúdos, seja conceituais ou procedimentais, e observar 

também as posturas adotadas em relação aos desafios que são colocados. O 

sistema de avaliação é composto pela parte online e presencial, as quais 

equivalem a 45% e 55% da nota final do aluno, respectivamente. 



 

Centro Universitário UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz 
CEP 85806-080, Cascavel (PR) 

Fone: (45) 3036-3608 
engenhariamecânica@univel.br 

  

 

113 
 

A parte online é composta pelos seguintes instrumentos avaliativos: 

I. Fórum — OA (10% da nota): objetiva promover debates e 

discussões. 

II. Atividade de pesquisa — AP (15% da nota): objetiva promover 

uma atividade de pesquisa.  

III. Avaliação online — AO (20% da nota): O processo de avaliação 

será conduzido por meio de um banco de questões, cuja estrutura 

é elaborada conforme padrão ENADE. Esse banco de questões 

tem por objetivo ser um instrumento de avaliação contextualizado, 

a partir de situações-problemas, proporcionando a fixação de 

conteúdos e a aprendizagem significativa do aluno. 

A parte presencial é composta por uma 1(uma) prova que será 

agendada para ser realizada presencialmente no valor de 55 % da nota, 

composta por 10 questões sendo oito objetivas (valendo 0,5 cada) e duas 

subjetivas (01 referente ao conteúdo, valendo 1,0 ponto e 01 de atualidades, 

valendo 0,5 ponto).  

A nota final (NF) de cada disciplina equivale a soma da parte online (PO) 

com a prova presencial (PP), conforme explicitado na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Nota final de cada disciplina EaD 

Notas 
AVA Presencial 

45 % online 55% presencial 

NF = OA + AO + AP + AP 

Peso= 1,0 + 2,0 + 1,5 + 5,5 

                  Fonte: Núcleo de Educação a Distância (NEAD), Centro Universitário Univel, 2019. 
 

Onde: 

 Avaliação presencial (AP) equivale a 55% da nota final da disciplina; 

 Avaliação online, objetos de aprendizagem e atividade de pesquisa 

equivalem em sua soma a 45% da nota final da disciplina. 
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 Na avaliação presencial, existe a possibilidade de segunda chamada 

ao aluno ausente, desde que protocole o requerimento, no prazo de 3 (três) 

dias úteis, após a data de realização da prova. 

2.18 Número de vagas 

O curso de Engenharia Mecânica tem 120 (cento e vinte) vagas anuais 

autorizadas, que busca atender a demanda existente na cidade de Cascavel e 

região oeste do Paraná. 

Tal número de vagas está fundamentado em estudos quantitativos 

realizados, que demonstram a representatividade do oeste do Paraná no 

parque industrial do estado e do país. Esses dados e a justificativa do curso 

estão demonstrados nos itens 1.3 (Justificativa de oferta do curso) e 1.7 (Perfil 

socioeconômico do oeste do Paraná e contexto socioeconômico da região), 

deste PPC.   

Os estudos que avaliam a demanda são realizados pela Conselho 

Superior (CONSU) e NDE (Núcleo Docente Estruturante), que buscam 

continuamente informações que representam o panorama regional, de forma a 

compreender sua demanda e necessidades. 

Sabe-se, com base nos estudos acima descritos, que Cascavel contém 

aproximadamente uma população de 320.000 habitantes, sendo que há 207 

engenheiros mecânicos devidamente registrados na região (considerando a 

inspetoria do CREA das regionais de Cascavel, Toledo e Marechal Cândido 

Rondon). Diante disso, e observando o panorama de indústrias na região (mais 

de 359 empresas que possuem profissionais da modalidade mecânica e 

metalúrgica) é possível constatar que ainda há necessidade de formação de 

profissionais na área para atender a demanda de Cascavel e região.  

Além dos dados quantitativos, um fator que respalda a necessidade de 

formação de mais profissionais é a demanda que existe para atuar em diversas 

áreas e segmentos. O Engenheiro Mecânico é demandado por indústrias de 

transformação dos diversos tipos, agronegócio, varejo, prestadoras de serviço, 

empresas de logística e também instituições financeiras. Essa alta demanda 
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pelo profissional se dá por sua formação sistêmica com capacidade de atuar 

em diversas áreas. 

A instituição tem infraestrutura física e também tecnológica que 

comportam o número de vagas ofertadas. A biblioteca (física e virtual), as salas 

de aula, os laboratórios e o corpo docente comprovam a capacidade da 

instituição em atender aos ingressantes, mantendo o compromisso de ensino 

com alto nível de qualidade e desempenho. 

2.19 Linha de pesquisa do curso de Engenharia Mecânica da 
Univel 

 
O Centro Universitário Univel tem linhas gerais de pesquisa institucionais 

criadas com o propósito de transformar o contexto em que a Univel está 

inserida. Em conformidade com a missão institucional de "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”, a Univel incentiva diferentes 

tipos de trabalhos realizados na instituição, cujo conteúdo aborde temas 

transversais para o enriquecimento curricular e com impacto relevante na 

cidade de Cascavel e região. 

Levando-se em consideração o contexto em que a Univel está inserida, 

a responsabilidade de cada curso para o desenvolvimento da sociedade bem 

como, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), foram realizadas 

discussões entre os gestores institucionais, coordenadores e professores dos 

cursos de graduação, visando estruturar as linhas de pesquisa da Univel em 

concordância com as exigências da sociedade. Tais discussões culminaram na 

definição de 6 (seis) linhas gerais de pesquisa institucionais, definidas como 

eixos norteadores, dos quais a Univel desenvolve trabalhos e atividades. Estas 

Linhas Gerais de Pesquisa Institucionais são: 

1. Comunicação, Inovação e Tecnologias; 

2. Cultura, Educação e Direito; 

3. Sociedade, Organizações e Políticas Públicas; 
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4. Estratégias, Desenvolvimento e Sustentabilidade; 

5. Controle de Sistemas, Processos Construtivos e de Fabricação; 

6. Ciências Biológicas, Humanas e da Saúde. 

Os coordenadores e professores dos cursos de graduação estruturaram 

seus núcleos, áreas e linhas de pesquisa em conformidade com as linhas 

gerais de pesquisa institucionais, respeitando-se os conteúdos relevantes de 

cada curso de graduação.  

A linha geral da UNIVEL em que se insere o curso de Engenharia 

Mecânica é Linha Geral 5: Controle de Sistemas, Processos Construtivos e de 

Fabricação, formando, portanto, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Engenharias (NEPENG). 

As pesquisas relacionadas à Linha do NEPENG estão relacionadas com 

os cursos de  Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, TADS, Engenharia 

Mecânica e Engenharia Mecânica.  

As áreas de concentração dessa linha versam sobre: 

 Projeto, Processos e Gestão de Operações; 

 Automação, Projeto Mecânico, Térmica e Fluídos; 

 Engenharia de Estruturas; 

 Programação, Engenharia de Software e Aprendizagem; 

 Projeto, Inovação e Sustentabilidade; 

 Essas áreas se subdividem em diversas linhas de pesquisa, que foram 

formuladas no sentido de direcionar e enquadrar as pesquisas relacionadas 

neste curso da IES bem como orientar os docentes e discentes acerca do 

campo de pesquisa da IES. 

Essas linhas de pesquisa possibilitam a atuação científica em áreas 

tradicionais de pesquisa e, principalmente, abrem espaço para pesquisas 

voltadas à inovação, que possam se fazer úteis para o desenvolvimento 

regional. 

Atendendo à demanda do curso de Engenharia Mecânica, algumas 

linhas de pesquisa estão voltadas de forma bastante específica ao perfil 

profissional delineado.  
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Entre as linhas de pesquisa, além das áreas tradicionais, há também um 

importante enfoque nas pesquisas que versam sobre inovação, demonstra a 

preocupação constante em desenvolver e buscar novas tendências e aplicar 

tecnologias disruptivas, que impactem no atual sistema de produção.  

São incentivadas pela instituição as pesquisas que tratam de 

sustentabilidade, visto seu compromisso com o desenvolvimento sustentável 

nas dimensões ambiental, social e econômica. Dessa forma, o engenheiro 

mecânico assume seu papel no desenvolvimento de produtos/processos 

alternativos, tecnologias que reduzam o consumo de recursos, que reduzam os 

desperdícios, que minimizem os impactos no meio-ambiente, entre outros. 

Além dessas características, as linhas de pesquisa possibilitam a 

integração entre pesquisadores de outras áreas afins para desenvolvimento de 

projetos de pesquisa multidisciplinares. É possível, dessa forma, associar as 

diversas áreas de conhecimento na busca de soluções inovadoras. 

As pesquisas e projetos elaborados por este núcleo abrangem as áreas 

de concentração e linhas de pesquisa apresentados na Tabela 19. 

Tabela 19: Núcleo de Estudos e Pesquisas em Engenharias (NEPENG) 

Área de concentração 1: 
Projeto, Processos e 
Gestão de Operações 

-Linha de Pesquisa 1: sistemas produtivos e logística 
-Linha de Pesquisa 2: inovação, segurança  e 
sustentabilidade 
-Linha de Pesquisa 3: Qualidade 
-Linha de Pesquisa 4: Projeto e desenvolvimento de produto 
-Linha de Pesquisa 5: Usinagem dos materiais e automação 
da manufatura 
-Linha de Pesquisa 6: Caracterização dos materiais 

Área de Concentração 2: 
Automação, Projeto 
Mecânico, Térmica e 

Fluídos 

-Linha de Pesquisa 1: Controle de sistemas mecânicos e 
mecânica computacional 
-Linha de Pesquisa 2: Fluidodinâmica 
-Linha de Pesquisa 3: Controle térmico em ambientes 

Área de Concentração 3: 
Engenharia de Estruturas 

-Linha de Pesquisa 1: Métodos numéricos 
-Linha de Pesquisa 2: Estruturas de concreto e alvenaria 
-Linha de Pesquisa 3: Estruturas metálicas e mistas 
-Linha de Pesquisa 4: Estruturas de madeira e derivadas da 
madeira 
-Linha de Pesquisa 5: Mecânica das estruturas 
-Linha de Pesquisa 6: Recuperação e reforço de estruturas 
-Linha de Pesquisa 7: Tecnologia da construção 

(continua) 
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(continuação) 

Área de Concentração 4: 
Programação, Engenharia 

de Software e 
Aprendizagem 

-Linha de Pesquisa 1: Paradigma orientado a objetos e 
paradigma funcional 
-Linha de Pesquisa 2: Arquitetura de microsserviços 
-Linha de Pesquisa 3: Metodologias ágeis 

Área de Concentração 5: 
Projeto, Inovação e 

Sustentabilidade 

-Linha de Pesquisa 1: Produção da arquitetura 

-Linha de Pesquisa 2: Projeto de arquitetura: teoria e método 
-Linha de Pesquisa 3: Urbanismo 

Fonte: Comissão Própria de Extensão (CPE), Centro Universitário Univel, 2019. 
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3. CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

Abaixo estarão descritas informações acerca do corpo docente e tutorial 

do curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Univel. 

3.1 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O NDE tem a finalidade de analisar de forma sistêmica e global os 

aspectos pedagógicos e de gestão do curso, e a relação com os docentes e 

discentes. O coordenador do curso é o presidente do NDE, que é composto por 

membros do corpo docente do respectivo curso, de elevada formação e 

titulação, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuantes no 

processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto 

pedagógico do curso. O Núcleo Docente Estruturante: 

I. Tem o coordenador do curso como seu presidente; 

II. É constituído por pelo menos 5 (cinco) membros do corpo 

docente do curso e, destes, pelos menos 60% (sessenta por 

cento) com titulação acadêmica obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu recomendados pela CAPES; 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

I. Elaborar o projeto pedagógico do curso, definindo sua concepção 

e fundamentos e realizando estudos e atualização periódica do 

mesmo. 

II. Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso contribuindo 

para a sua consolidação, inclusive verificando a adequação do 

sistema de avaliação e aprendizagem na formação do estudante. 

III. Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso, atuando 

no acompanhamento, consolidação e atualização do PPC. 

IV. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, sempre que 

necessário, para aprovação pelo colegiado de curso. 

V. Colaborar com o coordenador de curso para a integração 

horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos 

pelo respectivo projeto pedagógico. 
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VI. Analisar e avaliar os programas e planos de ensino dos 

componentes curriculares. 

VII. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de 

pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de 

exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas 

públicas relativas à área de conhecimento do curso. 

VIII. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais do 

respectivo curso e pelas atualizações da Engenharia Mecânica 

corroborando com  a atualização do curso. 

O NDE previsto do curso de Engenharia Mecânica atende a Resolução 

nº01, de 17 de junho de 2010 sendo assim constituído. A Tabela 20 apresenta 

a composição do NDE do curso de Engenharia Mecânica. 

Tabela 20: Composição do NDE do curso de Engenharia Mecânica. 

Professor Titulação Regime de Trabalho Tempo na IES 

Germano Scarabeli Custódio Assunção Mestre Integral 3 anos 

Fernanda Paola Butarelli Mestre Parcial 3 anos 

Lúcio Scheuer Mestre Integral 15 anos 

Dimas Jose Detoni Mestre Parcial 18 anos 

Roberson Roberto Parizotto Mestre Parcial 1 ano 

Fonte: Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Mecânica, Centro Universitário 
Univel, 2019. 

 

O NDE do Curso de Engenharia Mecânica reúne-se de forma 

sistemática, discutindo ativamente as propostas pedagógicas para o curso, 

assim como nos processos de avaliação e autoavaliação. Também é o 

responsável pela análise dos conceitos do curso e resultados do Exame 

Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE), para tomada de decisões 

quanto às melhorias necessárias. 

A substituição dos membros do NDE deve obedecer à regulamentação 

legal, buscando conservar alguns dos membros durante essa transição para 

que o projeto tenha um acompanhamento e andamento sistemático de forma 

adequada e ininterrupta. 

 A construção deste projeto pedagógico do curso é resultado das 

articulações pedagógicas efetuadas pelo NDE deste curso. Salienta-se ainda 
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que o NDE observa as orientações dadas na Resolução CONAES n° 1, de 

17/06/2010. 

Em relação ao Núcleo Docente Estruturante a Univel possui regulamento 

específico para atender ao curso. 

3.2 Equipe multidisciplinar 

O Centro Universitário Univel conta com um instrumento de ampliação 

da oferta de ensino e de fortalecimento da sua qualidade que é o pilar da 

instituição. Esse instrumento é o Núcleo de Educação a Distância (NEAD) que 

vem com a proposta de uma aprendizagem colaborativa que busca, por meio 

de tecnologias da informação e de comunicação, a consolidação de novas 

formas de interação entre a instituição e a comunidade em que se insere. 

O Núcleo de Educação a Distância é o responsável pela gestão de todas 

as disciplinas que são ofertadas nesta modalidade na Univel, desde as 

disciplinas online dos cursos de graduação e pós-graduação 100% a distância, 

com exceção do encontro presencial obrigatório para a realização da prova 

presencial das disciplinas ou módulo, inclusive as disciplinas online integrantes 

do currículo dos cursos de graduação presenciais. 

A oferta de disciplinas integrantes do currículo dos cursos na modalidade 

semipresencial é regulamentada pela Portaria n° 1.428, de 28 de dezembro de 

2018 desde que a avaliação para aferição do aproveitamento discente seja 

presencial. A portaria permite a oferta de disciplinas na modalidade a distância 

na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação 

presenciais regularmente autorizados, até o limite de 20% (vinte por cento) da 

carga horária total do curso para os cursos de engenharia. No Centro 

Universitário Univel a oferta de conteúdos programáticos é realizada em 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA), que está integrado ao sistema 

acadêmico (TOTVS) e atende aos processos de ensino e de aprendizagem, 

garantindo a interação entre docentes, discentes e tutores. 

Ressalta-se que a instituição possui uma longa e bem sucedida 

experiência na implantação dos 20% (vinte por centro) na maioria dos cursos 

de graduação desde 2007, culminando, assim, com o credenciamento da IES 
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para oferta de cursos na modalidade a distância, através da Portaria Ministerial 

nº 325, de 16/04/2013, bem como, a criação do primeiro polo nesta 

modalidade, denominado Polo/Sede. 

Na modalidade à distância, as responsabilidades no Centro Universitário 

Univel, ocorrem através do seu Núcleo de Educação a Distância em conjunto 

com as coordenações de curso e a pró-reitoria acadêmica. A instituição é 

credenciada para oferta de cursos de graduação e pós-graduação na 

modalidade a distância, bem como, a criação do primeiro polo nesta 

modalidade, denominado POLO/SEDE que organizam as equipes 

multidisciplinares para definirem suas propostas pedagógicas de acordo com 

sua filosofia e missão, pressupostos didáticos pedagógicos vigentes. 

Esses pressupostos amparados nos referenciais de qualidades, 

científicos e na tecnologia atende a legislação em vigor, a necessidade social e 

educacional, devidamente contextualizada dando o suporte necessário à 

formulação das estratégias educacionais pela equipe multidisciplinar. 

A EaD tem como desafio superar as distâncias. A sua relação espaço 

físico e temporal, mas apoiam-se fundamentalmente nos meios de 

comunicação e na tecnologia para construir a aprendizagem de forma 

individual e coletiva ao mesmo tempo em que socializa e democratiza a 

educação. 

Considerando esta necessidade de uma reordenação do processo 

educativo desde o Planejamento, a Execução, o Acompanhamento e a 

Avaliação, os quais ficam subordinados a uma equipe de educadores, com 

diferentes atribuições e responsabilidades. 

Numa primeira fase há a construção de textos, definições de imagens, 

de atividades, diferentes propostas didáticas e/ou jogos pedagógicos para 

abastecerem os web designers na estruturação e modelagens do curso antes 

da divulgação do mesmo. 

Esta fase é estratificada em diferentes momentos técnicos onde 

especialistas congregam seus esforços no sentido de “harmonizar” as 

temáticas e assuntos a serem abordados, em sequência lógica, ou não, para 
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estimularem os alunos de diferentes e variadas formas, bem como para a maior 

efetividade dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Apropriamo-nos dos dez itens básicos dos Referenciais de Qualidade da 

Educação a Distância/MEC para definição própria: 

I. Integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade 

definidos para o curso como um todo e para o curso específico; 

II. Desenho do projeto: a identidade da educação à distância; 

III. Equipe profissional multidisciplinar; 

IV. Comunicação/interatividade entre professor e aluno; 

V. Qualidade dos recursos educacionais; 

VI. Infraestrutura de apoio; 

VII. Avaliação de qualidade contínua e abrangente; 

VIII. Convênios e parcerias; 

IX. Edital e informações sobre o curso na modalidade a distância; 

X. Custo de implementação e manutenção do curso. 

Para atender aos requisitos técnicos, didáticos e legais, a equipe 

multidisciplinar de educação a distância, formada por especialistas, das mais 

diferentes áreas de conhecimento reúne-se para participar das etapas de 

planejamento, execução, acompanhamento e avaliação até a conclusão do 

curso. O plano de ação implementado é conhecido por todos os integrantes da 

equipe para que a construção do processo seja a mais adequada possível e 

atenda a altas condições de eficiência e qualidade. São integrantes desta 

equipe multidisciplinar: 

 Bruno Cassiamani – Desenvolvedor Web  

 Cezar Roberto Versa – Ciências Humanas e Comunicação Social. 

 Douglas Cavalheiro da Silva – Editor de áudio e vídeo 

 Eric Vinicius Lucion – Professor Tutor 

 Flávia Adada – Coordenadora de Tutoria 

 Keila Priscila dos Santos – Professor Tutor 

 Lademir Renato Petrich – Ciências Humanas 

 Lucio Scheuer – Ciências Sociais Aplicadas 
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 Luis Felipe Sobrinho - Diagramador 

 Maria Françoise da Silva Marques – Designer Educacional 

 Mariza Mattos – Gravação das Vídeo/Aulas. 

 Osvaldo Mesquita Junior – Ciências Sociais Aplicadas 

 Rodrigo Silvério Cardoso – Comunicação Social, Relações Públicas 

 Tânia Cristina Kaminski Alves Assini – Área Saúde e Humanas 

 Tiago Francisco Buosi – Área Tecnologia (Diretor NEAD) 

3.3 Atuação do coordenador 

 
O coordenador do curso tem consciência de que não deve atuar 

somente como gestor de recursos e articulador, mas também como gestor de 

potencialidades e oportunidades internas e externas. Portanto, ele é o primeiro 

a favorecer e implementar mudanças que aumentem a qualidade do 

aprendizado contínuo pelo fortalecimento da crítica e da criatividade de todas 

as pessoas envolvidas no processo, ou seja, estudantes, docentes, 

funcionários, corpo administrativo, corpo financeiro, entre outros.  

Cabe a ele, também, incentivar a produção de conhecimentos, nesse 

cenário global de intensas mudanças e incentivar a comunidade acadêmica à 

implementação de ações solidárias que concretizem valores de 

responsabilidade social, justiça e ética. Do coordenador espera-se o 

desenvolvimento de várias atividades capazes de articular todos os setores e 

fortalecer a coalizão do trabalho em conjunto, para incrementar a qualidade, 

legitimidade e competitividade do curso, tornando-o um centro de eficiência, 

eficácia e efetividade rumo à busca da excelência. 

De acordo com o regimento, cabe ao coordenador, como presidente do 

colegiado do curso: participar, com direito a voz e voto, das reuniões em 

colegiados superiores; representar o colegiado junto à reitoria; executar e fazer 

executar as decisões aplicáveis ao colegiado; orientar, coordenar e fiscalizar 

todas as atividades de ensino e extensão, no âmbito do colegiado; cooperar 

com os demais colegiados de curso do Centro Universitário na organização, 

orientação e fiscalização das atividades de ensino e extensão de interesse 
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comum; exercer, no âmbito do colegiado, a ação disciplinar; estimular as 

associações estudantis a organizarem eventos de natureza científico cultural, 

com o objetivo do estudo de casos, apresentação de artigos científicos, 

realização de palestras e debates com especialistas; propor à reitoria 

convênios com outras entidades e instituições de ensino no país ou exterior, 

para a realização de práticas, estágios e projetos comuns;exercer as demais 

atribuições que lhe sejam próprias. A coordenação de curso é exercida por um 

coordenador, designado pelo reitor, para um mandato de dois anos, podendo 

ser reconduzido.  

3.3.1 Regime de trabalho do coordenador de curso 

O coodenador do curso de Engenharia Mecânica da Univel é o professor 

Me. Germano Scarabeli Custódio Assunção, com o regime de trabalho em 

tempo integral, com dedicação 28 horas semanais para a gestão do curso, e o 

restante da carga horária atuando na docência, projetos de pesquisa, projetos 

de extensão e outras atividades acadêmicas. 

3.4 Corpo docente: titulação e regime de trabalho 

O corpo docente do curso de Engenharia Mecânica é constituído por 

professores que, além de reunirem qualidades de educadores e pesquisadores, 

assumem o compromisso de respeitar os princípios e valores explicitados no 

Regimento Geral do Centro Universitário Univel, no Plano de Carreira Docente 

e demais normas aprovadas pelo CONSU. 

O curso de Engenharia Mecânica, possui um total de 16 docentes, com 

titulação máxima comprovada e regime de trabalho distribuídos conforme 

Tabela 21. 

Tabela 21: Distribuição da titulação máxima e do regime de trabalho do corpo docente. 

Discriminação Quantidade Absoluta Quantidade Percentual 

Titulação 
Mestre e Doutor 13 81 % 

Especialista 3 19 % 

Regime de Trabalho 

Integral 5 31 % 

Parcial 6 38 % 

Horista 5 31 % 

    Fonte: Coordenação do curso de Engenharia Mecânica, Centro Universitário Univel, 2019. 
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Do total de docentes, 06 professores são doutores que correspondem a 

37 % do total de docentes do curso, 07 professores mestres, o correspondente 

a 44 % do total de docentes do curso.  

O regime de contratação, sempre sob a égide da legislação trabalhista, 

obedece aos critérios definidos pela instituição, que privilegia os docentes com 

melhor qualificação acadêmica na contratação pelos regimes de tempo integral 

e tempo parcial.  

Na distribuição da jornada horária dos professores estão incluídas, além 

das tarefas de ministração de aulas: preparo, aplicação e correção de provas; 

testes ou exames; tempo para orientação discente; participação em projetos de 

pesquisa/iniciação científica e extensão, em atividades culturais; em gestão 

acadêmica (NDE e colegiado); orientação de trabalhos científicos e 

participação em programas de capacitação docente, tutoria, entre outros. 

A Tabela 22 aprenta os nomes dos docentes do curso de Engenharia 

Mecânica, com sua respectiva titulação. 

Tabela 22: Distribuição da titulação máxima e do regime de trabalho do corpo docente. 

Docente Titulação Regime 

Ananda Fagundes Guarda Doutora Parcial 

Cezar Roberto Versa Doutor Integral 

Dimas José Detoni Mestre Parcial 

Douglas Torres Doutor Horista 

Fernanda Paola Butarelli Mestra Parcial 

Germano Scarabeli Custódio Assunção Mestre Integral 

Gustavo Camargo Especialista Horista 

João Luiz Fontana Figueiredo Mestre Horista 

Lademir Renato Petrich Doutor Integral 

Lucas Maycon Hoff Zeni Mestre Horista 

Lucio Scheuer Mestre Integral 

Marcus Barassal Nunes Especialista Parcial 

Pablo Rodrigo Skowronski Lazarini Especialista Parcial 

Roberson Roberto Parizotto Mestre Horista 

Tatiana Marceda Bach Doutora Integral 

Thiago Guerra Doutor Parcial 

    Fonte: Coordenação do curso de Engenharia Mecânica, Centro Universitário Univel, 2019. 

 

Todos os professores que compõem o corpo docente do curso de 

Engenharia Mecânica passaram por uma análise que justifica seu desempenho 

em sala de aula e capacidade de analisar os conteúdos curriculares, com base 



 

Centro Universitário UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz 
CEP 85806-080, Cascavel (PR) 

Fone: (45) 3036-3608 
engenhariamecânica@univel.br 

  

 

127 
 

em experiências de pesquisa, extensão e ensino, bem como formação técnica 

e pessoal adequada para condução de excelência do processo de ensino 

aprendizagem em sala de aula. 

3.5 Experiência Docente  

Todos os docentes do curso de Engenharia Mecânica da Univel são 

avaliados por meio de uma análise de qualificação técnica para caracterizar 

sua capacidade de possibilitar ao acadêmico um processo de ensino 

aprendizagem eficiente, demonstrando experiências profissionais no magistério 

e fora dele, buscando subsidiar o bom andamento da sala de aula de forma a 

possibilitar exemplos práticos aliados à teoria nas diversas unidades 

curriculares, promovendo a interdisciplinaridade de forma a desenvolver 

adequadamente as competências e habilidades previstas para suas disciplinas 

no discente.  

Ademais, além da questão do ensino, analisa-se a experiência e 

aderência do docente a pesquisa e extensão, através de análise de suas 

publicações e orientações na área de pesquisa para promover acesso a 

pesquisas de ponta, tanto para leitura no andamento das aulas quanto para 

produção em projetos direcionados ao curso, possibilitando aos discentes essa 

experiência.  

3.5.1 Experiência profissional do docente – excluída a experiência no 

exercício da docência superior 

Conforme relatório de estudo produzido sobre o corpo docente, é 

possível verificar que dos 13 professores que compõem o corpo docente, 16 

detém experiência fora do magistério superior (81%), sendo possível de se 

comprovar através das demonstrações registradas no currículo lattes e nas 

documentações pessoais dos professores.  

O projeto do curso entende a importância de que os docentes tenham 

vivido experiências no mundo do trabalho para possibilitar o compartilhamento 

de casos reais, contextualizando as unidades curriculares com os problemas 

práticos de sua vivência profissional.  
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Essa atuação no mundo do trabalho permite uma constante atualização 

sobre os problemas e oportunidades nas organizações, que constantemente 

sofrem adaptações do mercado.  

3.5.2 Experiência no exercício da docência superior 

Além da experiência profissional, é muito importante que o corpo 

docente possua experiência na docência superior. O projeto do curso prevê 

que os docentes tenham essa vivência para que consigam trabalhar de forma 

flexível e compreenda as diversas metodologias necessárias para conseguir 

expor o conteúdo curricular de acordo com o perfil dos discentes.  

Conforme relatório de estudo produzido sobre o corpo docente, é 

possível verificar que 100% do corpo docente detém experiência no exercício 

da docência superior, sendo possível de se comprovar através das 

demonstrações registradas no currículo lattes e nas documentações pessoais 

dos professores. No rol de professores do curso, 07 docentes, equivalente a 44 

% do curso, tem mais de 6 anos de experiência no magistério superior, e outros 

5 (cinco) docentes (33%) comprovam de um a três anos de experiência 

profissional na docência superior.   

3.5.3 Experiência no exercício da docência na educação a distância 

O curso de Engenharia Mecânica, modalidade presencial, oferece os 

10% da carga horária total do curso na modalidade a distância, sendo que 08 

não possuem experiência em educação a distância, correspondendo a 50% do 

quadro docente e 08 docentes (50%) possuem experiência na modalidade a 

distância, sendo eles: Cezar Roberto Versa, Dimas José Detoni, Fernanda 

Paola Butarelli, Germano Scarabeli Custódio Assunção, João Luiz Fontana 

Figueiredo, Lademir Renato Petrich, Lucio Scheuer e Marcus Barassal Nunes. 

É importante salientar que as disciplinas EAD não estão contidas nos 

três primeiros semestres do curso, sendo previsto somente a partir do 4º 

semestre, sendo elas: Cultura e Sociedade, Economia, Comunicação e 

Expressão, Metodologia da Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental. No 
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que se refere aos professores previstos para essas disciplinas totalmente a 

distância, 100% detém experiência na docência da educação a distância.  

3.5.4 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância  

No contexto da educação à distância, o tutor atua como mediador nas 

atividades que se referem ao ensino e aprendizagem, ao progresso de 

aprendizagem dos alunos, bem como em atividades de apoio ao corpo 

docente.  

Enquanto mediador dos processos de ensino e aprendizagem, a tutoria 

desempenha seu exercício na participação e direcionamento nas atividades 

colaborativas no ambiente virtual de aprendizagem, destacando os principais 

conteúdos abordados nos temas das disciplinas, fornecendo feedback nas 

atividades realizadas e indicando materiais complementares relacionados ao 

conteúdo. Nos casos de dificuldades de acesso ao curso e aos recursos 

disponíveis no ambiente virtual, bem como, quando solicitado, nas dificuldades 

vinculadas ao conhecimento básico de informática a tutoria também presta este 

suporte, auxiliando individualmente os acadêmicos com maiores dificuldades 

de aprendizagem.  

No que diz respeito às atividades de progresso no exercício da tutoria, 

destaca-se a orientação aos alunos sobre as etapas do curso, no envio de 

mensagens aos alunos acerca do cumprimento dos prazos, estabelecendo 

assim uma rotina de estudo para o aluno. Neste contexto, o relacionamento 

entre tutoria e alunos se torna fundamental para motivação e desempenho dos 

alunos no decorrer de seus estudos. 

Com relação às atividades de apoio aos docentes, a tutoria atua na 

identificação de possíveis desajustes nos conteúdos referentes à disciplina, 

como também gerando sistematicamente o relatório de acompanhamento dos 

alunos direcionando aos professores das disciplinas. Os tutores também, estão 

em contato contínuo com os professores, repassando as informações acerca 

da percepção e da aprendizagem dos alunos. 
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O corpo de tutores do Centro Universitário do POLO/SEDE, além da 

titulação, experiência na educação a distância participam periodicamente de 

capacitação de tutores oferecida pela instituição. 

3.5.4.1 Titulação, formação e experiência do corpo de tutores do curso  

O corpo de tutores para as disciplinas na modalidade à distância para o 

curso de Engenharia Mecânica detém formação e experiência na área 

específica das disciplinas que atuam e estão relacionados na Tabela 22. 

Tabela 22:  Corpo de tutores do curso. 

Docente Titulação Formação 
Experiência em 

EAD 
Regime de 
Trabalho 

Eric Vinícius Lucion Mestre Administração 1 ano 40 horas 

Francielli Cristina de 
Lima Cichoski 

Especialista 
Gestão 

Financeira 
2 anos 40 horas 

Keila Priscila dos 
Santos 

Mestre 
Ciências 

Contábeis 
1 ano 40 horas 

Patrícia Junges Mestre Pedagogia 1 ano        40 horas 

Fonte: Núcleo de Educação a Distância (NEAD), Centro Universitário Univel, 2019. 
 

A titulação, formação e experiência, em conjunto com o regime de 

trabalho da equipe de tutoria atende as disciplinas previstas para o curso de 

Engenharia Mecânica.  

Deve-se ressaltar que a turma possui tutor fixo e utiliza-se para o 

acompanhamento das disciplinas a alternância de tutores. Isto justifica-se para 

que os acadêmicos possam contar com os conhecimentos específicos dos 

tutores nas disciplinas lecionadas. 

O corpo de tutores do Centro Universitário do POLO/SEDE, além da 

titulação, experiência na educação à distância participam periodicamente de 

capacitação de tutores oferecida pela instituição. 

No contexto da educação a distância, o tutor atua como mediador nas 

atividades que se referem ao ensino e aprendizagem, ao progresso de 

aprendizagem dos alunos, bem como em atividades de apoio ao corpo 

docente.   

Enquanto mediador dos processos de ensino e aprendizagem, a tutoria 

desempenha seu exercício na participação e direcionamento nas atividades 

colaborativas no ambiente virtual de aprendizagem, destacando os principais 
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conteúdos abordados nos temas das disciplinas, fornecendo feedback nas 

atividades realizadas e indicando materiais complementares relacionados ao 

conteúdo. Nos casos de dificuldades de acesso ao curso e aos recursos 

disponíveis no ambiente virtual, bem como, quando solicitado, nas dificuldades 

vinculadas ao conhecimento básico de informática a tutoria também presta este 

suporte, auxiliando individualmente os acadêmicos com maiores dificuldades 

de aprendizagem.  

No que diz respeito às atividades de progresso no exercício da tutoria, 

destaca-se a orientação aos alunos sobre as etapas do curso, no envio de 

mensagens aos alunos acerca do cumprimento dos prazos, estabelecendo 

assim uma rotina de estudo para o aluno. Neste contexto, o relacionamento 

entre tutoria e alunos se torna fundamental para motivação e desempenho dos 

alunos no decorrer de seus estudos. 

Com relação às atividades de apoio aos docentes, a tutoria atua na 

identificação de possíveis desajustes nos conteúdos referentes à disciplina, 

como também gerando sistematicamente o relatório de acompanhamento dos 

alunos direcionando aos professores das disciplinas. Os tutores também, estão 

em contato contínuo com os professores, repassando as informações acerca 

da percepção e da aprendizagem dos alunos. 

3.5.4.2 Interação entre tutores, docentes e coordenadores de curso à distância. 

 

O tutor é uma das peças chave na educação a distância, cabe a ele 

fazer a mediação das atividades pedagógicas e atividades de interação entre 

os professores, alunos e os conteúdos. O tutor atua como facilitador do 

processo de ensino-aprendizagem, ou seja, o tutor tem o papel de orientar e 

apoiar o estudante durante seu aprendizado. Para tanto, esse profissional é 

possuidor de determinadas competências como, por exemplo, conhecer o 

conteúdo das disciplinas, sendo capaz de ajudar o aluno nas dificuldades que 

se apresentarem, permitindo que este aluno se sinta confortável e motivado 

para explorar todos os recursos que estão disponíveis para seu aprendizado, 

dentre eles, a participação em atividades colaborativas, bem como o incentivo 
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no desenvolvimento de sua autonomia e independência para a realização de 

seus estudos. 

É responsável, sempre apoiado e em consonância com os docentes das 

disciplinas e o coordenador do curso, por incentivarem o aluno na realização de 

seu curso assim como, fornecer informações fundamentais como, por exemplo, 

datas de atividades e provas. É função do monitor também, orientar o aluno 

sobre o acesso ao AVA e as ferramentas das quais ele dispõe para que seu 

aprendizado seja agradável e eficiente, lembrando, é claro, do cumprimento de 

prazos e realização das atividades propostas. 

Visando elucidar situações que envolvem dificuldades ou 

encaminhamentos com relação ao curso, que podem vir a fugir da área de 

atuação do tutor, ele irá repassar tais demandas dos alunos ao docente e/ou ao 

coordenador, para que o aluno sinta-se apoiado por toda a equipe 

multidisciplinar presencial e a distância responsável pelas soluções das 

problemáticas encontradas. 

3.7 Atuação do colegiado de curso ou equivalente 

O colegiado de curso é o órgão de coordenação didática de cada curso, 

presidido por um coordenador de curso, designado pelo Reitor para um 

mandato de dois anos, podendo ser reconduzido. 

O colegiado de curso é composto pelos membros docentes de cada 

curso e é previsto a representação de um membro do corpo discente, 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, sempre registradas oficialmente por atas de reunião. 

O representante previsto do corpo discente será indicado pelos seus 

pares e tem mandato de um ano, vedada a sua recondução. 

O colegiado do curso é assessorado pelo Núcleo Docente Estruturante 

do Curso, designado por portaria expedida pelo Reitor. 

A atuação do colegiado de colegiado de curso prevê: 

 Definir as diretrizes e políticas de ensino, pesquisa (iniciação científica) 

e extensão do curso, a serem aprovadas pelo CONSEPE; 
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 Elaborar, aprovar e reformular o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), 

encaminhando-o ao CONSEPE para aprovação; 

 Assegurar que sejam estabelecidas e mantidas as relações didático-

pedagógicas das disciplinas do curso, respeitando os objetivos e o perfil do 

profissional, definido no PPC. 

 Deliberar sobre a dispensa de disciplinas que compõem o currículo; 

 Definir e adotar medidas necessárias para a realização de trabalho 

interdisciplinar do curso; 

 Avaliar o processo de rendimento acadêmico dos estudantes do curso 

e propor medidas que objetivem a melhoria do mesmo; 

 Analisar e aprovar as alterações referentes às ementas e programas 

das disciplinas, bem como às respectivas metodologias; 

 Promover a autoavaliação do curso, em parceria com a CPA e NDE, 

bem como sua avaliação periódica de desempenho, visando o aperfeiçoamento 

do curso e da própria gestão acadêmica; 

 Designar comissões especiais para estudos e encaminhamento de 

propostas; 

 Analisar recursos vetados pelo coordenador de curso; 

 Indicar o coordenador de estágio, quando o PPC contemplar estágio 

supervisionado; 

 Indicar o NDE de cada curso de graduação, de acordo com a 

legislação do ensino superior em vigor; 

 Acompanhar a evolução das necessidades e realidades sociais, no 

sentido de adequar e implementar metodologias, no processo de ensinar-

aprender, às exigências da comunidade 

 Acompanhar as inovações, tecnológicas e profissionais no mundo do 

trabalho; 

 Colaborar com os demais órgãos do Centro Universitário no âmbito de 

sua atuação; 

 Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem 

delegadas pelos demais órgãos colegiados. 
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3.8 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

O Centro Universitário acredita na iniciação científica/pesquisa como um 

grande diferencial de desenvolvimento humano e mercadológico. Nas mais 

diversas áreas do conhecimento, ela abre caminhos que permitem o 

amadurecimento acadêmico de professores e discentes dedicados a procurar 

respostas.  

A realização da iniciação científica/ pesquisa integrada à graduação 

reflete a busca incessante do homem na solução dos problemas do cotidiano. 

Assim, o Centro Universitário Univel desenvolve a iniciação científica/pesquisa, 

o ensino e a extensão, a fim de produzir e divulgar o conhecimento através da 

produção científico-acadêmica nos campos técnico, científico e artístico-

cultural.  

No que tange à produção científica, cultural, artística e tecnologia do 

corpo docente do Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica, modalidade 

presencial, a ser comprovado, nas pastas docentes, pela comissão do 

MEC/INEP no momento da visita in loco, 10 (dez) docentes previstos possuem, 

no mínimo, 04 produções nos últimos 03 anos, correspondente a 63%. 

 

4. INFRAESTRUTURA 

Neste tópico estarão apresentados aspectos acerca da infraestrutura da 

instituição e do curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Univel.  

4.1 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

O Centro Universitário Univel dispõe de infraestrutura física própria 

localizada na Avenida Tito Muffato, nº 2317, Bairro Santa Cruz, Município de 

Cascavel, Estado do Paraná.  

Constituída, atualmente, por quatro edificações e quinta em fase de 

construção as instalações prediais do Centro Universitário foram projetadas 

para atender às finalidades educacionais e às especificações técnicas quanto 

às dimensões, à iluminação, à ventilação, e acústica, que se encontra em 

excelente estado de conservação.  
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As instalações físicas acadêmicas e administrativas da UNIVEL são 

adequadas ao número de usuários atuais e futuros e para o ramo de atividade 

que trabalha. Todas as salas de aula, biblioteca e demais espaços e 

dependências de utilização acadêmica estão equipados com ar condicionado, 

mobiliário e iluminação adequada, isolamento de ruídos, equipamentos de 

prevenção de incêndio e boa higiene. Além destas características, as 

instalações atendem aos requisitos de acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais.  

 O Centro Universitário Univel possui 32 salas medindo 10 m² destinadas 

aos professores de regime integral. Este espaço é dotado da seguinte 

infraestrutura: 01 mesa de trabalho; 02 cadeiras, sendo que a do usuário é 

ergonômica, estofada e giratória; 01 armário; 01 gaveteiro; 01 Computador, 

conectado em rede com uma impressora laser compartilhada; 01 ar-

condicionado quente/frio; além de todos os materiais de consumo e demais 

equipamentos necessários. 

Os professores tempo integral possuem cada um  01 (um) espaços de 

trabalho, a Sala com  (10,0 m²) cada. As instalações foram projetadas 

buscando criar um ambiente agradável de convivência entre as coordenações 

e os docentes, sendo um ambiente onde se possa trabalhar com concentração. 

Além disso, para facilitar os trabalhos, há 06 (seis) secretarias  

permanentes que atendem as demandas das coordenações e dos docentes: 

impressões, escalamento, contrato e relatórios  de estágios, impressão e 

conferência  de diário classe, entrega de recados e avisos, ponto dos docentes, 

atendimento e recepção aos acadêmicos, entre outros. 

O ambiente possui: acústica, iluminação, climatização (split), mobiliário 

(moveis e equipamentos), limpeza, segurança, acessibilidade (pessoas com 

necessidades especiais ou mobilidade reduzida), privacidade, atendimento ao 

discente. Há pelo menos um dos computadores disponíveis com programa de 

skype instalado regularmente.  
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4.2 Espaço de trabalho para o coordenador 

 
O curso de Engenharia Mecânica da Univel possui gabinete de trabalho 

para o desenvolvimento das funções administrativo-pedagógicas do 

coordenador de curso, exclusivo e individual, com equipamentos de 

informática, acesso à internet e rede wi-fi, bom dimensionamento, limpeza, 

iluminação, acústica, climatização, acessibilidade, conservação, comodidade e 

mobiliário adequados.  

A coordenação do curso conta também com recepção e atendimento a 

docentes e discentes do curso realizada por funcionários do corpo técnico-

administrativo que dão apoio e suporte às demandas da coordenação em 

tempo integral de funcionamento da mesma. Todos os ambientes são 

modernamente equipados de forma a garantir conforto, acessibilidade plena e 

comodidade aos discentes. 

O Coordenador do curso possui 01 (uma) sala de (11,2 m²) e 01 (uma) 

sala para recepção docente e discentes com 20.8 m². As instalações foram 

projetadas buscando criar um ambiente agradável de convivência entre as 

coordenações, discentes e os docentes, sendo um ambiente onde se possa 

trabalhar com concentração e atender individualmente ou em grupos com 

privacidade.  

Além disso, para facilitar os trabalhos, há o apoio de secretaria 

pedagógica para o desenvolvimento das seguintes atividades: recebimento de 

Atividades Complementares, Trabalho de Conclusão de Curso, contrato e 

relatórios  de estágios, entrega de recados e avisos, atendimento e recepção 

aos acadêmicos, entre outros. 

4.3 Sala coletiva de professores 

O Centro Universitário possui excelente sala dos professores com 120 

m² (cento e vinte) e funciona com estrutura adequada à recepção dos docentes 

e demais atividades, atendendo, plenamente, aos requisitos de 

dimensionamento, limpeza, iluminação, acústica, climatização, acessibilidade, 

conservação, comodidade e mobiliário adequados.  
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A sala de professores é coletiva é utilizada de maneira rotativa por 

professores. Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários 

individuais, computadores, sanitários, espaços de integração, entre outros, 

descritos a seguir:  

I. Recepção com atendente nos dois turnos, telefone com ramal, 

estante com revistas atualizadas e materiais didáticos disponíveis 

para os professores com solicitação prévia; 

II. Copa, com funcionárias para atendimento os professores nos dois 

turnos de funcionamento da IES, estando equipada com geladeira 

duplex com 240 (duzentos e quarenta) litros de capacidade, 

lanches variados, bolachas diversas, café preto, café com leite, 

filtro de água, sucos, sendo diariamente fornecida aos 

professores; 

III. Espaço equipado com 04 (quatro) computadores, utilizados de 

forma rotativa;  

IV. Além de 02 (dois) banheiros, sendo 1 (um) feminino e 1(um) 

masculino, devidamente adequado as necessidades especiais. 

A sala de professores é coletiva, utilizada de maneira rotativa pelos 

professores. Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários 

individuais, computadores, recursos tecnológicos, 02 sanitários (masc. e Fem.) 

com acessibilidade, espaços de integração e recreação, apoio técnico-

administrativos, espaço para o coffe break (na entrada e no intervalo) onde são 

servidos lanches gratuitamente e diariamente para os professores, entre 

outros.  

4.4 Salas de aula  

 
As instalações acadêmicas são dotadas de toda a infraestrutura 

necessária para a utilização de seu corpo social. Todas as salas de aula do 

curso Engenharia Mecânica, modalidade presencial em número suficiente para 

atendimento ao curso em fase de autorização estão implantadas de modo 
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excelente e equipadas, segundo a finalidade em termos de mobiliário e 

equipamentos específicos. 

 Diariamente são executados serviços de limpeza e manutenção, que 

colaboram na conservação dos móveis, pisos e recursos didáticos existentes.  

As salas apresentam dimensões e acústica necessárias para atender a 

quantidade de discentes em seu interior, com climatização e iluminação que 

obedecem aos critérios estabelecidos para salas de aula.  

Dispõem de multimídia, quadro branco, mesa e cadeiras estofadas para 

docentes e discentes. Todas as salas possuem ar condicionado e placas 

indicativas com número da sala e bloco. Cada sala possui acesso à internet 

banda-larga, via rede wireless, além do acesso a artigos eletrônicos, bibliotecas 

virtuais e ao acervo da biblioteca.  

Quando há necessidade ou nos casos da existência de situações 

especiais (alunas com gravidez de risco, acidentados, recém-operados, entre 

outros), a turma é alocada para salas adequadas à acessibilidade, localizadas 

no piso térreo ou mais próximas possível dos equipamentos que garantam 

facilidade ao deslocamento dos discentes.  

O Centro Universitário possui ainda área destinadas à alimentação, com 

serviço de lanchonete; serviço de reprodução gráfica; áreas de convivência e 

auditório, com todos os requisitos necessários para o desenvolvimento de suas 

atividades.  

O quantitativo de ambientes destinados ao processo ensino e 

aprendizagem, no curso de Engenharia Mecânica, modalidade presencial, 

totaliza 08 (oito) salas de aula, sendo 05 localizadas no bloco C, 2º piso nº 308, 

309, 310,311 e 312, e 03 localizadas no bloco B 2º piso nº 305, 307 e 308 com 

dimensões que variam de 40 a 60 m², cuja capacidade destina, no mínimo, 1,2 

m² por discente. Tal estrutura é suficiente para o atendimento nos 02 (dois) 

primeiros anos do curso, sendo que a mantenedora mantém investimentos 

permanentes na ampliação da infraestrutura sempre que necessário para o 

atendimento adequado aos acadêmicos atuais e futuros. 
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A instituição também conta com 02 (duas) salas de metodologias ativas 

localizada no bloco C piso térreo com capacidade para 60 alunos cada uma, 

sendo que tais salas detêm diversos computadores e mesas redondas e 

quadradas de trabalho, quadro em todas as paredes e uma decoração 

diferenciada para motivar os que estiverem no local.  

4.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

Os acadêmicos do curso de Engenharia Mecânica utilizam no contra 

turno qualquer um dos 11 laboratórios de informática com acesso à internet, 

equipados com multimídia, ventilação e iluminação. Estes laboratórios são 

modernos de uso compartilhado e a IES possui uma equipe própria de 

manutenção, que prevê periodicamente a avaliação da qualidade das 

maquinas e eventuais necessidades de substituição. 

Na Tabela 23 está a descrição dos laboratórios de informática da 

instituição. 

Tabela 23: Descrição das instalações dos laboratórios de informática. 

Laboratório de Informática 

01, 02, 03, 04, 06, 8 e 10 05 e 07 09 11 

Instalações Qtd. Instalações Qtd. Instalações Qtd. Instalações Qtd. 

Lousa branca 1 Lousa branca 1 Lousa branca 1 Lousa branca 1 
Mesas 6 Mesas 8 Mesas 12 Mesas 4 

Cadeiras 60 Cadeiras 40 Cadeiras 64 Cadeiras 35 
Multimídia 1 Multimídia 1 Multimídia 1 Multimídia 1 

Computadores Core I3 
4Gb de memória, SSD 

120GB e monitor LCD 18 
60 

Computadores 
Core I5 4Gb de 
memória, SSD 

120GB e monitor 
LED 19 

40 

Computadores 
Core 2 Duo 1Gb 
de memória, HD 
500GB e monitor 

LCD 15” 

64 

Computadores 
Core 2 Duo 1Gb 
de memória, HD 
500GB e monitor 

LCD 15” 

35 

Ar condicionado 2 
Ar 

condicionado 
1 

Ar 
condicionado 

2 
Ar 

condicionado 
1 

TOTAL 130 TOTAL 51 TOTAL 144 TOTAL 77 

Fonte: Núcleo de Informática, Centro Universitário Univel, 2019. 

 

4.6 Bibliografia básica e complementar por unidade curricular 

 
As bibliografias básicas e complementares de cada unidade curricular 

foram sugeridas e discutidas entre os docentes da disciplina e o NDE do curso 

para compor o ementário que está previsto para o curso de Engenharia 

Mecânica da Univel. Foram levados em consideração os títulos que são bases 
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e importantes para o aprendizado de cada disciplina, bem como os disponíveis 

no acervo da ampla biblioteca da instituição. 

A Univel conta com livros físicos tombados e informatizados e também 

com a assinatura contratual das bibliotecas virtuais da “Pearson” e da “Grupo 

A” para o curso de Engenharia Mecânica. Sendo assim, todos os alunos 

poderão ter acesso de qualquer local aos livros da biblioteca virtual, bem como 

a diversos títulos físicos diretamente na biblioteca.  

A biblioteca é ampla e confortável, contém diversas salas de estudos e 

há computadores para garantir o acesso físico dos títulos no próprio local, na 

qual o aluno pode realizar pesquisas de títulos sempre acompanhados por uma 

equipe de suporte disponível para auxiliar no setor.  É equipada com recursos 

tecnológicos e infraestrutura adequada para atender aos seus usuários, e  

localiza-se no Bloco D, com 1.010 m2 de área total, com as acomodações 

descritas na Tabela 24 

Tabela 24: Descrição das instalações da Biblioteca Santa Inês. 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Sala para estudo em grupo 06 

Mesas (04 lugares em cada mesa) 44 

Cabines para estudo individual 12 

Cabines equipadas com computadores conectadas a internet 40 

 Cabines equipadas com computadores com teclado Braile e 
programa de leitura de texto (Dosvox) 

4 

Guarda-volumes 140 

Terminais para consulta ao acervo 05 

           Fonte: Biblioteca Santa Inês, Centro Universitário Univel, 2019. 

 

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, com 

dimensões apresentadas na Tabela 25. 

Tabela 25: Descrição do espaço físico da Biblioteca Santa Inês. 

Instalação Área 

Sala de Recepção 36 m² 

Sala de Atendimento 33 m² 

Sala de Processamento Técnico 21 m² 

Sala da Bibliotecária 14 m² 

                          Fonte: Biblioteca Santa Inês, Centro Universitário Univel, 2019. 
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Há 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 

tombada e disponíveis para empréstimo, segundo a política da IES. A 

iluminação é disposta de acordo com a distribuição das estantes, mesas e 

cadeiras, propiciando um ambiente confortável para a leitura. 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.  

A biblioteca detém um plano de atualização do acervo, pois possui papel 

claramente definido e fundamental que é o de atender qualitativamente às 

necessidades de informações da comunidade acadêmica. Ela precisa dar 

suporte ao desenvolvimento da missão da IES, apoiando-a na qualificação 

profissional, na formação de pesquisadores, no crescimento da 

pesquisa/iniciação científica e nas atividades de extensão que ligam 

diretamente à comunidade.  

Ressalta-se que a infraestrutura da biblioteca atende as necessidades 

plenas de acessibilidade, proporcionando um ambiente adequado e confortável 

para os acadêmicos desenvolverem suas atividades. 

A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários um acervo privilegiado com 

mais de 50.000 exemplares entre livros, periódicos, monografias, CDs e DVDs. 

Os usuários também possuem o acesso a mais de 8.000 títulos virtuais.  

O acervo encontra-se catalogado no sistema RM Biblios da TOTVS, 

podendo ser consultado através do catálogo online ou nos terminais de 

consulta existentes na biblioteca. As obras estão alocadas nas estantes por 

área de conhecimento de acordo com a tabela CDD (Classificação Decimal de 

Dewey), em ordem alfanumérica crescente. 

A biblioteca da Univel é constantemente atualizada por meio de novas 

aquisições de livros e periódicos, com a finalidade de atender as necessidades 



 

Centro Universitário UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz 
CEP 85806-080, Cascavel (PR) 

Fone: (45) 3036-3608 
engenhariamecânica@univel.br 

  

 

142 
 

dos cursos.  Disponibiliza aos seus usuários acervos por área do conhecimento 

conforme apresenta Tabela 26. 

Tabela 26: Tabelas por área do conhecimento da Biblioteca Santa Inês. 

Área Títulos Exemplares 

Ciências Agrárias 95 274 

Ciências Biológicas 53 398 

Ciências da Saúde 45 115 

Ciências Exatas e da Terra 982 4394 

Ciências Humanas 1306 4608 

Ciências Sociais Aplicadas 8098 37574 

Engenharias 136 1148 

Linguística, Letras e Artes 842 3560 

Total 11557 52071 

                              Fonte: Biblioteca Santa Inês, Centro Universitário Univel, 2019. 

 

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 IES. O limite de volumes emprestados e prazo de devolução 

variam de acordo com a categoria do usuário, conforme consta no regulamento 

da Biblioteca.  

 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. 

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.  Qualquer 

mudança no currículo gera atualização das indicações bibliográficas que, por 

isso, estão permanentemente, no processo de aquisição de livros e outros 

materiais bibliográficos. 
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Durante todo o decorrer do ano, a IES disponibiliza recursos financeiros 

no seu orçamento para aquisição de material bibliográfico. 

Ao início de cada semestre letivo, coordenadores e professores, ao 

planejarem suas atividades acadêmicas, encaminham as sugestões 

bibliográficas referentes à formação geral e específicas dos cursos à Biblioteca 

para fins de aquisição. Este procedimento mantém o acervo atualizado e 

garante a expansão ordenada e otimizada do mesmo. 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 dos TCCs 

referenciados, que ficam à disposição para consulta.  

O horário de atendimento da Biblioteca Santa Inês 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. 

Acerca dos periódicos da área, a Univel conta com o acesso disponível a 

diversos periódicos, tanto assinados quanto gratuitos, a disposição dos 

acadêmicos, vinculados na própria plataforma da biblioteca da instituição, para 

facilitar os usuários em suas buscas complementares de pesquisas de ponta 

em seus estudos.  Os periódicos especializados são indexados e correntes, 

abrangendo as principais áreas temáticas e distribuídos entre as principais 

áreas do curso. Alguns dos títulos relacionam-se a mais de uma das áreas de 

conhecimento. Dividem-se em periódicos impressos e periódicos on-line.  

A Tabela 27 lista os periódicos de Engenharia Mecânica com acesso 

livre (on-line) e os periódicos impressos disponíveis no acervo físico da 

Biblioteca Santa Inês. 
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Tabela 27: Períodos de acesso livre e impressos do curso de Engenharia Mecânica. 

Acesso livre on-line 

Título Qualis Link de Acesso 

Anais Da Academia Brasileira 
De Ciências 

B1 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pi

d=0001-3765&lng=en&nrm=iso 

Revista De Engenharia Térmica - http://revistas.ufpr.br/reterm 

Ação Ergonômica B5 http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae 

Revista Brasileira De Energia B5 http://new.sbpe.org.br/rbe/ 

Advances in Materials Science 
and Engineering 

B1 https://www.hindawi.com/journals/amse/ 

Brazilian Journal of Operations 
& Production Management 

B4 https://bjopm.emnuvens.com.br/bjopm 

Caderno Brasileiro De Ensino 
De Física 

B5 https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica 

Ciência & Engenharia B3 http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng 

Gestão & Produção B3 http://www.dep.ufscar.br/revista/assinatura.html 

Revista Matéria B2 https://revistas.ufrj.br/index.php/rm/issue/view/786 

Materials Research B1 http://www.materialsresearch.org.br/ 

Revista Soldagem & Inspeção - http://www.posgrad.mecanica.ufu.br/revistasi/ 

Revista Virtual de Química B3 http://rvq.sbq.org.br/ 

Revista Ibracon de Estruturas e 
Materiais 

B4 
http://www.ibracon.org.br/publicacoes/revistas_ibra

con/riem/home.asp 

Revista Produção Online B4 https://www.producaoonline.org.br/rpo 

Revista Ambiente & Água B5 http://www.ambi-agua.net/splash-seer/ 

Revista Brasileira de Gestão e 
Engenharia 

- 
http://periodicos.cesg.edu.br/index.php/gestaoeeng

enharia 

Revista Brasileira de 
Engenharia Agrícola e 
Ambiental (Online) 

B1 http://www.agriambi.com.br/ 

Latin American Journal of Solids 
and Structures 

B1 http://www.lajss.org/index.php/LAJSS 

Polímeros: Ciência e 
Tecnologia 

B2 
http://revistapolimeros.org.br/doi/10.1590/0104-

1428.2212 

Exacta – Engenharia Mecânica B3 http://www4.uninove.br/ojs/index.php/exacta 

Journal of Theoretical and 
Applied Mechanics 

B1 http://www.ptmts.org.pl/jtam/index.php/jtam 

Acesso impresso na Biblioteca Santa Inês 

Gestão & Produção B4 
Universidade Federal de São Carlos, Trimestral. 

ISSN:  0104-530X 

Fonte: Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Mecânica, Centro Universitário 
Univel, 2019. 

 
Acerca do rol de cada uma das bibliografias básicas e complementares 

de cada unidade curricular, está disponível junto ao ementário de cada 

disciplina individualmente ao final deste PPC.  
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4.7 Laboratórios didáticos de formação básica 

Os laboratórios que atendem ao curso de Engenharia Mecânica da 

Univel prestam serviços especializados para atender aos tópicos das ementas 

de disciplinas que possuem aulas práticas. A resolução nº 11 /2002 CNE/CES 

estabelece a obrigatoriedade de laboratórios para o Núcleo de Conteúdos 

Básicos, conforme Art 6º, apresentado na íntegra abaixo:  

                                  Art 6º § 2º - Nos conteúdos de Física, Química e 
Informática, é obrigatória a existência de atividades de 
laboratório. Nos demais conteúdos básicos, deverão ser 
previstas atividades práticas e de laboratórios, com 
enfoques e intensividades compatíveis com a modalidade 
pleiteada. 

 
Entre as disciplinas do curso de Engenharia Mecânica, aquelas 

pertencentes à categoria de Núcleo Básico que fazem uso de laboratórios para 

aulas práticas estão apresentados na Tabela 28. 

Tabela 28: Disciplinas do Núcleo Básico que utilizam laboratórios. 

Disciplina Carga Horária 

Física: Mecânica 80 

Química Geral 80 

Algoritmo e Programação de Computadores 80 

Desenho Técnico 80 

Física: Eletromagnetismo e Ondas 80 

Física: Termodinâmica e Óptica 80 

Eletricidade Aplicada 80 

Mecânica dos Fluidos 120 

Transferência de Calor 80 

Estatística e Probabilidade 80 

                Fonte: Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Mecânica, Centro 
Universitário Univel, 2019. 

 

A utilização dos laboratórios do curso de Engenharia Mecânica atende 

as normas previstas em regulamento próprio. Além do regulamento, que 

estabelece as normas de funcionamento dos laboratórios, bem como as 

responsabilidades dos funcionários administrativos, a instituição dispõe de 

documento que dispõe sobre as Normas de Segurança que determina os 

requisitos básicos para a proteção da vida e da propriedade nas dependências 

dos laboratórios da Univel. 
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Segue relação dos laboratórios que atendem as disciplinas do Núcleo de 

Formação Básica. 

4.7.1 Laboratório de Química (Multiuso) 

A IES conta com 04 (quatro) Laboratórios de Multiuso, localizados no 

Bloco CT. Os laboratórios possuem: lousa branca, bancadas laterais em 

granito com cubas inox, torneiras, gavetas e prateleiras.  Bancadas centrais em 

granito, pontos de água, gás e energia. Está equipada com capelas de 

exaustão, chuveiro, lava-olhos, extintores de incêndio, multimídia, computador 

e ar-condicionado.  

 Atende à disciplina: Química Geral; 

A Tabela 29 apresenta a relação de equipamentos desse laboratório. 

Tabela 29: Relação de equipamentos do Laboratório de Química. 

QTD DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

01 Agitador magnético 

05 Agitador magnético com aquecimento GT- AMB2L 110V global 

01 Balança analítica  

01 Balança comum 

02 Barrilete de PVC 

01 Centrifuga 80-2B  

01 Centrifuga macro 

08 Chapa de aquecimento 

03 Condensador de Granham 

01 Condutivímetro 

01 Contador Gyguer Miller  

01 Deionizador de água 

02 Dessecador de vidro com tampa e luva 55/38 e placa de porcelana 

02 Destilador de água 

01 Estufa de secagem 

01 Evaporador rotativo a vácuo condensador horizontal 

03 Extrator de gordura (método tradicional soxhlet) 250ml 

01 Fotômetro analisador semiautomático BIO-2000 

01 Kit para avaliação da qualidade da água 

04 Manta aquecedora em cerâmica infravermelho 500ml 

02 Manta de aquecimento 

01 Medidor de Ruído Sonoro 

01 PH portátil 

02 PHmetro (manual) e PHmetro de bancada PG 1800 eletrodo de vidro  

01 Ponto de fusão PF 1500 FARMA 

01 Termo higrômetro 

-  Vidrarias e Reagentes Diversos 

               Fonte: Coordenação de Laboratórios, Centro Universitário Univel, 2019. 
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4.7.2 Laboratório de Física Aplicada 

A IES possui 02 (dois) Laboratórios de Física Aplicada, localizados no 

Bloco CT. Possuem: lousa branca, bancadas laterais em granito com cubas 

inox, torneiras, gavetas, prateleiras, computador e ar-condicionado.  

 Atende às disciplinas: Física: Mecânica; Física: Eletromagnetismos e 

Ondas; Física: Termodinâmica e Óptica. 

A Tabela 30 apresenta a relação de equipamentos desse laboratório. 

Tabela 30: Relação de equipamentos do Laboratório de Física Aplicada. 

QTD DESCRIÇÃO 

3 Conjunto de plano inclinado com carro 

4 Conjunto de queda livre com cronometro digital 

2 Conjunto de trilho de ar 

1 Conjunto de associação de polias 

1 Conjunto lançador com pêndulo balístico 

1 Conjunto de pêndulo simples 

5 Dinamômetro de 2 N  

10 Dinamômetro de 2,5 N   

3 Dinamômetro de 5 N 

8 Dinamômetro de 10 N 

2 Conjunto lei de Hooke 

1 Dilatômetro linear com gerador de valor 

1 Balança eletrônica 5000g  

1 Conjunto de propagação de calor 

3 Conjunto de calorimetria 

1 Conjunto de lentes 

5 Alicate universal 

3 Alicate universal 

10 Chave fenda  

10 Chave cruzada 

2 Gerador de van der Graaf 

1 Conjunto para lei de Lenz - Faraday e correntes de Foucault 

1 Conjunto de freio magnético 

1 Capacitor de placas paralelas cambiáveis  

3 Conjunto lei de ohm 

3 Protoboard 

6 Fonte de alimentação 

6 Multímetro digital portátil  

1 Osciloscópio Minipa  

3 Alicate universal 

10 Chave fenda  

                     Fonte: Coordenação de Laboratórios, Centro Universitário Univel, 2019. 
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4.7.3 Laboratório de Térmica e Fluidos 

A IES possui 01 (um) Laboratórios de Térmica e Fluidos, localizado no 

Bloco CT. É equipado com lousa branca, multimídia, computador para o 

docente e ar-condicionado. 

 Atende às disciplinas: Mecânica dos Fluidos; Transferência de Calor. 

A Tabela 31 apresenta a relação de equipamentos desse laboratório. 

Tabela 31: Relação de equipamentos do Laboratório de Térmica e Fluidos. 

Qtd DESCRIÇÃO 

1 Bancada para experimento de jatos livres. 

1 
Bancada para experimentos de perda de carga em tubulações + associação de bombas + 
experimento de Reynolds. 

1 
Sistema de treinamento em trocadores de calor (sistema de aquecimento, monitoramento 
de temperatura e vazão, com trocador de calor concêntrico e trocador de calor de placas). 

1 Bancada de trocador de calor casco e tubo. 

2 
Bancadas para estudos hidráulicos com aquisição de dados (associação de bombas, 
Bernoulli e escoamento incompressível). 

1 Bancada para estudo de forças estáticas sobre superfícies curvas e planas. 

1 Balança digital. 

1 Dinamômetro de 2 N 

1 Bancada para estudo de convecção em placas planas e placas aletadas. 

1 Bancada para estudo de troca de calor radial. 

1 Bancada de associação de bombas 

6 Manômetros tubo em U 

2 Manômetros digitais 

1 Anemômetro 

1 Motor ciclo Otto em corte 

1 
Bancada experimento com bombas (bomba submersa, bomba centrifuga, turbo bomba, 
bomba de engrenagem). 

Fonte: Coordenação de Laboratórios, Centro Universitário Univel, 2019. 

4.7.4 Laboratório de Informática 

A IES possui 11 (onze) Laboratórios de Informática, distribuídos nos 

Blocos A e B. Os laboratórios de informática estão equipados com lousa 

branca, multimídia, computador para o docente e ar-condicionado. A Tabela 23 

apresenta em maiores detalhes a configuração de cada um dos laboratórios.  

 Atende às disciplinas: Algoritmo e Programação de Computadores; 

Estatística e Probabilidade. 

Para uso recorrente da Engenharia Mecânica, o Laboratório 06 conta 

com os programas instalados listados na Tabela 32. 
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Tabela 32: Relação de programas disponíveis no Laboratório de Informática. 

Programa Versão Quantidade de licenças 

Solidworks 2018 50 

Matlab 2017 50 

Minitab 2018 50 

Excel 2018 50 

VisualG 2018 50 

       Fonte: Coordenação do curso de Engenharia Mecânica, Centro Universitário Univel, 2019. 

4.7.5 Laboratório de Desenho Técnico 

A IES possui 02 (dois) Laboratórios de Desenho Técnico, localizados no 

Bloco CT. Os laboratórios de desenho técnico estão equipados com lousa 

branca, multimídia, computador para o docente e ar-condicionado e pranchetas 

específicas para desenho técnico. 

 Atende à disciplina: Desenho Técnico. 

4.8 Laboratórios didáticos de formação específica 

Os laboratórios de formação específica têm por objetivo promover o 

desenvolvimento experimental do conteúdo trabalhado nas aulas teóricas das 

disciplinas. Ressalta-se que a infraestrutura é compatível em termos de 

dimensões físicas, iluminação, ventilação, limpeza e condições de acesso, 

entre outros parâmetros de conforto, segurança e higiene. 

Os laboratórios de formação específica atendem as disciplinas dos 

Núcleos de Formação Profissionalizante e Específico. As disciplinas desses 

núcleos que utilizam infraestrutura em laboratórios para a realização de aulas 

práticas são listadas na Tabela 33.  

A utilização dos laboratórios específicos do curso de Engenharia 

Mecânica atende as normas previstas em regulamento próprio. Além do 

regulamento, que estabelece as normas de funcionamento dos laboratórios, 

bem como as responsabilidades dos funcionários administrativos, a instituição 

dispõe de documento que dispõe sobre as Normas de Segurança que 

determina os requisitos básicos para a proteção da vida e da propriedade nas 

dependências dos laboratórios da Univel. 

Tabela 33: Disciplinas do Núcleo Profissionalizante e Específico que utilizam 
laboratórios. 

Núcleo Profissionalizante 

Disciplina CH 
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Controle Metrológico de Produtos e Processos 80 

Métodos Numéricos 80 

Máquinas de Fluxo 80 

Elementos de Máquinas 80 

Controle e Automação 80 

Núcleo Específico 

Disciplina CH 

Desenho 3D Assistido por Computador 80 

Ensaios e Seleção dos Materiais 80 

Práticas em Processos de Fabricação 80 

Pneumática 80 

       Fonte: Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Mecânica, Centro 
Universitário Univel, 2019. 

 

4.8.1 Laboratório de Informática 

A estruturas dos laboratórios de Informáticas estão descritas no item 

4.7.4 destes PPC. Além das informações já descritas, a instalação de 50 

(cinquenta) licenças do programa ANSYS está prevista. 

 Atende à disciplina: Desenho 3D Assistido por Computador e Métodos 

Numéricos. 

4.8.2 Laboratório de Automação 

O Laboratório de Automação é localizado no Bloco CT está equipado 

com lousa branca, multimídia, computador para o docente e ar-condicionado. 

 Atende às disciplinas: Controle e Automação; Eletricidade Aplicada e 

Pneumática. 

A Tabela 34 apresenta a relação de equipamentos desse laboratório. 

Tabela 34: Relação de equipamentos do Laboratório de Automação. 

QTD DESCRIÇÃO 

1 Conjunto de motor aberto de corrente alternada 

3 Conjunto de bobinas circulares projetável 

1 Conjunto transformador desmontável 

2 Capacímetro  

3 Protoboard 

6 Fonte de alimentação 

6 Multímetro digital portátil  

1 Painel para associações eletroeletrônicas  

1 Osciloscópio Minipa  

1 Terrômetro digital MRT 300 

4 Motor trifásico 

7 Painel de experimentos prediais 

5 Alicate universal 

3 Alicate universal 
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10 Chave fenda  

10 Chave cruzada 

1 kit didático para controle de temperatura com controlador Siemens Logo OBA 08 

1 
kit didático para controle de nível com tanques em acrílico transparente 4 mm, 
controlador Siemens Logo OBA 08 

1 kit didático para controle de posicionamento com controlador Siemens Logo OBA  

3 Notebooks 

Fonte: Coordenação de Laboratórios, Centro Universitário Univel, 2019. 

 

4.8.3 Laboratório de Metrologia e Ensaio dos Materiais 

A IES possui 01 (um) Laboratórios de Metrologia e Ensaio dos Materiais, 

localizado no Bloco CT. É equipado com lousa branca, multimídia, computador 

para o docente e ar-condicionado.  

 Atende às disciplinas: Controle Metrológico de Produtos e Processos e 

Ensaios e Seleção dos Materiais. 

A Tabela 35 apresenta a relação de equipamentos desse laboratório. 

Tabela 35: Relação de equipamentos do Laboratório de Metrologia e Ensaio dos 
Materiais 

QTD DESCRIÇÃO 

1 
Braço de medição por coordenada (acompanha notebook + 3 pontas de medição + 
maleta de transporte + peça padrão) 

1 Centro ótico (acompanha computador) 

1 
Durômetro (para medição de Rockwell, Vickers e Brinell, com pontas de medição e 
blocos de medição padrão) 

1 Impressora 3D (acompanha desktop) 

3 Buchas para medição 

2 Eixo escalonado 

2 Prisma 

2 Peça triangular 

2 Paquímetro digital 

1 Micrômetro interno 2 pontas 5-30 mm resolução 0.01 

1 Micrômetro externo 0-25 mm resolução 0.01 

1 Base magnética 

1 Relógio comparador 0-10 mm resolução 0.01 

2 Conjunto de lâmina de calibre 

1 Goniômetro resolução 5' 

1 Escala 300 mm 

1 Nível de precisão 

2 Paquímetro digital 

8 Paquímetro analógico resolução 0.05 

3 Paquímetro analógico resolução 0.02 

1 Rugosímetro portátil 

1 Conjunto de bloco padrão classe 2 

2 Micrometro externo 75-100 mm resolução 0.01 

2 Micrometro externo 25-50 mm resolução 0.01 

3 Micrometro externo 0-25 mm resolução 0.01 

1 Conjunto de micrometro interno 3 pontas 3.5-6.5 mm resolução 0.001 
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1 Micrometro interno 3 pontas 25-30 mm resolução 0.005 

2 Relógio comparador 0-10 mm resolução 0.01 

1 Relógio comparador 0-1 mm resolução 0.001 

1 Relógio apalpador 0-0.8 mm resolução 0.01 

1 Base magnética 

1 Súbito 35-50 mm resolução 0.01 

1 Súbito 18-35 mm resolução 0.01 

Fonte: Coordenação de Laboratórios, Centro Universitário Univel, 2019. 

 

4.8.4 Laboratório de Fabricação Mecânica  

A IES possui 01 (um) Laboratórios de Fabricação Mecânica, localizado 

no Bloco CT.  

 Atende às disciplinas: Práticas em Processos de Fabricação; 

Elementos de Máquinas. 

A Tabela 36 apresenta a relação de equipamentos desse laboratório. 

Tabela 36: Relação de equipamentos do Laboratório de Fabricação Mecânica. 

QTD DESCRIÇÃO 

1 Forno de Fundição 

1 Furadeira de Coluna capacidade de furação em aço de 25 mm  

1 Máquina de Serrar  
        Fonte: Coordenação de Laboratórios, Centro Universitário Univel, 2019. 

 
4.9 Processo de controle de produção ou distribuição de 
material didático (logística) 

O material didático utilizado na modalidade a distância do Centro 

Universitário Univel segue um rígido controle de qualidade. Há uma equipe 

multidisciplinar que faz gestão do processo produtivo. Tal processo inicia-se 

com a seleção do conteudista que passa por um processo de formação, no 

qual toma conhecimento da ementa da disciplina para a qual produzirá o 

material, neste momento apropria-se também das métricas a serem adotadas 

em sua produção e dos prazos de entrega para validação, ajustes (caso sejam 

necessários) e posterior homologação. Após a formação com o professor 

conteudista a equipe de produção também realiza uma capacitação com a 

equipe de validação técnica, da qual faz parte um professor validador, 

acompanhado da coordenação de curso.  
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O material produzido e validado passa por uma correção ortográfica e 

gramatical, bem como por uma adequação de linguagem para que o conteúdo 

além de teoricamente produtivo seja também dialogado e propicie ao aluno da 

instituição um maior aprendizado. Todo esse processo é executado por 

profissionais capacitados e sob a supervisão da equipe do Núcleo de Educação 

a Distância. 

O material didático é diagramado dentro dos padrões do projeto gráfico 

escolhido e aprovado para a graduação EaD do Centro Universitário Univel 

pela equipe de designers gráficos com o acompanhamento de designers 

educacionais atendendo o desenho instrucional do curso. 

A logística do material didático se dá pelo AVA. O mesmo é 

disponibilizado no AVA em formato PDF e o aluno tem a opção de baixar em 

seu aparelho de tecnologia de informação ou comunicação (PC, notebook, 

smartphone, tablet, entre outros) ou ainda realizar a impressão. 

Cabe ressaltar que todo o material didático passa por avaliação 

constante para manter-se atual e adequado a melhor formação do aluno, 

primando sempre pela qualidade do nosso processo de ensino a partir da 

oferta de objetos de aprendizagem de qualidade. 
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5. Apêndices 

5.1 Correspondência entre as disciplinas os tópicos presentes 
na DCN. 

A RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002 que institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia 

apresenta tópicos que dividem os Núcleos Básicos, Núcleos Profissionalizantes 

e Núcleos Específicos. Entretanto, os tópicos apresentados na DCN 

apresentam áreas amplas, o gera margem para interpretação do que se deve 

considerar em cada núcleo.  

Visando explicitar a visão do NDE e do Colegiado do curso sobre a 

relação entre as disciplinas e os tópicos presentes na DCN, as Tabelas 37, 38 

e 39 apresentam a relação interpretada. 

Tabela 37: Relação entre disciplinas da Matriz Curricular do curso de Engenharia 
Mecânica da Univel e os tópicos do Núcleo Básico presentes na DCN. 

Disciplina C. H.  Correspondência na DCN 

Física: Mecânica 80 Física 

Geometria Analítica e Álgebra Linear 80 Matemática 

Química Geral 80 Química 

Cálculo: Funções e Limites 120 Matemática 

Física: Eletromagnetismo e Ondas 80 Física 

Algoritmos e Programação de Computadores 80 Informática 

Desenho Técnico 80 Expressão Gráfica 

Estatística e Probabilidade 80 Matemática 

Estrutura e Propriedades dos Materiais 80 Ciência e Tecnologia dos Materiais 

Estática 80 Mecânica dos Sólidos 

Cálculo: Derivada e Integral 120 Matemática 

Cultura e Sociedade (EaD) 80 
Humanidades, Ciências Sociais e 

Cidadania 

Eletricidade Aplicada 80 Eletricidade Aplicada 

Física: Óptica e Termodinâmica 80 Física 

Economia (EaD) 80 Economia 

Cálculo: Séries e Equações Diferenciais 80 Matemática 

Resistência dos Materiais 80 Mecânica dos Sólidos 

Comunicação e Expressão (EaD) 80 Comunicação e Expressão 

Mecânica dos Fluidos 120 Fenômenos de Transporte 

Transferência de Calor 120 Fenômenos de Transporte 

Metodologia da Pesquisa (EaD) 80 
Metodologia Científica e 

Tecnológica 

Responsabilidade Socioambiental (EaD) 80 Ciências do Ambiente 
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Tabela 38: Relação entre disciplinas da Matriz Curricular do curso de Engenharia 
Mecânica da Univel e os tópicos do Núcleo Profissionalizante presentes na DCN. 

Disciplina C. H. Correspondência na DCN 

Controle Metrológico de Produtos e 
Processos 

80 Tecnologia Mecânica 

Gestão da Segurança e Saúde no 
Trabalho 

40 Ergonomia e Segurança do Trabalho 

Fabricação Mecânica 80 Processos de Fabricação 

Sistemas Produtivos 80 Estratégia e Organização 

Termodinâmica 80 Termodinâmica Aplicada 

Dinâmica de Sistemas Mecânicos 80 Mecânica Aplicada 

Processos de Conformação 40 Processos de Fabricação 

Fundição e Soldagem 40 Processos de Fabricação 

Caracterização e Transformação de 
Fases dos Materiais 

80 Ciência dos Materiais 

Vibrações de Sistemas Mecânicas 80 Mecânica Aplicada 

Métodos Numéricos 80 Métodos Numéricos 

Gestão de Projetos 80 Estratégia e Organização 

Máquinas de Fluxo 80 Máquinas de Fluxo 

Máquinas Térmicas 80 Sistemas Térmicos 

Elementos de Máquinas 80 Mecânica Aplicada 

Controle e Automação 80 
Modelagem, Análise e Simulação de 

Sistemas 

Gestão da Qualidade 40 Estratégia e Organização 

Gestão da Manutenção 40 Estratégia e Organização 

Fonte: Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Mecânica, Centro Universitário 
Univel, 2019. 

 

Tabela 39: Relação entre disciplinas da Matriz Curricular do curso de Engenharia 
Mecânica da Univel e os tópicos considerados do Núcleo Específico. 

Disciplina C. H. Correspondência na DCN 

Introdução à Engenharia Mecânica 40 Específico 

Desenho 3D Assistido por Computador 80 Específico 

Práticas em Processos de Fabricação Mecânica 80 Específico 

Ensaios e Seleção dos Materiais 80 Específico 

Tópicos Especiais em Engenharia Mecânica 40 Específico 

Pneumática 40 Específico 

      Fonte: Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Mecânica, Centro Universitário 
Univel, 2019. 
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5.2 Programa analítico das disciplinas por semestre  

5.2.1 1º SEMESTRE 

5.2.1.1 Física Mecânica 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

50 20 10 80 

Objetivos 

Proporcionar aos acadêmicos o conhecimento, compreensão e aplicação dos conceitos de 
mecânica clássica. Estabelecer os conceitos sobre as leis fundamentais de conservação da 

energia e do momento linear para aplicá-los a sua atividade profissional. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

Conceitos fundamentais. Cinemática da Partícula. Dinâmica da Partícula. Trabalho e energia. 
Momento linear e sua conservação. 

Bibliografia Básica 

 
[1] BAUER, W.; WESTFALL, G. D.; DIAS, H. Física para universitários: mecânica. Porto 
Alegre: AMGH, 2012. 416 p.  
[2] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física / vol. 1: mecânica. 
10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 1 v. 327 p.  
[3] NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica / Vol. 1: mecânica. 5.ed. São Paulo: 
Blucher, 2013. 394 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1]CUTNELL, J. D.; JOHNSON, K. W. Física / Vol. 1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 1 v. 
577 p.  
[2]DEMANA, F. D. et al. Pré-Cálculo. 2. ed.  São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 
[3]HEWITT, P. G. Física conceitual. São Paulo, Bookman, 2015. 685 p. 
[4]KNIGHT, R. D. Física: uma abordagem estratégica - Mecânica newtoniana, 
gravitação, oscilações e ondas. Vol. 1. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
[5]YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física I: Mecânica. 12 ed. São Paulo: Addison 
Wesley, 2008. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 Conceitos fundamentais 

1.1 Vetores e relações trigonométricas 

1.2 
Unidades de grandeza e sistema internacional de 
medidas 

1.3 Introdução à teoria dos erros 

1.4 Tabelas, gráficos e estatística de dados 

2 Cinemática da Partícula 

2.1 Introdução ao movimento retilíneo 

2.2 
Velocidade média, velocidade instantânea e 
aceleração 

2.3 Movimento de queda livre 

2.4 Movimento de um projétil 

2.5 Movimento circular uniforme 

2.6 Velocidades e acelerações relativas 

3 Dinâmica da Partícula 

3.1 
Força peso, força gravitacional, força normal e força de 
atrito 

3.2 Leis de Newton 

3.3 Aplicações das leis de movimento de Newton 

4 Trabalho e energia 

4.1 Trabalho realizado por uma força constante 

4.2 Energia cinética e energia potencial 

4.3 Teorema do trabalho e potência 

4.4 Conservação da energia 

5 

 
Momento linear e sua 

conservação 
 

5.1 Momento linear e impulso  

5.2 Conservação de momento linear 

5.3 Sistemas de 2 e n partículas 

5.4 Centro de massa 

5.5 Movimento de sistema de partículas 

6 Atividades Experimentais 6.1 Oito práticas de laboratório realizadas em grupo 

 

Pré-requisitos 

  Sem pré-requisitos 
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5.2.1.2 Geometria Analítica e Álgebra Linear 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

70 0 10 80 

Objetivos 

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de identificar os conceitos básicos em 
Geometria Analítica e Álgebra Linear, como: sistemas lineares, espaços vetoriais, manipulação 
de vetores, transformações lineares, diagonalização e aplicações na resolução de problemas 

relacionados à área de Engenharia. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Matrizes. Sistemas lineares. Álgebra vetorial. Retas e planos. Transformações lineares. 
Produto interno. Autovalores e autovetores. Classificação das cônicas e quadráticas. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  ANTON, H.; RORRES, C. Álgebra linear com aplicações. 10. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2012. 768 p. 
[2] LIPSCHUTZ, S.; LIPSON, M. Álgebra Linear. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
(Coleção Schaum). 
[3] SANTOS, F. J. dos; FERREIRA, S. F. Geometria analítica. Porto Alegre: Bookman, 
2009. 216 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1] DEMANA, F. D. et al.  Pré-Cálculo. 2. ed.  São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2013. 
[2] FERNANDES, L. F. D. Álgebra Linear. 2ª ed. Curitiba: Editora Intersaberes, 2017. 
[3] LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica / Vol. 1. 3. ed. São Paulo: Harbra, 
1994. 1 v. 685 p. 
[4] SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com geometria analítica – Vol. 1. 2ª Ed. São Paulo: 
Makron Books, 1994. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 Matrizes 

1.1 Classificação, tipos de matrizes 

1.2 Matrizes transpostas 

1.3 Operações com matrizes 

1.4 Determinantes e propriedades do determinante 

1.5 Matrizes adjuntas e matrizes inversas 

2 Sistemas lineares 

2.1 Sistemas de equações lineares 

2.2 Forma matricial dos sistemas lineares 

2.3 Métodos de resolução da inversa 

2.4 Sistemas lineares homogêneos 

3 Álgebra vetorial 

3.1 Adição, subtração de vetores e multiplicação por escalar 

3.2 Norma e produto escalar 

3.4 Projeção ortogonal 

3.3 Produto vetorial e misto 

4 Retas e planos 

4.1 Equação vetorial da reta e do plano 

4.2 Ângulos e distâncias 

4.3 
Ortogonalidade e paralelismo entre retas, entre planos e 
entre 
planos e retas 

5 
Transformações 

lineares 

5.1 Definição 

5.2 Núcleo e Imagem 

5.3 Transformações lineares mais comuns 

6 Produto interno 
6.1 Espaços vetoriais com produto interno 

6.2 Ortogonalidade 

7 
Autovalores e 
autovetores 

7.1 Definição 

7.2  Polinômio Característico 

7.3 Diagonização de operadores 

8 

 
Classificação das 

cônicas e quadráticas 
 

8.1 
Seções Cônicas: Cônicas, Parábola, Elipse, Hipérbole, 
Quádricas, Cônica Circular e Superfície Cilíndrica 

 

Pré-requisitos 

  Sem pré-requisitos 
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5.2.1.3 Química Geral 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

50 20 10 80 

Objetivos 

Conhecer fundamentos das ciências químicas. Dominar os fundamentos de química geral. 
Conhecer e aplicar as normas do uso do laboratório para o bom desenvolvimento das 

atividades experimentais. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XII - avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV - assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Estrutura atômica e a lei periódica. Ligações químicas. Cálculos estequiométricos. 
Propriedades das soluções. Termoquímica. Equilíbrio químico. Eletroquímica. 

Bibliografia Básica 

 
[1] BROWN, T. L. A. et al. Química: a ciência central. 13. ed. São Paulo: Pearson, 2016. 
1188 p.,  
[2] CHANG, R. Química geral: conceitos essenciais. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010. 
778 p. 
[3] ROSENBERG, J. L.; EPSTEIN, L. M.; KRIEGER, P. J. Química geral. 9. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2013. 377 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1] ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o 
meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 922 p. 
[2] CHANG, R.; GOLDSBY, K. A. Química. 11. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 1135 p. 
[3] CHRISTOFF, P. Química Geral. Curitiba: InterSaberes, 2015. 
[4] LENZI, E. et al. Química geral experimental. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
2012. 
[5] MAIA, D. J. Fundamentos de Química Geral. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 

 
Estrutura atômica e a lei 

periódica 
 

1.1 Histórico e desenvolvimento da teoria dos átomos. 

1.2 Modelos do átomo. 

1.3 Organização da tabela periódica atual. 

1.4 Propriedades periódicas e aperiódicas. 

2 Ligações químicas 

2.1 Natureza das ligações químicas. 

2.2 Ligação iônica, covalente e metálica. 

2.3 Eletronegativade. 

2.4 Polaridade das ligações. 

2.5 Forças intermoleculares. 

2.6 Ligação de hidrogênio. 

3 Cálculos estequiométricos 

3.1 Representação das substâncias puras e de uma reação. 

3.2 Lei de Lavoisier e Lei de Proust. 

3.3 Cálculos estequiométricos. 

4 Propriedades das soluções 

3.1 Tipos de soluções. 

3.2 Formas de se expressar concentrações de soluções. 

3.3 Diluição e misturas de soluções. 

5 Termoquímica 

4.1 Entalpias de reação. 

4.2 Lei de Hess. 

4.3 Estados padrões. 

4.4 Reações endotérmicas e exotérmicas. 

4.5 Introdução à Cinética Química. 

6 Equilíbrio químico 

6.1 Lei da ação das massas. 

6.2 Equilíbrio químico. 

6.3 Equilíbrio heterogêneo. 

7 Eletroquímica 

7.1 Condução metálica e eletrolítica. 

7.2 Eletrólise. 

7.3 Pilhas galvânicas. 

8 Atividades experimentais 8.1 Oito práticas de laboratório realizadas em grupos. 

 

Pré-requisitos 

  Sem pré-requisitos 
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5.2.1.4 Cálculo: Funções e Limites 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

105 0 15 120 

Objetivos 

Estabelecer os conceitos básicos sobre matemática básica e limites, a fim de levar o aluno a se 
familiarizar com a linguagem da matemática e com os métodos de construção do conhecimento 
matemático, bem como capacitar os alunos para a resolução de problemas relacionados à área 

específica de formação. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
IX - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Matemática e Álgebra Básica. Introdução às Funções. Tipos de Funções. Limites e 
Continuidades. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  DEMANA, F. D. et al. Pré-Cálculo. 2. ed.  São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2013. 
[2] OLIVEIRA, C.A.M. de. Matemática. Curitiba: Editora Intersaberes, 2016. 
[3] SILVA, S. M. da; SILVA, E. M. da; SILVA, E. M. da. Matemática básica para cursos 
superiores. São Paulo: Atlas, 2009. 227 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1] BONAFINI, F. C. et al. Matemática. São Paulo: Pearson Prentice Hall.  1º ed. 2012. 
[2] MORGADO, A. C.; CESAR, B. Matemática básica: teoria e mais de 800 questões. 4. 
ed. Rio de Janeiro: Campus, 2009. 224 p. 
[3] STEWART, J. Cálculo: volume 1. 8 ed. São Paulo: Norte Americana. 2017. 
[4] LEITE, A. E.; CASTANHEIRA, N. P. Equações e regras de três. Curitiba: Intersaberes, 
2014. 

 

  



 

Centro Universitário UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz 
CEP 85806-080, Cascavel (PR) 

Fone: (45) 3036-3608 
engenhariamecânica@univel.br 

  

 

163 
 

Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Matemática e Álgebra 

Básica 

1.1 Conjuntos numéricos e os números reais 

1.2 Radiciação e Potenciação 

1.3 Polinômios e Fatoração 

1.4 Expressões fracionárias 

1.5 Equações e Inequações 

1.6 Trigonometria básica 

1.7 Áreas e volumes de figuras geométricas regulares 

2 Introdução às Funções 

2.1 Conceito de funções e notação 

2.2 Domínio e Imagem 

2.3 Continuidade de uma função 

2.4 Funções crescentes e decrescentes 

2.5 Gráficos 

3 
Tipos de Funções 

 

3.1 Funções de 1º e 2º graus 

3.2 Função potência 

3.3 Funções polinomiais 

3.4 Funções exponenciais 

3.5 Funções logarítmicas 

3.6 Funções compostas 

3.7 Funções inversas 

3.8 
Representações gráficas de funções, descontinuidades 
e assíntotas. 

4 Limites e Continuidades 

4.1 Definição de limite e suas propriedades 

4.2 Limites infinitos e no infinito 

4.3 Continuidade de funções de uma variável real 

4.4 
Propriedades de funções contínuas e teorema do valor 
intermediário 

 
Pré-requisitos 

 Sem pré-requisitos 
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5.2.1.5 Introdução à Engenharia Mecânica 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

35 0 5 40 

Objetivos 

Compreender o papel do engenheiro mecânico na sociedade, suas áreas de atuação e a 
importância desse profissional. Abordagem matemática e técnica introdutória pelas diferentes 

áreas que compõem a matriz de engenharia mecânica. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
IX - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI - Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 
XII - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Aspectos gerais da Engenharia Mecânica. Apresentação do curso, seu currículo e suas 
normas. Tópicos introdutórios para o Engenheiro Mecânico. 

Bibliografia Básica 

 
[1] ALEXANDER, C. K.; WATSON, J. A. Habilidades para uma carreira de sucesso na 
engenharia. Porto Alegre: AMGH, 2015. 346 p. 
[2] DYM, C. L. et al. Introdução à engenharia: uma abordagem baseada em projeto. 3. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 346 p. 
[3] WICKERT, J.; LEWIS, K. Introdução à engenharia mecânica. São Paulo: Cengage 
Learning, 2016. 356 p.  

 

Bibliografia Complementar 

 
[1] BAZZO, W. A.; PEREIRA, L. T. do V. Introdução à engenharia: conceitos, 
ferramentas e comportamentos. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2014. 292 p.  
[2] BENNETT, R.; MILLAM, E. Liderança para engenheiros. Porto Alegre: AMGH, 2014. 
176 p. 
[3] HOLTZAPPLE, M.T.; REECE, W. D. Introdução à engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 
2016. 220 p.  
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 

 
Aspectos gerais da 

Engenharia Mecânica 
 

1.1 Histórico da Engenharia Mecânica no Brasil e no Mundo 

1.2 Funções do engenheiro no contexto tecnológico e social. 

1.3 Perfil do engenheiro.  Funções.  Atribuições profissionais. 

1.4 
Ferramentas da engenharia e áreas de atuação do 
engenheiro mecânico. 

1.5 Comunicação e redação. 

2 
Apresentação do curso, seu 

currículo e suas normas 

2.1 
Visão introdutória da matriz curricular: disciplinas e 
objetivos. 

2.2 Sistemas de avaliação e normas institucionais. 

2.3 
Visita aos laboratórios: apresentação dos equipamentos 
básicos. 

3 
Tópicos introdutórios para o 

Engenheiro Mecânico 

3.1 
Solução de problemas e habilidades de comunicação: visão 
global. 

3.2 
Sistemas de conversões de unidades e coerência 
dimensional. 

3.3 Forças aplicadas à estruturas e máquinas. 

3.4 Materiais e tensões. 

3.5 Engenharia de fluídos. 

3.6 Sistemas térmicos e de energia. 

3.7 Introdução ao projeto mecânico. 

 
Pré-requisitos 

  Sem pré-requisitos 
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5.2.2 2º SEMESTRE 

5.2.2.1 Física: Eletromagnetismo e Ondas 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

50 20 10 80 

Objetivos 

A disciplina visa dar ao aluno uma visão teórica básica sobre eletromagnetismo e ondas, bem 
como suas aplicações, além de desenvolver a intuição física e a habilidade do estudante para 

modelar e resolver problemas voltados para a sua formação. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VIII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Cargas elétricas. Campos elétricos. Potencial elétrico. Capacitância. Corrente e resistência. 
Circuitos. Ondas. 

Bibliografia Básica 

 
[1] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de fisica / vol. 3: 
eletromagnetismo. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 3 v. 365 p. 
[2] NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica - Eletromagnetismo - Vol. 3. 2ª Ed. 
2015. 
[3] WOLFGANG, B. et al. Física para Universitários: Relatividade, Oscilações, Ondas e 
Calor. 1. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2012. 372p. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física / vol. 2: gravitação, 
ondas e termodinâmica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 2 v. 282 p. 
[2] KNIGHT, R. D. Física: uma abordagem estratégica. São Paulo: Bookman, 2009. v.2. 
[3] NOTAROLS, B. M. Eletromagnetismo. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 
[4] SILVA, C. E. et al. Eletromagnetismo: fundamentos e simulações.  São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2014. 
[5] YOUNG, H. D. et al. FÍSICA III. São Paulo, Pearson Education do Brasil, 2015. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 Cargas elétricas 

1.1 Introdução às cargas elétricas. 

1.2 Condutores e isolantes. 

1.3 Lei de Coulomb. 

2 Campos elétricos 

2.1 O campo elétrico. 

2.2 Linhas de campo elétrico. 

2.3 Campo elétrico produzido por uma carga pontual. 

2.4 Campo elétrico produzido por um dipolo elétrico. 

2.5 Campo elétrico produzido por uma linha de cargas. 

2.6 Carga pontual e dipolo em um campo elétrico. 

3 Potencial elétrico 

3.1 Energia potencial elétrica e potencial elétrico. 

3.2 Superfícies equipotenciais. 

3.3 Cálculo potencial a partir do campo. 

3.4 
Potencial produzido por uma carga pontual e um grupo 
de cargas pontuais. 

4 Capacitância 
4.1 Cálculo da capacitância. 

4.2 Capacitores em paralelo e em série. 

5 Corrente e resistência 

5.1 Corrente elétrica e densidade de corrente elétrica. 

5.2 Resistência e resistividade. 

5.3 Lei de Ohm. 

6 Circuitos 

6.1 Trabalho, energia e força eletromotriz. 

6.2 Cálculo de correntes em circuitos. 

6.3 Diferença de potencial entre malhas. 

7 Ondas 

7.1 Tipos de ondas. 

7.2 Comprimento de onda, frequência e amplitude. 

7.3 Superposição e interferência em ondas. 

8 Atividades Experimentais 8.1 Oito práticas de laboratório realizadas em grupo. 

 
Pré-requisitos 

 Sem pré-requisitos 
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5.2.2.2 Algoritmos e Programação de Computadores 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

20 50 10 80 

Objetivos 

Introduzir o aluno nos conceitos básicos de algoritmos, tipos de dados, operações primitivas e 
estruturas de controle. Exemplificar o uso de variáveis compostas homogêneas e heterogêneas 

em algoritmos. Apresentar os conceitos básicos da linguagem de programação para 
construção de algoritmos no MATLAB. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
IX - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Introdução aos algoritmos. Fluxo de controle: estrutura sequencial, entrada e saída de dados. 
Fluxo de controle: estruturas de decisão. Estruturas de repetição. Variáveis indexadas: vetores 

e matrizes. Funções. Gráficos. 

Bibliografia Básica 

 
[1] CHAPMAN, S. J. Programação em MATLAB para engenheiros. São Paulo: Cengage 
Learning, 2016. 632 p. 
[2] MORAIS, I. S. et al. Algoritmo e programação (engenharia). Porto Alegre: 
SAGAH,2018. 
[3] PALM, W. J. Introdução ao MATLAB para engenheiros. 3º ed. Dados Eletrônicos. 
Porto Alegre: AMGH, 2013. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1] FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPÄCHER, H.F. Lógica de Programação: A 
construção de Algoritmos e Estruturas de Dados. São Paulo: Pearson, 2005. 
[2] HANSELMAN, D. MATLAB 6: curso completo. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 
[3] LANCHARRO, E. A.; LOPEZ, M. G.; FERNANDEZ, S. P. Informática básica. São 
Paulo, Makron Books, 2004. 267 p 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Introdução aos algoritmos 
e lógica de programação 

1.1 Conceitos de lógica de programação 

1.2 Aplicações da programação na engenharia  

1.3 
Representação das informações em diferentes bases 
numéricas 

1.4 Tipos de dados (primitivos) e expressões lógicas 

1.5 Listas de comandos em pseudocódigos 

1.6 Linguagens de programação 

2 
Fluxo de controle: estrutura 
sequencial, entrada e saída 

de dados 

2.1 
Tipos de dados dentro do ambiente da linguagem 
MATLAB(.m) e pseudocódigo (VisualG) 

2.2 
Algoritmos com declaração de variáveis e comandos de 
entrada e saída de dados 

2.3 
Conceitos de declaração e entrada e saída de dados em 
algoritmos na solução de problemas, por meio do 
MATLAB 

3 
Fluxo de controle: 

estruturas de decisão 

3.1  Estruturas de decisão 

3.2 Aplicações práticas das estruturas de controle 

3.3 Exemplos de uso das estruturas de controle 

4 Estruturas de repetição 
4.1 Estruturas de repetição: conceitos 

4.2 Aplicações práticas das estruturas de repetição 

5 
Variáveis indexadas: 
vetores e matrizes 

5.1 
Estruturas de dados de uma dimensão (vetores) em 
pseudocódigo e linguagem MATLAB 

5.2 
Algoritmos com estruturas de dados homogêneas 
(vetores) 

5.3 
Estruturas de dados de uma dimensão (matrizes) em 
pseudocódigo e linguagem MATLAB 

5.4 
Algoritmos com estruturas de dados homogêneas 
(matrizes) 

6 Funções 
6.1 Introdução à sub-rotinas e métodos de criação 

6.2 Funções com argumentos 

7 Gráficos 

7.1 Sistemas de gráficos 2D e 3D 

7.2 Plotagem de gráficos 

7.3 Solução de problemas com gráficos 

 
Pré-requisitos 

  Sem pré-requisitos 
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5.2.2.3 Desenho Técnico 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

35 35 10 80 

Objetivos 

Desenvolver a capacidade de ler e executar desenhos técnicos e de engenharia com ênfase no 
desenvolvimento da visualização espacial. Proporcionar conhecimentos práticos sobre o 

método de concepção e as normas que regem o desenho técnico, com ênfase em desenho 
técnico mecânico. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII - Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
IX - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

Introdução ao desenho técnico. Regras básicas para o desenho à mão livre. Normas para o 
desenho técnico. Aspectos gerais do desenho técnico. Sistemas de representação. Cortes e 

seções em peças. Perspectivas e vista explodida. Sistemas de cotagem. Desenho de conjuntos 
mecânicos. 

Bibliografia Básica 

 
[1] PACHECO, B. A.; SOUZA-CONCÍLIO, I. A; PESSÔA FILHO, J. Desenho técnico. 
Curitiba, Editora Intersaberes, 2017. 
[2] SILVA, A. et al. Desenho técnico moderno. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 475 p. 
[3] ZATTAR, I. C. Introdução ao Desenho Técnico. 1ºed. Curitiba, Editora Intersaberes, 
2016.  

 

Bibliografia Complementar 

 
[1] FIALHO, A. B. Solidworks Office Premium 2012. Teoria e Prática no 
desenvolvimento de produtos. São Paulo: Editora Érica, 2012. 
[2] KUBBA, S. A. A. Desenho técnico para construção. Porto Alegre: Bookman, 2014. 292 
p. 
[3] MAGUIRE, D. E.; SIMMONS, C. H. Desenho técnico. São Paulo: Hemus, 2004. 257 p. 
[4] RIBEIRO, A. C.; PERES, M. P.; IZIDORO, N. Desenho Técnico e AutoCAD. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2013. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Introdução ao desenho 

técnico 

1.1 Desenho e representação 

1.2 Visão espacial 

1.3 Tipos de desenho técnico e formas de elaboração 

2 
Regras básicas para o 
desenho à mão livre 

2.1 Esboços e croquis 

2.2 Desenho preliminar 

2.3 Desenho definitivo 

2.4 Instrumentos para o desenho técnico feito à mão 

3 
Normas para o desenho 

técnico 
3.1 Normas da ABNT 

4 
Aspectos gerais do 

desenho técnico 

4.1 Legendas 

4.2 Escrita normalizada 

4.3 Linhas em desenho técnico 

4.4 Escalas em desenho técnico 

5 Sistemas de representação 
5.1 Sistemas de representação 

5.2 Projeções ortogonais 

6 Cortes e seções em peças 
6.1 Regras de representação em corte em engenharia 

6.2 Seções 

7 
Perspectivas e vista 

explodida 

7.1 Perspectiva cônica 

7.2 Perspectivas axonométricas 

7.3 Construção de perspectivas isométricas 

7.4 Vista explodida 

8 Sistemas de cotagem 

8.1 Definições 

8.2 Elementos de cotagem e linhas de cota 

8.3 Regras gerais de cotagem 

9 
Desenho de conjuntos 

mecânicos 

9.1 Introdução ao desenho de conjuntos mecânicos 

9.2 
Elementos de ligação (ligações roscadas, arruelas, 
chavetas, cavilhas, contrapinos e rebites) 

9.3 Molas 

 
Pré-requisitos 

  Sem pré-requisitos 
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5.2.2.4 Estatística e Probabilidade 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

55 15 10 80 

Objetivos 

Adquirir conceitos básicos de estatística. Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico no 
que se refere a interpretações estatísticas. Introduzir os conceitos básicos da teoria das 
probabilidades. Desenvolver habilidades de manipulação de software para análise de 

estatística e probabilidade. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VIII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

Introdução à estatística, população e amostragem. Análise de dados e séries estatísticas. 
Estatística descritiva. Testes de hipóteses. Análise multivariada: estimativa de correlação e 

regressão. Probabilidade: conceitos e aplicações. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  BECKER, J. L. Estatística Básica: transformando dados em informação. Porto 
Alegre: Bookman, 2015. 
[2]  NAVIDI, W. Probabilidade e estatística para ciências exatas. 1. ed. Porto Alegre: 
McGraw-Hill, 2012. 
[3]  SPIEGEL, M. R.; SCHILLER, J. J.; SRINIVASAN, R. A. Probabilidade e estatística. 3. 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1] LAPPONI, J. C. Estatística usando excel. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 476 p. 
[2] LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2007. 476 p. 
[3] SPIEGEL, M. R.; STHEPHENS, B. J. Estatística. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
597 p.  
[4] WALPOLDE, R. E. et al. Probabilidade e estatística para engenheira e ciências. 8º 
ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 

 

  



 

Centro Universitário UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz 
CEP 85806-080, Cascavel (PR) 

Fone: (45) 3036-3608 
engenhariamecânica@univel.br 

  

 

173 
 

Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Introdução à estatística, 

população e amostragem 

1.1 Método científico, experimental e estatístico 

1.2 Natureza das variáveis: qualitativa e quantitativa 

1.3 
Definição da população e cálculo do tamanho da 
amostra 

1.4 
Processo de amostragem probabilístico e não 
probabilístico 

1.5 
Tipos de amostragem: aleatória, proporcional e 
sistemática. 

1.6 
Coleta de dados, organização, exposição e análise de 
resultados. 

1.7 Aplicações no software Minitab e/ou Excel 

2 
Análise de dados e séries 

estatísticas 

2.1 Estatística descritiva e estatística inferencial 

2.2 Séries estatísticas e suas aplicações 

2.3 
Tabelas e distribuição de frequência (classes e seus 
limites, amplitude, ponto médio central) 

2.4 Cálculo do número de classes e seus intervalos 

2.5 Representação gráfica de uma distribuição 

2.6 Aplicações no software Minitab e/ou Excel 

3 Estatística descritiva 

3.1  
Cálculo das medidas de posição: Média, moda e 
mediana; Medidas separatrizes (quartis, decis e 
percentis) 

3.2 
Cálculo das Medidas de dispersão: amplitude, variância 
e desvio padrão. 

3.3 
Cálculo do coeficiente de variação e medidas de 
assimetria e curtose 

3.4 
Dados agrupados em classes: cálculo do tamanho das 
classes, amplitude das classes e elaboração da tabela 
de divisão de classes 

3.5 Aplicações no software Minitab e/ou Excel 

4 Testes de hipóteses 

4.1 Teste de Hipótese de Diferença de Média 

4.2 Análise do teste Z-Znedecor Unicaudal 

4.3 Teste t-Student Bicaucal 

4.4 Aplicações no software Minitab e/ou Excel 

5 
Análise multivariada: 

estimativa de correlação e 
regressão 

5.1 Correlação de Pearson e Spearman 

5.1 Estimativas de influência (regressão) 

5.2 Ajustamento de retas (linha de tendência) 

5.3 Estatísticas de avaliação da regressão 

5.4 Análise da Reta de Regressão 

5.5 Aplicações no software Minitab e/ou Excel 

6 
Probabilidade: conceitos e 

aplicações 

6.1 Experimento aleatório e o espaço amostral 

6.2 
Distribuições de probabilidades (normal, binomial, 
hipergeométrica e de Poisson) 

6.3 Aplicações no software Minitab e/ou Excel 

 
Pré-requisitos 

  Sem pré-requisitos 
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5.2.2.5 Desenho 3D Assistido por Computador 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

0 70 10 80 

Objetivos 

Produção de desenho técnico com auxílio de computador. Configurar o software para a 
execução de desenhos auxiliados por computador. Aplicar os princípios básicos de desenho 

técnico na construção de partes mecânicos.  

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
IX - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Esboços 2D e 3D para criação de modelos. Protrusão de esboços. Protrusão por corte e 
recursos auxiliares. Geometrias de Referência e Padronização de Recursos. Modelagem de 

Superfícies. Recursos Avançados. Vistas explodidas de peças de montagem. 

Bibliografia Básica 

 
[1] FIALHO, A. B. Solidworks Office Premium 2012. Teoria e Prática no 
desenvolvimento de produtos. São Paulo: Érica; Edição, 2012. 
[2] FIALHO, A. B. Solidworks: Chapas e Perfis. Projeto no Contexto. São Paulo: Érica; 
Edição, 2017. 
[3] SILVA, A. et al. Desenho técnico moderno. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 475 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1] MAGUIRE, D. E.; SIMMONS, C. H. Desenho técnico. São Paulo: Hemus, 2004. 257 p. 
[2] PACHECO, B. A.; SOUZA-CONCÍLIO, I. A; PESSÔA FILHO, J. Desenho técnico. 
Curitiba: Editora Intersaberes, 2017. 
[3] SILVA, J. C. et al. Desenho técnico auxiliado pelo Solidworks. Florianópolis: Visual 
Books, 2011. 174 p.  
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Esboços 2D e 3D para criação 

de modelos 

1.1 Gerenciador de comandos para criar esboços 2D 

1.2 
Ferramentas, dimensionamento e geometria de 
esboços 

1.3 Esboço 3D 

2 Protrusão de esboços 

2.1 Modelos gerados por extrusão 

2.2 Modelos gerados por revolução 

2.3 Planos normais ou primários de referência 

2.4 Relação hierárquica entre recursos 

3 
Protrusão por corte e recursos 

auxiliares 

3.1  Protrusão por corte de extrusão 

3.2 Recursos gerados por corte por revolução 

3.3 
Recursos auxiliares de modelagem: furo simples, 
nervura, filete/arredondamentos, chanfro, casca. 

4 
Geometrias de Referência e 
Padronização de Recursos 

4.1 Inserção de planos auxiliares 

4.2 Inserção de eixo/ponto de referência 

4.3 Inserção de sistema de coordenadas auxiliar 

4.4 Comandos de exibição 

5 Modelagem de Superfícies 

5.1 Superfície extrudada 

5.2 Superfície por revolução 

5.3 Superfície por varredura 

5.4 Superfície por loft 

5.5 Superfície Plana 

5.6 Forma Livre 

6 Recursos Avançados 

6.1 Recurso de hélice (criação de molas e roscas) 

6.2 Recurso de deformar 

6.3 Recurso de combinar corpos 

6.4 
Introdução aos recursos de chapas metálicas e 
soldagens 

7 
Vistas explodidas de peças de 

montagem 

7.1 Criação de vista explodida 

7.2 Layout de Plotagem de Vista Explodida 

 
Pré-requisitos 

  Sem pré-requisitos 
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5.2.3 3º SEMESTRE 

5.2.3.1 Estrutura e Propriedade dos Materiais 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

70 0 10 80 

Objetivos 

Introduzir o estudo dos materiais baseando-se na relação entre estrutura, propriedades, 
processamentos e desempenho. Compreender os conceitos relacionados às propriedades dos 

materiais bem como os mecanismos para modificação destas propriedades. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
IX - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
XI - Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Estrutura atômica da matéria. Classificação dos materiais. Estrutura dos sólidos cristalinos. 
Defeitos em sólidos cristalinos. Difusão em sólidos. Propriedades mecânicas em sólidos. 

Mecanismos de aumento de resistência mecânica. 

Bibliografia Básica 

 
[1] CALLISTER JUNIOR, W. D.; BETHWISCH, D. G. Ciência e engenharia de materiais: 
uma introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 817 p. 
[2] SHACKELFORD, J. F. Introdução à ciência dos materiais para engenheiros. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 
[3] SMITH, W. F.; HASHEMI, J. Fundamentos de engenharia e ciência dos materiais. 5. 
ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 706 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1] BEER, F. P. et al. Mecânica dos materiais. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 838 p. 
[2] SHAMES, I.H. Estática: Mecânica para Engenharia v.1. 4º ed. Prentice-Hall do Brasil, 
2002. 
[3] VAN VLACK, L. H. Princípios de ciência e tecnologia dos materiais.  Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2003. 567 p. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Estrutura atômica da 

matéria 

1.1 O átomo e a tabela periódica. 

1.2 Conceitos fundamentais da estrutura atômica. 

1.3 Ligações atômicas nos sólidos. 

2 Classificação dos materiais 

2.1 Tipos de materiais. 

2.2 
Propriedades e principais características das classes 
dos materiais. 

3 
Estrutura dos sólidos 

cristalinos 

3.1  Tipos de Arranjos Atômicos Cristalinos dos Sólidos. 

3.2 
Características das estruturas cristalinas do sistema 
cúbico (CCC, CFC, CS). 

3.3 Pontos, direções e planos cristalográficos. 

3.4 Materiais cristalinos e não cristalinos. 

4 
Defeitos em sólidos 

cristalinos 

4.1 Tipos de defeitos em estruturas cristalinas. 

4.2 Impurezas nos sólidos. 

4.3 Discordâncias. 

4.4 Solução sólida. 

5 Difusão em sólidos 

5.1 Mecanismos de difusão. 

5.2 Introdução às leis de Fick. 

5.3 Fatores que influenciam a difusão. 

6 
 

Propriedades mecânicas 
em sólidos 

6.1 Comportamento tensão-deformação. 

6.2 Deformação elástica e deformação plástica. 

6.3 Módulo de elasticidade e lei de Hooke. 

6.4 
Conceituação de resiliência, tenacidade, ductilidade e 
dureza. 

6.5 
Comparação dos diagramas de tensão-deformação dos 
metais, cerâmicas e polímeros. 

7 
Mecanismos de aumento 
de resistência mecânica 

7.1 Sistemas de escorregamento. 

7.2 Tamanho de Grão (Equação de Hall-Petch). 

7.3 Solução Sólida. 

7.4 Encruamento. 

7.5 Recuperação, recristalização e crescimento de grão. 

 
Pré-requisitos 

  Química Geral (1º S) 
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5.2.3.2 Controle Metrológico de Produtos e Processos 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

50 20 10 80 

Objetivos 

Proporcionar ao estudante os fundamentos da metrologia, habilitando-o ao exame de métodos 
e critérios de medição, utilização de instrumentação convencional e não convencional e à 

aplicação dos conceitos de tolerâncias dimensionais, de forma, posição e orientação. 
Desenvolver habilidades básicas sobre confiabilidade e rastreabilidade metrológica. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII - Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

 
Definições de Metrologia. Erros e incertezas de medição. Instrumentos de medição e controle 

dimensional. Sistemas de tolerâncias. Noções de Controle Estatístico de Processo. 
 

Bibliografia Básica 

 
[1] GO  ALVES    IOR, A.; SOUZA, A. Fundamentos de metrologia cientifica e 
industrial. Barueri (SP): Manole, 2008. 
[2] LOZADA, G. Controle estatístico de processos. Porto Alegre: SAGAH. 2017. 
[3] SILVA NETO, J. C. Metrologia e controle dimensional: conceitos, normas e 
aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 239 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1] LIRA, F. A. de. Metrologia na indústria. 10. ed. São Paulo: Érica, 2015. 256 p. 
[2] MONTGOMERY, D. C. Introdução ao controle estatístico da qualidade. 7. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2017. 548 p. 
[3] SANTOS, J. O. dos. Metrologia e Normalização. São Paulo: Editora. Pearson, 2015. 
[4] TOLEDO, J. C. Sistemas de medição e metrologia. Curitiba: Editora Intersaberes, 
2014. 
[5] TUBINO, D. F. Manual de planejamento e controle da produção. São Paulo: Atlas, 
1997. 220 p. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Definições de 

Metrologia 

1.1 Sistema internacional de unidades (SI) 

1.2 Unidades de base e derivadas 

1.3 Conversão de unidades 

1.3 A metrologia legal, científica e industrial 

2 
Erros e incertezas de 

medição 

2.1 Definições considerações gerais 

2.2 Precisão e exatidão 

2.3 Algarismos significativos 

2.4 Técnicas de arredondamento 

2.5 Erros de medição: sistemático, aleatório e grosseiro 

2.6 Incertezas de medição e propagação de erros  

3 
Instrumentos de 

medição e controle 
dimensional 

3.1 Régua graduada, metro articulado e trena 

3.2 
Paquímetros, micrômetros, relógios comparadores e 
goniômetros 

3.3 Blocos padrão 

3.4 Calibradores 

3.5 Rugosidade e rugosímetros 

3.6 Centro ótico de medição e projetor de perfil 

2.7 Máquinas de medir por coordenadas 

4 Sistemas de tolerâncias 

4.1  Tolerâncias dimensionais e ajustes 

4.2 Tolerâncias geométricas 

4.3 Cadeia de dimensões 

5 
Noções de Controle 

Estatístico de Processo 

5.1 Introdução ao controle de qualidade 

5.2 Cartas de controle e fluxos no CEP 

5.3 
Parâmetros utilizados na análise de processos: tendência, 
repetitividade, reprodutividade, estabilidade e desvio linear 

6 
Atividades 

Experimentais 
6.1 Seis práticas de laboratório realizadas em grupo 

 
Pré-requisitos 

  Cálculo: Funções e Limites (1ºS) 

  Estatística e Probabilidade (2ºS)  
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5.2.3.3 Estática 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

70 0 10 80 

Objetivos 

Habilitar os alunos a analisar, sistematizar e resolver problemas relacionados a corpos, 
elementos e estruturas em repouso.   

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

Sistemas de forças. Equilíbrio de uma partícula. Resultantes de um sistema de forças. 
Equilíbrio de corpos rígidos. Treliças. Forças internas. Momento de inércia. 

Bibliografia Básica 

 
[1] BEER, F. P. et al. Estática e mecânica dos materiais. Porto Alegre: AMGH, 2013. 706 
p. 
[2] HIBBELER, R.C. Estática: Mecânica para engenharia. 14. ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2017. 
[3] PLESHA, M. E.; GRAY, G. L.; COSTANZO, F. Mecânica para engenharia: estática. 
Porto Alegre: Bookman, 2014. 590 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1] BEER, F. P. et al. Mecânica dos materiais. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 838 p. 
[2] LEET, K. M.; UANG, C. M.; GILBERT, A. M. Fundamentos da análise estrutural. 3. ed. 
Porto Alegre: AMGH, 2009. 790 p. 
[3] NELSON, E.W. et al. Engenharia Mecânica Estática [Série Coleção Schaum].1º ed. 
Bookman, 2013. 
[4] SHAMES, I.H. Estática: Mecânica para Engenharia v.1. 4º ed. Prentice-Hall do Brasil, 
2002. 
[5] SORIANO, H. L. Estática das estruturas. 3. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2014. 
422 p.  
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 Sistemas de forças 
1.1 Escalares, vetores e operações vetorias 

1.2 Produto escalar 

2 Equilíbrio de uma partícula 

2.1 Diagrama de corpo livre 

2.2 Sistemas de forças coplanares 

2.3 Introdução ao sistema de forças tridimensionais 

3 
Resultantes de um sistema 

de forças 

3.1  Produto vetorial 

3.2 Momento de uma força 

3.3 Momento de um binário 

3.4 Diagrama de esforços 

4 Equilíbrio de corpos rígidos 

4.1 Diagrama de corpo livre para corpo rígido 

4.2 Equações de equilíbrio 

4.3 Restrições e determinância estática 

5 Treliças 

5.1 Treliças simples e método dos nós 

5.2 Método das seções 

5.3 Introdução às treliças espaciais 

6 Forças internas 

6.1 Cargas internas em membros estruturais 

6.2 
Equações e diagramas de força cortante e momento 
fletor 

6.3 
Relações entre carga distribuída, força cortante e 
momento fletor 

7 Momento de inércia 

7.1 Centro de gravidade e centroide 

7.2 Definição de momentos de inércia para áreas 

7.3 Teorema dos eixos paralelos 

7.4 Raio de giração de uma área 

7.5 Momentos de inércia para áreas compostas 

7.6 Produto de inércia de uma área 

 
Pré-requisitos 

  Física Mecânica (1ºS) 
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5.2.3.4 Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

35 0 5 40 

Objetivos 

Proporcionar aos alunos uma visão geral e conhecimentos sobre os sistemas de gestão de 
segurança e saúde no trabalho. Desenvolver o pensamento crítico sobre a importância de uma 

postura gerencial social adequada, do ponto de vista da segurança no trabalho. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VIII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
XII - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental. 

Ementa 

Fundamentos para análise ergonômica. Higiene e segurança do trabalho. Agentes de riscos à 
saúde do trabalhador. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  IIDA, I. Ergonomia: projeto e produção. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2005. 614 p. 
[2]  KROEMER, K. H. E.; GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho 
ao homem. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 327 p.  
[3]  ROSSETE, C. A. (org). Segurança e higiene do trabalho. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1]  BARBOSA FILHO, A. N. Segurança do trabalho & gestão ambiental. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. 238 p. 
[2]  DUL, J.; WEERDMEESTER, B. Ergonomia prática. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2004. 
137 p. 
[3]  MARANO, V. P. A segurança do trabalho, a medicina do trabalho e o meio 
ambiente nas atividades rurais da agropecuária. São Paulo: LTR, 2006. 167 p. 
[4]  SCALDELAI, A. V. et al. Manual prático de saúde e segurança do trabalho. 2. ed. 
São Paulo: Yendis, 2012 
[5]  TAVARES, J. da C. Noções de prevenção e controle de perdas em segurança do 
trabalho. 5. ed. São Paulo: SENAC, 2007. 143 p. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Fundamentos para análise 

ergonômica 

1.1 Adaptando o trabalho ao homem. 

1.2 Metodologias para o projeto do trabalho. 

1.3 A organização do trabalho. 

1.4 Conceitos e aplicações. 

1.5 As fases da AET: fundamentos teóricos e aplicações 

1.6 Levantamento e análise de dados 

1.7 Teorias da causalidade 

1.8 
Uso do Diagrama de Ishikawa para determinação das 
causas e do GUT ou SETFI para priorização das ações. 

2 
Higiene e segurança do 

trabalho 

2.1 
Legislação Básica sobre Higiene e Segurança do 
Trabalho. 

2.2 Modelo Brasileiro de Prevenção baseado na NR 04. 

2.3 
Legislação Básica sobre Higiene e Segurança do 
Trabalho:  R’s. 

3 
Agentes de riscos à saúde 

do trabalhador 

3.1 Riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos 

3.2 Mapeamento de riscos e acidentes 

3.3 PPRA. 

3.4 Árvore de causas com álgebra Booleana. 

 
Pré-requisitos 

  Sem pré-requisitos. 
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5.2.3.5 Cálculo: Derivada e Integral 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

105 0 15 120 

Objetivos 

Desenvolver o raciocínio matemático e possibilitar aos educandos o domínio de técnicas do 
Cálculo Diferencial e Integral, visando sua aplicação na análise e resolução de problemas.  

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
IX - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI - Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 
XII - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

 
Derivadas. Regras de Derivação. Aplicações de Derivação. Integrais. Técnicas de Integração. 

Bibliografia Básica 

 

[1] ANTON, H. Cálculo 1 um novo horizonte. v.1, São Paulo: Bookman, 2007.  
[2] AYRES, F.; MENDELSON, E. Cálculo. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 532 p. 
[3] STEWART, J. Cálculo: volume 1. Tradução da 8ª Edição Norte Americana, 2017. 

Bibliografia Complementar 

 

[1] BASSANEZI, R. C. Introdução ao cálculo e aplicações. São Paulo: Contexto, 2015. 
240 p 
[2] DEMANA, F. D. et al. Pré-Cálculo. 2. ed.  São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2013. 
[3] FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: funções, limite, derivação, 
integração. 6. ed. São Paulo: Makron Books, 2006. 448 p. 
[4] ROGAWSKI, J; ADAMS, C. Cálculo. 3ºed. Porto Alegre: Bookman, 2018. 
[5] THOMAS, G. B.; WEIR, M. D.; HASS, J. Cálculo, volume 1. 12ºed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2012. 783p. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 Derivadas 

1.1 Conceito de derivada 

1.2 Derivadas e taxas de variação 

1.3 Derivada como uma função. 

2 Regras de Derivação 

2.1 Derivadas de funções polinomiais e exponenciais 

2.2 Regras do produto e do quociente 

2.3 Derivadas de funções trigonométricas 

2.4 A regra da cadeia 

2.5 Derivação implícita 

2.6 Derivadas de funções logarítmicas 

2.7 Taxas relacionadas 

3 Aplicações de Derivação 

3.1  Valores máximo e mínimo 

3.2 Teorema do valor médio 

3.3 Regra de l’Hôspital 

3.4 Esboço de curvas: concavidade e inflexão. 

4 Integrais 

4.1 Integral definida e suas propriedades 

4.2 Teorema fundamental do cálculo 

4.3 Integrais indefinidas e suas propriedades 

4.4 Regras de substituição 

5 Técnicas de Integração 

5.1 Integração por partes 

5.2 Integração de produtos e funções trigonométricas 

5.3 Substituições trigonométricas 

5.4 Estratégias para integração 

5.5 Integração Aproximada 

5.6 Integrais impróprias 

5.7 
Aplicações da integral: aplicações da integral ao cálculo 
de áreas planas, comprimento de curvas, volumes e 
áreas de sólidos 

 
Pré-requisitos 

  Cálculo: Funções e Limites (1ºS) 
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5.2.4 4º SEMESTRE 
5.2.4.1 Cultura e Sociedade (EaD) 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

80 0 0 80 

Objetivos 

Desenvolver conhecimentos de temática de atualidade historicamente construídos e 
contextualizados. Estudar as relações étnico-raciais. Analisar a história e cultura afro-brasileira, 
africana, imigrantes e multiculturalismo no Brasil. Introduzir conceitos relacionados aos direitos 

humanos. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

IX – Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X – Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI – Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII – Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIV – Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Homem e sociedade. Homem e cultura. Cultura brasileira. Indústria cultural, pós-modernidade 
e cibercultura. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M H. Temas de filosofia. 3. ed. São Paulo: Moderna, 

2005. ISBN 85.16.00690-5. 
[2]  BURKE, P. O que é história cultural? Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 215 p. ISBN 

9788571108387. 
[3]  HOBSBAWM, E. J. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 598 p. ISBN 9788571644687. 
 

Bibliografia Complementar 

 
[1]  SIMMEL, G. Questões fundamentais da sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.  
[2]  GHIRALDELLI JUNIOR, P. Filosofia e história da educação brasileira: da colônia ao 

governo Lula. 2. ed. Barueri: Manole, 2009. 
[3]  CANCLINI, N. G. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 

4. ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2003. 385 p. ISBN 9788531403828. 
[4]  ORTIZ, R. Cultura brasileira e identidade nacional. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 

1994. 
[5]  SCOTT, J. W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e 

realidade, vol.20, n.2 (gênero e educação) (jul./dez. 1995), p.71-99. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 Homem e sociedade 

1.1 Formação histórica da sociedade 

1.2 Sociologia clássica 

1.3 Temas sociológicos 

1.4 Sociedade e meio ambiente  

2 Homem e cultura 

2.1 Revisão conceitual de cultura 

2.2 Contribuições antropológicas 

2.3 Diversidade e minorias 

2.4 Inclusão das minorias 

2.5 
Caracterização e causa do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) 

2.6 A inclusão de pessoas com TEA 

3 Cultura brasileira 
 

3.1 Formação social e histórica de um país 

3.2 
Perspectivas teóricas da formação da sociedade 
brasileira 

3.3 
Pluralidade cultural e identidade nacional e cultural 
brasileira 

3.4 Culturas africana e indígena 

3.5 A cultura africana no Brasil 

3.6 Cultura indígena 

4 Indústria cultural, pós-
modernidade e cibercultura 

4.1 Indústria cultural 

4.2 Pós-modernidade. 

4.3 Hibridismo cultural 

4.4 Cibercultura 

 
Pré-requisitos 

  Sem pré-requisitos. 
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5.2.4.2 Sistemas Produtivos 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

70 0 10 80 

Objetivos 

Conceituar manufatura. Classificar os sistemas de manufatura. Introduzir a aplicação de 
trabalho padrão e métricas da produção. Aprender o cálculo de recursos e capacidade 

produtiva. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I – Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
IV – Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V – Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VII – Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII – Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
X – Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI – Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII – Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIV – Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

 
Conceito e evolução da produção; Classificação dos sistemas de manufatura; Manufatura 
enxuta; Planejamento da Capacidade Produtiva (Cálculo de capacidades, Lote Mínimo e 

Sequenciamento de produção) Planejamento e Controle da Produção (Planejamento 
Agregado, MRP I, MRP II) ; Estudo de Tempos e Métodos (cronoanálise e balanceamento de 

linha); Controle Estatístico da Qualidade; 
 

Bibliografia Básica 

 
[1]  SHIGEO S. O Sistema Toyota de Produção: do Ponto de Vista da Engenharia de 

Produção. Porto Alegre: Editora Bookman, 1996. 
[2]  TUBINO, D. F. Manufatura Enxuta Como Estratégia de Produção - A Chave Para a 

Produtividade Industrial. Editora Atlas, 2015.  
[3]  TUBINO, D. F. Planejamento e Controle da Produção - Teoria e Prática. Editora 

Atlas, 3ª Edição, 2017. 

Bibliografia Complementar 

 
[1]  MONTGOMERY, D. C. Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade. 7. Ed. LTC, 

2016. 
[2]  LOUZADA, F.; DINIZ, C.; FERREIRA, P.; FERREIRA, E. Controle Estatístico de 

Processos: Uma Abordagem Prática Para Cursos de Engenharia e 
Administração. 1. Ed. LTC, 2013. 

[3]  SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 3. ed. São 
Paulo: Editora Atlas, 2009. 
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5.2.4.3 Eletricidade Aplicada 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

50 20 10 80 

Objetivos 

Capacitar o aluno nos conceitos básicos de eletricidade e eletrotécnica, através de 
ensinamento teórico e ensaios de laboratório. Conhecer aplicações da eletricidade e os 

componentes, dispositivos e equipamentos mais utilizados. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I – Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II – Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III – Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV – Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V – Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI – Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII – Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII – Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX – Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X – Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI – Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII – Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII – Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV – Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Estrutura geral de redes elétricas. Elementos constitutivos dos circuitos elétricos. Teoria de 
circuitos magnéticos. Conceitos fundamentais: materiais elétricos, condutores elétricos, critérios 
de dimensionamento de condutores; proteção das instalações elétricas (proteção de redes e de 

motores elétricos), sistemas de aterramento de redes. Métodos de análise de sistemas 
elétricos. Formas de compensação de energia reativa. Motores elétricos. Princípios de 

funcionamento de relés e dispositivos de partida/freio de sistemas motores. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  LIMA FILHO, D. L. Projetos de instalações elétricas prediais. 12. ed. São Paulo: 

Érica, 2011.  
[2]  HAYT JUNIOR, W. H.; KEMMERLY, J. E.; DURBIN, S. M. Análise de circuitos em 

engenharia. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 
[3]  RIZZONI, G. Fundamentos de engenharia elétrica. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

Bibliografia Complementar 

 
[1]  SAMED, M. M. A. Fundamentos de Instalações Elétricas. Curitiba: InterSaberes, 

2017. 
[2]  O'MALLEY, J. Análise de circuitos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 376 p. 
[3]  ALEXANDER, C K.; SADIKU, M. N. O. Fundamentos de circuitos elétricos. 5. ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2013. 
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5.2.4.4 Dinâmica de Sistemas Mecânicos 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

70 0 10 80 

Objetivos 

Capacitar o aluno a analisar o movimento de pontos materiais e de corpos rígidos dentro da 
ótica da dinâmica clássica newtoniana. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
III – Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
IX - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Cinemática e dinâmica de uma partícula. Trabalho e energia de uma partícula. Cinemática do 
movimento de corpos rígidos. Dinâmica do movimento de corpos rígidos. Trabalho e energia 

em corpos rígidos. 

Bibliografia Básica 

 
[1] GRAY, G. L.; COSTANZO, F.; PLESHA, M. E. Mecânica para engenharia: dinâmica. 
Porto Alegre: Bookman, 2014. 758 p. 
[2] HIBBELER, R. C. Dinâmica: mecânica para engenharia. 14ª Ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2017. 
[3] NELSON, E.W. Engenharia Mecânica: Dinâmica. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

Bibliografia Complementar 

 
[1] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física / vol. 1: mecânica. 
10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 1 v. 327 p. 
[2] KNIGHT, R. Física / Vol. 1: uma abordagem estratégica. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2009. 1 v. 441 p. ISBN 9788577804702. 
[3] NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica / Vol. 1: mecânica. 5. ed. São Paulo: 
Blucher, 2013. 394 p. 
[4] PLESHA, M. E.; GRAY, G. L.; COSTANZO, F. Mecânica para engenharia: estática. 
Porto Alegre: Bookman, 2014. 590 p. 
[5] SHAMES, I. H. Dinâmica: mecânica para engenharia, vol. 2. 4 ed. São Paulo: 
Prentice Hall, 2003. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Cinemática e dinâmica de 

uma partícula 

1.1 Cinemática retilínea: movimento contínuo e irregular 

1.2 
Movimento curvilíneo: geral e componentes 
retangulares 

1.3 Movimento de um projétil 

1.4 Movimento curvilíneo: componentes normal e tangencial 

1.5 Equação do movimento para um sistema de partículas 

1.6 
Equação do movimento: coordenadas retangulares, 
normais e tangenciais. 

2 
Trabalho e energia de uma 

partícula 

2.1  Princípios do trabalho e energia 

2.2 Potência e eficiência 

2.3 Forças conservativas e energia potencial 

2.4 Conservação de energia 

3 
Cinemática do movimento 

de corpos rígidos 

3.1 Movimento plano de um corpo rígido 

3.2 Translação e rotação 

3.3 
Análise dos movimentos absolutos e relativos em um 
corpo rígido 

4 
Dinâmica do movimento de 

corpos rígidos 

4.1 Momento de inércia de massa 

4.2 
 

Equações do movimento de translação, rotação e 
movimento plano geral. 

5 
Trabalho e energia em 

corpos rígidos 

5.1 Trabalho e energia em corpos rígidos 

5.2 Conservação de energia em corpos rígidos 

 
Pré-requisitos 

  Física Mecânica (1º S) 

  Cálculo: Derivada e Integral (3º S) 

  Estática (3º S) 
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5.2.4.5 Física: Óptica e Termodinâmica 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

50 20 10 80 

Objetivos 

Introduzir os conceitos básicos de termodinâmica e óptica, fornecendo ao aluno conhecimentos 
necessários para posterior aprofundamento na área de ciências térmicas. Demonstrar, por 
meio de exemplos e aulas de laboratório, como estes podem ser aplicados. Compreender, 

avaliar e planejar intervenções científico-tecnológicas no mundo contemporâneo. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
IX - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI - Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Introdução aos princípios da termodinâmica. A teoria cinética dos gases. Entropia. Introdução à 
óptica. 

Bibliografia Básica 

 
[1] BAUER, W.; WESTFALL, G. D.; DIAS, H. Física para universitários: Relatividade, 
Oscilações, Ondas e Calor. Porto Alegre: AMGH, 2013. 312 p. 
[2] BAUER, W.; WESTFALL, G. D.; DIAS, H. Física para universitários: Óptica e Física 
Moderna. Porto Alegre: AMGH, 2013. 310 p. 
[3] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: gravitação, ondas 
e termodinâmica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 2 v. 296 p. Vol. 2. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física: óptica e física 
moderna. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 4 v. 400 p. Vol. 4. 
[2] KNIGHT, R. D. Física: uma abordagem estratégica – Termodinâmica e Óptica. 2ª 
ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. Vol. 2. 
[3] MORAN, M. J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 7. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2017. 819 p. 
[4] NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica, 2: Fluidos, Oscilações e Ondas, 
Calor. 5.ed. São Paulo: Blucher, 2018. 
[5] YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física II: termodinâmica e ondas - 14ª ed. São 
Paulo:  Pearson Education do Brasil, 2016. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Introdução aos princípios 

da termodinâmica 

1.1 Introdução à termodinâmica 

1.2 Conceitos termodinâmicos 

1.3 Dilatação térmica 

1.4 Lei zero da termodinâmica 

1.5 Definição de trabalho e suas aplicações 

1.6 
Definição de calor e mecanismos de transferência de 
calor 

1.7 
Comparação entre trabalho e calor e primeira lei da 
termodinâmica 

2 A teoria cinética dos gases 

2.1  O número de Avogadro 

2.2 Gases Ideais 

2.3 Equações de estado 

2.4 Calor específico de um gás ideal 

2.5 Expansão adiabática em um gás ideal 

2.6 Gases reais 

3 Entropia 
3.1 Introdução à entropia 

3.2 Variação de entropia 

4 Introdução à óptica 

4.1 Introdução aos Conceitos da Óptica 

4.2 Luz como uma Onda Eletromagnética 

4.3 Óptica Geométrica - Reflexão e Refração 

4.4 Óptica Física – Interferência e Difração 

5 Atividades experimentais 5.1 Oito práticas de laboratório realizadas em grupos 

 
Pré-requisitos 

  Cálculo: Funções e Limites (1ºS) 
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5.2.5 5º SEMESTRE 

5.2.5.1 Economia (EaD) 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

80 0 0 80 

Objetivos 

Proporcionar ao aluno a familiarização com os conceitos básicos de microeconomia e de 
macroeconomia e a influência desses conceitos na economia das empresas.  

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
IX - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XII - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Introdução à economia. Introdução à microeconomia. Introdução à macroeconomia. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  MOCHON, F. Princípios de economia. 1 ed. São Paulo: Pearson, 2007. 
[2]  PINHO, P.V.; VASCONCELLOS, M.A.; TONETO, R. Manual de Economia. 7 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 
[3]  MONTORO FILHO, A. F. (org.). Manual de economia: equipe de professores da 

USP. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 

Bibliografia Complementar 

 
[1] HUBBARD, R.G.; BRIEN, A. Introdução à economia. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 

2010. 
[2]  IZIDORO, C. Economia e mercado. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. 
[3]  MACHADO, L. H. M. Economia e mercado global. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2016. 
[4]  LACERDA, A. C. de; REGO, J. M.; BOCCHI, J. I. Economia brasileira. 5. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013. 299 p. ISBN 85-02-04070-7. 
[5]  ROSSETTI, J. P. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 Introdução à economia 

1.1 Sistema econômico 

1.2 Evolução do pensamento econômico 

1.3 Fatores de produção 

1.4 Interação dos agentes econômicos 

2 Introdução à microeconomia  

2.1 Demanda, oferta e equilíbrio de mercado 

2.2 Elasticidade 

2.3 Estrutura de mercado 

2.4 Teoria da produção e custos 

3 
Introdução à 

macroeconomia 

3.1  Agregados macroeconômico 

3.2 Moeda 

3.3 Sistema financeiro 

3.4 Inflação 

4 
Introdução à economia 

brasileira e internacional 

4.1 Economia brasileira 

4.2 Desemprego 

4.3 Economia internacional 

4.4 Globalização 

 
Pré-requisitos 

  Sem pré-requisito 
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5.2.5.2 Cálculo: Séries e Equações Diferenciais 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

70 0 10 80 

Objetivos 

Compreender os conceitos de sequência, séries, equações diferenciais ordinárias e 
transformadas de Laplace. Utilizar conceitos estudados na representação de funções e 

empregar na resolução de problemas na engenharia. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia. 

Ementa 

Sequências. Séries. Equações diferenciais de primeira ordem. Equações diferenciais de 
segunda ordem e de ordem mais alta. Solução em série de equações diferenciais. 

Transformadas de Laplace. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. Equações diferenciais elementares e problemas de 
valores de contorno. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 663 p. 
[2]  ÇENGEL, Y. A.; PALM III, W. J. Equações diferenciais. Porto Alegre: AMGH, 2014. 
[3]  NAGLE, R. K.; SAFF, E.B.; SNIDER, A. D. Equações Diferenciais. 8 ed. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1]  ANTON, H. Cálculo 1 um novo horizonte. v.1, São Paulo: Bookman, 2007. 
[2]  BRONSON, R.; COSTA, G. B. Equações Diferenciais. 3 ed. São Paulo: Bookman, 
2008. 
[3]  RODRIGUES, G. L. Introdução ao estudo de equações diferenciais. Curitiba: 
Intersaberes, 2018. 
[4]  ZILL, D. G.; CULLEN, M. R. Equações diferenciais / vol. 1. São Paulo: Pearson 
Makron Books, 2001. 1 v. 473 p. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 Sequências 
1.1 Definição, convergência e divergência. 

1.2 Sequências limitadas, crescentes e decrescentes. 

2 Séries 

2.1 
Definição, somas parciais, série geométrica e série 
harmônica. 

2.2 
Convergência e divergência, integral imprópria e teste 
da integral. 

2.3 Teste da comparação; séries alternadas. 

2.4 Convergência absoluta; teste da raiz; teste da razão. 

2.5 Séries de Potências 

2.6 Série de Taylor e de MacLaurin. 

3 
Equações diferenciais de 

primeira ordem 

3.1  Definição e classificação. 

3.2 
Problema de valor inicial; fator integrante; equações 
separáveis. 

3.3 
Equações exatas; fator integrante para equações 
exatas. 

3.4 
Equações homogêneas; teorema de existência e 
unicidade. 

4 
Equações diferenciais de 

segunda ordem e de ordem 
mais alta 

4.1 
Equações homogêneas; equação característica; 
problemas de valor inicial. 

4.2 
Equações não homogêneas: método dos coeficientes a 
determinar. 

4.3 Equações diferenciais de ordem mais alta 

5 
Solução em série de 

equações diferenciais 

5.1 Aproximação polinomial de Taylor 

5.2 
Soluções em série de potências para equações 
diferenciais 

6 Transformadas de Laplace 

6.1 Definição e propriedades da transformada de Laplace 

6.2 Resolvendo problemas de valor inicial 

6.3 Transformadas de funções contínuas e periódicas 

6.4 Convolução 

 
Pré-requisitos 

 Geometria Analítica e Álgebra Linear (1ºS) 

 Cálculo: Derivada e Integral (3º S) 
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5.2.5.3 Resistência dos Materiais  

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

70 0 10 80 

Objetivos 

Apresentar a teoria e a aplicação dos princípios fundamentais da resistência dos materiais. 
Capacitar o aluno para a análise de corpos sujeitos a esforços variados, visando sua 

otimização estrutural, segurança, desempenho, vida útil e viabilidade econômica. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia. 

Ementa 

Conceituação de tensão e deformação. Propriedades mecânicas dos materiais. Carga axial. 
Torção. Flexão. Cisalhamento. Transformação de tensão. 

Bibliografia Básica 

 
[1] BEER, F. P. et al. Mecânica dos materiais. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 838 p. 
[2] HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2010. 637 p. 
[3] NASH, W. A.; POTTER, M. C. Resistência dos materiais. 5. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2014. 192 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1] BEER, F. P. et al. Estática e mecânica dos materiais. Porto Alegre: AMGH, 2013. 706 
p. 
[2] CALLISTER JUNIOR, W. D.; BETHWISCH, D. G. Ciência e engenharia de materiais: 
uma introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 817 p. 
[3] HIBBELER, R.C. Estática: Mecânica para engenharia. 14. ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2017. 
[4] PLESHA, M. E.; GRAY, G. L.; COSTANZO, F. Mecânica para engenharia: estática. 
Porto Alegre: Bookman, 2014. 590 p. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Conceituação de tensão e 

deformação 

1.1  Conceituar tensão 

1.2  Tensão normal em barras e tensão de cisalhamento 

1.3  Tensão admissível 

1.4  Conceituar deformação 

2 
Propriedades mecânicas 

dos materiais  

2.1   Diagrama de tensão-deformação 

2.2  Materiais dúcteis e frágeis 

2.3  Lei de Hooke 

2.4  Energia de deformação 

2.5  Coeficiente de Poisson 

3 Carga axial 

3.1  Deformação de um elemento submetido à carga axial 

3.2  Princípio da superposição 

3.3 
 Método de análise de força para elementos carregados 
axialmente 

4 Torção 

4.1  Deformação por torção de um eixo circular 

4.2  Equacionamento da torção 

4.3  Introdução à concentração de tensões na torção 

5 Flexão 

5.1  Diagramas de esforço cortante e momento fletor 

5.2  Deformação por flexão de um elemento reto 

5.3  Equacionamento da flexão 

5.4  Introdução à concentração de tensões na flexão 

6 Cisalhamento 

6.1  Cisalhamento de elementos retos 

6.2  Equacionamento do cisalhamento 

6.3  Tensões de cisalhamento em vigas 

7 Transformação de tensão 

7.1  Transformação de tensão no plano 

7.2 
 Tensões principais e tensão de cisalhamento máxima 
no plano 

7.3  Ciclo de Mohr 

 
Pré-requisitos 

  Física Mecânica (1º S) 

  Estrutura e Propriedade dos Materiais (3ºS) 

  Cálculo: Derivada e Integral (3º S) 

  Estática (3º S) 
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5.2.5.4 Termodinâmica 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

70 0 10 80 

Objetivos 

Abordar os fundamentos da termodinâmica, considerando os seus aspectos históricos e 
aplicados. Fornecer os elementos básicos para o entendimento de transformações físicas e 

análises de volume de controle. Introduzir conceitos relacionados aos ciclos termodinâmicos. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VIII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Conceitos introdutórios e definições. Análises de energia. Avaliação de propriedades 
termodinâmicas. Análise de volume de controle. Segunda lei da termodinâmica. Aprofundar 

conceitos de entropia. Análise de exergia. 

Bibliografia Básica 

 
[1] ÇENGEL, Y. A.; BOLES, M. A. Termodinâmica. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 1018 
p. 
[2] MORAN, M. J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 7. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2017. 819 p. 
[3] MORAN, M. J. et al. Introdução à engenharia de sistemas térmicos: termodinâmica, 
mecânica dos fluidos e transferência de calor. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 604 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1] BORGNAKKE, C.; SONNTAG, R. E. Fundamentos da termodinâmica. São Paulo: 
Blucher, 2018. 730 p. 
[2] COELHO, J. C. M. Energia e Fluidos, volume 1: termodinâmica. São Paulo: Blucher, 
2016. 300 p. 
[3] POTTER, M. C.; SOMERTON, C. W. Termodinâmica para engenheiros. 3 ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2017. 
[4] STROBEL, C. Termodinâmica técnica. Curitiba: Intersaberes, 2016. 
[5] YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física II: termodinâmica e ondas - 14ª ed. São 
Paulo:  Pearson Education do Brasil, 2016. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Conceitos introdutórios e 

definições 

1.1 Definir sistemas. 

1.2 Descrever sistemas e seus comportamentos. 

1.3 
Medidas de massa, comprimento, tempo, força, pressão e 
temperatura e volume específico. 

2 Análises de energia  

2.1  Revendo conceitos de energia e trabalho. 

2.2 Introdução à transferência de energia por calor. 

2.3 
Introdução à análise de energia para sistemas fechados e 
ciclos. 

3 
Avaliação de 
propriedades 

termodinâmicas 

3.1 Relação PVT e mudanças de fase. 

3.2 
Avaliar pressão, volume específico e temperatura através 
de tabelas termodinâmicas. 

3.3 Introduzir conceitos de entalpia e energia interna. 

3.4 Avaliar propriedades com uso do modelo de gás ideal. 

4 
Análise de volume de 

controle 

4.1 Conservação de massa para volume de controle. 

4.2 Conservação de energia para volume de controle. 

4.3 Análise volumes de controle em regime permanente. 

4.4 
Bocais e difusores, turbinas, compressores e bombas, 
dispositivos de estrangulamento. 

5 
Segunda lei da 
termodinâmica 

5.1 Introduzir a segunda lei da termodinâmica. 

5.2 Aplicação da segunda lei em ciclos termodinâmicos. 

5.3 Medidas de desempenho máximo para ciclos. 

5.4 Ciclo de Carnot. 

6 
Aprofundar conceitos de 

entropia 

6.1 Obtendo valores de entropia. 

6.2 
Variação de entropia e gás ideal e em processos 
internamente reversíveis. 

6.3 
Balanço de entropia para sistemas fechados e volumes de 
controle. 

6.4 
Eficiência isentrópica de turbinas, bocais, compressores e 
bombas. 

6.5 
Calor e trabalho em processos internamente reversíveis em 
regime permanente. 

7 Análise de exergia 

7.1 Conceituação de exergia. 

7.2 
Aplicações de exergia para sistemas fechados e volumes 
de controle. 

 
Pré-requisitos 

 Cálculo: Derivada e Integral (3º S) 

 Física: Óptica e Termodinâmica (4º S) 
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5.2.5.5 Fabricação Mecânica 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

70 0 10 80 

Objetivos 

Fundamentar os principais processos de usinagem convencional e não convencional: 
princípios, influências das condições de processo, ferramentas e aplicações. Introduzir 

fundamentos de processos especiais de fabricação.  

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII - Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia. 

Ementa 

Teoria da usinagem de metais. Operações de usinagem e máquinas-ferramenta. Ferramentas 
de usinagem. Processos abrasivos. Processos não convencionais de usinagem. Processos 

especiais de fabricação. 

Bibliografia Básica 

 
[1] GROOVER, M. P. Introdução aos processos de fabricação. Rio de Janeiro: LTC, 
2018. 735 p. 
[2] SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL - SENAI. Processos de 
fabricação mecânica. São Paulo: Senai, 2016. 269 p. 
[3] REBEYKA, C. J. Princípios dos processos de fabricação por usinagem. Curitiba: 
Intersaberes, 2016. 
 

Bibliografia Complementar 

 
[1] FRACARO, J. Fabricação pelo processo de usinagem e meios de controle. Curitiba: 
Intersaberes, 2017. 
[2] LIRA, V. M. Princípios dos processos de fabricação utilizando metais e polímeros. 
São Paulo: Blucher, 2017. 
[3] FITZPATRICK, M. Introdução aos processos de usinagem. Porto Alegre: AMGH, 
2013. 
[4] VALIM, D. B. Usinagem. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
[5] CALLISTER JUNIOR, W. D.; BETHWISCH, D. G. Ciência e engenharia de materiais: 
uma introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 817 p. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Teoria da usinagem de 

metais 

1.1 Visão geral da tecnologia de usinagem. 

1.2 Teoria da formação de cavaco na usinagem de metais. 

1.3 Relação de força e a equação de Merchant. 

1.4 Relação de potência e energia de usinagem. 

1.5 Temperatura de corte. 

2 
Operações de usinagem e 

máquinas-ferramenta 

2.1 Usinagem e geometria de peça. 

2.2 Torneamento e operações relacionadas. 

2.3 Furação. 

2.3 Fresamento. 

2.4 Centro de usinagem e centros de torneamento. 

2.5 
Introdução ao aplainamento, brochamento e 
serramento. 

3 Ferramentas de usinagem 

3.1 Vida da ferramenta e equação de Taylor. 

3.2 Materiais para ferramentas. 

3.3 Geometria da ferramenta. 

3.5 Fluidos de corte. 

4 Processos abrasivos 
4.1 Retificação: análise e considerações práticas. 

4.2 Brunimento, Lapidação e Polimento. 

5 
Processos não 

convencionais de usinagem 

5.1 Usinagem por ultrassom. 

5.2 Processos de jatos d’água. 

5.3 Usinagem eletroquímica. 

5.4 Usinagem por energia térmica. 

6 
Processos especiais de 

fabricação 

6.1 Introdução à metalurgia do pó. 

6.2 Fundamentos da prototipagem rápida. 

6.3 Materiais e produtos para a metalurgia do pó. 

6.4 Tecnologias de prototipagem rápida. 

6.5 
Produtos de nanotecnologia e processos de 
nanofabricação. 

 
Pré-requisitos 

  Desenho Técnico (2º S) 

  Controle Metrológico de Produtos e Processos (3º S) 

  Estrutura e Propriedade dos Materiais (3º S) 

   



 

Centro Universitário UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz 
CEP 85806-080, Cascavel (PR) 

Fone: (45) 3036-3608 
engenhariamecânica@univel.br 

  

 

204 
 

5.2.6 6º SEMESTRE 

5.2.6.1 Comunicação e Expressão (EaD) 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

80 0 0 80 

Objetivos 

Compreender linguagem como processo sócio histórico de interação social. Estudar linguagem, 
língua e fala. Aprender sobre comunicação verbal e não-verbal. Introduzir conceitos de 

linguística textual e gêneros textuais. Ensinar noções metodológicas de leitura, interpretação de 
textos, análise textual e escrita. Introduzir a norma culta padrão da Língua Portuguesa. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I – Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II – Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III – Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV – Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V – Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI – Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII – Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII – Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX – Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X – Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI – Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII – Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII – Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV – Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Compreensão e funcionamento da linguagem como processo sócio histórico de interação 
social. Textualidade, intertextualidade, informatividade e o processo de produção do texto. 

Gêneros Textuais. A argumentação em seus diferentes níveis: condições, técnicas e 

comunicação. 

Bibliografia Básica 

 
[4]  GROOVER, M. P. Introdução aos processos de fabricação. Rio de Janeiro: LTC, 
2018. 735 p. 
 

Bibliografia Complementar 

 
[6]  FRACARO, J. Fabricação pelo processo de usinagem e meios de controle. Curitiba: 
Intersaberes, 2017. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 

Compreensão e 
funcionamento da 

linguagem como processo 
sócio histórico de interação 

social 

1.1 Variedade linguística e preconceito linguístico 

1.2 Concepção de linguagem, língua, fala e texto 

1.3 Funções da linguagem 

1.4 Linguagem verbal e não verbas 

1.5 
Noções metodológicas de leitura e interpretação de 
textos 

1.6 Interpretação de textos 

2 

Textualidade, 
intertextualidade, 

informatividade e o 
processo de produção do 

texto 

2.1 Linguística textual e os fatores de textualidade 

2.2 Texto e textualidade 

2.3 Fatores de textualidade 

2.4 Mecanismos de coesão textual 

2.5 Coerência textual 

2.6 Fatores de coerência textual 

2.7 Uso das conjunções 

2.8 Os conectivos: as preposições e as conjunções 

3 Gêneros Textuais 

3.1 Gêneros Textuais: a comunicabilidade em questão 

3.2 Gêneros textuais: narrativo e descritivo 

3.3 Tipos textuais e gêneros textuais ou discursivos 

3.4 
Gramática normativa: desvios comuns da norma culta 
padrão da Língua Portuguesa 

4 

A argumentação em seus 

diferentes níveis: condições, 

técnicas e comunicação 

4.1 
Estudo das práticas de convencimento: a argumentação 
e a prática de gerenciamento de emoções 

4.2 
Princípios e funções da argumentação: contra fatos não 
há argumentos? 

4.3 Técnicas argumentativas 

4.4 Os índices de polifonia 

4.5 Técnicas argumentativas e a arte de argumentar 

4.6 Compreensão e expansão do textos 

4.7 Macroestrutura do texto argumentativo 

4.8 Textos narrativos e descritivos 

 
Pré-requisitos 

  Sem pré-requisitos. 
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5.2.6.2 Mecânica dos Fluidos 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

90 20 10 120 

Objetivos 

Proporcionar ao aluno o conhecimento de leis, princípios, conceitos básicos, formulações 
teóricas e empíricas envolvendo fluidos em equilíbrio e em movimento. Habilitar os alunos a 

equacionar e solucionar problemas envolvendo fluidos em equilíbrio e em movimento. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII - Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XII - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

Ementa 

Introdução à mecânica dos fluidos. Conceitos fundamentais. Estática dos fluidos. Equações 
básicas na forma de integral para volume de controle. Introdução à análise diferencial dos 

movimentos dos fluidos. Escoamento incompressível de fluidos não viscosos. Análise 
dimensional e semelhança. Escoamento interno viscoso e incompressível. Escoamento 

viscoso, incompressível e externo. 

Bibliografia Básica 

 
[1] ÇENGEL, Y. A; CIMBALA, J. M. Mecânica dos fluidos: fundamentos e aplicações. 3 
ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 
[2] FOX, R. W.; MCDONALD, A. T.; PRITCHARD, P. J. Introdução à mecânica dos 
fluidos. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 871 p.  
[3] WHITE, F. M. Mecânica dos fluidos. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 880 p. 
 

Bibliografia Complementar 

 
[1] BRUNETTO, F. Mecânica dos fluidos. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 
[2] COELHO, J. C. M. Energia e fluidos, volume 2: mecânica dos fluidos. São Paulo: 
Blucher, 2016. 394 p. 
[3] HIBBELER, R. C. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2016. 
[4] MORAN, M.J. et al. Introdução à Engenharia de Sistemas Térmicos: 
Termodinâmica, Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor. 1 ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2015. 
[5] SCHMIDT, F. W., HENDERSON, R. E., WOLGEMUTH, C. H. Introdução às ciências 
térmicas: termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. São Paulo: 
Blucher, 2004. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Introdução à mecânica dos 

fluidos 

1.1 Definição de fluido. 

1.2  Equações básicas. 

1.3 Sistema e volume de controle. 

1.4 Dimensões e Unidades. 

2 Conceitos fundamentais 

2.1 Campo de velocidade e de pressão. 

2.2 Viscosidade. 

2.3 Descrição e classificação dos movimentos de fluido. 

3 Estática dos fluidos 

3.1 A equação básica da estática dos fluidos. 

3.2 Variação de pressão em fluido estático. 

3.3 Forças hidrostáticas sobre superfícies submersas. 

3.4 Empuxo e estabilidade. 

4 
Equações básicas na forma 
de integral para volume de 

controle 

4.1 
Relação entre as derivadas do sistema e a formulação 
para volume de controle. 

4.2 Conservação de massa. 

4.3 
Equação da quantidade de movimento para volume de 
controle inercial. 

5 
Introdução à análise 

diferencial dos movimentos 
dos fluidos 

5.1 Conservação de massa. 

5.2 Introdução à função corrente. 

5.3 Movimento de uma partícula fluida. 

6 
Escoamento incompressível 

de fluidos não viscosos 

6.1 Equação de Euler e de Bernoulli. 

6.2 Linha de energia e linha piezométrica. 

7 
Análise dimensional e 

semelhança 

7.1 As equações diferenciais básicas adimensionais. 

7.2 
O teorema Pi de Buckingham e determinação dos 
grupos Pi. 

7.3 Grupos adimensionais. 

7.4 Semelhança de escoamentos e estudos de modelos. 

8 
Escoamento interno viscoso 

e incompressível 

8.1 Escoamento laminar completamente desenvolvido. 

8.2 Escoamento em tubos e dutos. 

8.3 Medição de vazão. 

9 
Escoamento viscoso, 

incompressível e externo 

9.1 O conceito de camada-limite. 

9.2 
Gradientes de pressão no escoamento da camada-
limite. 

9.3 Escoamento em torno de corpos submersos. 

10 Atividades experimentais 10.1 Oito práticas de laboratório realizadas em grupos. 

 
Pré-requisitos 

  Física Mecânica (1ºS) 

  Cálculo: Derivada e Integral (3ºS) 
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5.2.6.3 Fundição e Soldagem 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

70 0 10 80 

Objetivo 

Compreender os princípios dos processos de fundição e soldagem, bem como identificar 
equipamentos, consumíveis. Diferenciar as características dos principais processos de 

fundição e soldagem. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII - Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia. 

Ementa 

Fundamentos da fundição de metais. Processos de fundição de metais. Fundamentos da 
soldagem. Processos de soldagem. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  GEARY, D.; MILLER, R. Soldagem. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 
[2]  GROOVER, M. P. Introdução aos processos de fabricação. Rio de Janeiro: LTC, 
2018. 735 p. 
[3]  SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL - SENAI. Processos de 
fabricação mecânica. São Paulo: Senai, 2016. 269 p. 

 
Bibliografia Complementar 

 
[1]  CALLISTER JUNIOR, W. D.; BETHWISCH, D. G. Ciência e engenharia de materiais: 
uma introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 817 p. 
[2]  LIRA, V. M. Princípios dos processos de fabricação utilizando metais e polímeros. 
São Paulo: Blucher, 2017. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Fundamentos da fundição 

de metais 

1.1 Resumo da tecnologia de fundição 

1.2  Aquecimento e vazamento 

1.3 Solidificação e resfriamento 

2 
Processos de fundição de 

metais 

2.1 Fundição em areia e demais moldes perecíveis 

2.2 Processos de fundição em molde permanente 

2.3 Metais para fundição 

2.4 Considerações sobre o projeto do produto 

3 Fundamentos da soldagem 

3.1 Revisão da tecnologia de soldagem 

3.2 Soldagem versus brasagem 

3.3 Tipos de juntas e soldas 

3.4 Física de soldagem: densidade de potência 

4 Processos de soldagem 

4.1 Soldagem a arco 

4.2 Soldagem por resistência 

4.3 Soldagem a gás oxicombustível 

4.4 Outros processos de soldagem e operações afins 

 
Pré-requisitos 

 Desenho Técnico (2ºS) 

 Controle Metrológico de Produtos e Processos (3º S) 

 Estrutura e Propriedade dos Materiais (3º S) 
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5.2.6.4 Caracterização e Transformações de Fase dos Materiais 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

70 0 10 80 

OBJETIVOS 

Capacitar ao aluno o conhecimento dos materiais empregados na indústria: ferrosos e não 
ferrosos. Interpretar os diagramas de fases nos materiais metálicos e a formação de ligas. 
Entender os processos de alterações da microestrutura em aços e materiais não ferrosos. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII - Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
XII - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Diagrama de Fases. Transformações de fases. Tratamentos térmicos dos aços. Tratamentos 
térmicos em ligas não ferrosas. Corrosão e degradação dos materiais. 

Bibliografia Básica 

 
[1] CALLISTER JUNIOR, W. D.; BETHWISCH, D. G. Ciência e engenharia de materiais: 
uma introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 817 p. 
[2] SILVA, A. L. V. da C. e.; MEI, P. R. Aços e ligas especiais. 3 ed. São Paulo: Blucher, 
2011. 
[3] SMITH, W. F.; HASHEMI, J. Fundamentos de engenharia e ciência dos materiais. 5. 
ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 706 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1] NUNES, L. de P. Materiais: aplicações de engenharia, seleção e integridade. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2012. 406. 
[2] SHACKELFORD, J. F. Introdução à ciência dos materiais para engenheiros. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 
[3] VAN VLACK, L. H. Princípios de ciência e tecnologia dos materiais.  Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2003. 567 p. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 Diagrama de Fases 

1.1 Definições e conceitos. 

1.2  Diagrama de fases binário. 

1.3 O sistema ferro-carbono. 

2 Transformações de fases 

2.1 Conceitos básicos. 

2.2 Cinética da transformação de fases. 

2.3 Estados metaestáveis e estados de equilíbrio. 

2.4 
Diagrama de transformações isotérmicas e por 
resfriamento contínuo. 

2.5 Comportamento mecânico de ligas ferro-carbono. 

2.6 Martensita revenida. 

3 
Tratamentos térmicos dos 

aços 

3.1 Ligas ferrosas e não ferrosas. 

3.2 Recozimento, normalização, comportamento mecânico 

3.3 Têmpera, revenimento e alívio de tensões 

3.4 Transformações fora do equilíbrio 

3.5 
Tratamentos térmicos especiais: martêmpera e 
austêmpera. 

3.6 
Tratamentos termoquímicos: cementação, nitretação e 
carbonitretação. 

4 
Tratamentos térmicos em 

ligas não ferrosas 

4.1 Tratamentos térmicos das ligas de alumínio. 

4.2 Tratamentos térmicos das ligas de magnésio. 

4.3 Tratamentos térmicos das ligas de titânio. 

5 
Corrosão e degradação dos 

materiais 

5.1 Corrosão de metais 

5.2 Corrosão de materiais cerâmicos 

5.3 Degradação de polímeros 

 
Pré-requisitos 

  Química Geral (1º S) 

  Estrutura e Propriedade dos Materiais (3º S) 
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5.2.6.5 Processos de Conformação 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

35 0 5 40 

Objetivos 

Reconhecer e diferenciar os tipos de processos de conformação mecânica dos metais e 
polímeros. Identificar os equipamentos e ferramentas utilizadas em conformação mecânicas. 

Determinar as forças atuantes em conformação mecânica. Conhecer os produtos da 
conformação mecânica. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII - Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia. 

Ementa 

Fundamentos de conformação dos metais. Processos de conformação volumétrica de metais. 
Conformação de chapas metálicas. Processos de conformação para plásticos. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  GROOVER, M. P. Introdução aos processos de fabricação. Rio de Janeiro: LTC, 
2018. 735 p. 
[2]  HELMAN, H.; CETLIN, P. R. Fundamentos da Conformação Mecânica. Editora 
Artliber. 2.ed. 2005, 260 p. 
[3]  SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL - SENAI. Processos de 
fabricação mecânica. São Paulo: Senai, 2016. 269 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1]  CALLISTER JUNIOR, W. D.; BETHWISCH, D. G. Ciência e engenharia de materiais: 
uma introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 817 p. 
[2]  LIRA, V. M. Princípios dos processos de fabricação utilizando metais e polímeros. 
São Paulo: Blucher, 2017. 
[3]  SANTOS, B. K. dos.; QUADROS, M. L. de. Processo de conformação. Porto Alegre: 
SAGAH, 2018. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Fundamentos de 

conformação dos metais 

1.1 Visão geral da conformação dos metais. 

1.2  
Comportamento dos materiais na conformação dos 
metais. 

1.3 Atrito e lubrificação na conformação dos metais. 

2 
Processos de conformação 

volumétrica de metais 

2.1 
Laminação: análise da laminação em planos, laminação 
de perfis e laminadores. 

2.2 
Forjamento: matriz aberta e fechada, forjamento de 
precisão. 

2.3 Extrusão: tipos, análise e matrizes. 

2.4 Trefilação de barras e arames. 

3 
Conformação de chapas 

metálicas 

3.1 Operações de corte. 

3.2 Operações de dobramento. 

3.3 Estampagem. 

3.5 
Matrizes e prensas empregadas nos processos de 
conformação de chapas. 

3.6 
Operações de conformação em chapas não realizadas 
em prensas. 

4 
Processos de conformação 

para plásticos 

4.1 Propriedades dos polímeros fundidos. 

4.2 Extrusão de polímeros. 

4.3 Produção de chapas e filmes. 

4.4 Produção de fibras e filamentos. 

4.5 
Introdução à moldagem por injeção, compressão, sopro 
e rotação. 

 
Pré-requisitos 

 Desenho Técnico (2ºS) 

 Controle Metrológico de Produtos e Processos (3º S) 

 Estrutura e Propriedade dos Materiais (3º S) 
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5.2.7 7º SEMESTRE 

5.2.7.1 Metodologia da Pesquisa (EaD) 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

80 0 0 80 

Objetivos 

Estudar formas de aplicar e analisar a metodologia científica. Introduzir normas para 
elaboração de trabalhos acadêmicos. Aprender sobre técnicas de elaboração de trabalho e 
monografia. Estudar sobre organização e elaboração experimental. Aprender sobre coleta e 

tratamento dos dados da pesquisa de campo. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I – Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II – Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III – Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV – Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V – Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI – Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII – Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII – Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX – Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X – Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI – Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII – Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII – Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV – Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Ciência e conhecimento científico. Métodos e técnicas em pesquisa social. Apresentação de 
trabalhos acadêmicos: aspectos gerais e normatização. Aspectos da redação científica. 

Bibliografia Básica 

 
[1] CERVO, A. L.; SILVA, R.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: 

Prentice Hall do Brasil, 2007. 
[2]  MATIAS - PEREIRA, J. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2012. 
[3]  RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. São 

Paulo: Editora Atlas, 2006. 
 

Bibliografia Complementar 

 
[1]  GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
[2]  MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 
[3]  PEROVANO, D. G. Manual de metodologia da pesquisa científica. InterSaberes. 1ª 

Edição. 2016. 
[4]  SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 

2007. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Ciência e conhecimento 

científico 

1.1 Conhecimento científico e conceito de ciências. 

1.2  
Conceito de ciência e a relação com o conhecimento 
científico 

1.3 Considerações sobre método científico 

1.4 

Os tipos de conhecimentos: Conhecimento mítico e 
teológico; Conhecimento popular e senso comum; 
Conhecimento filosófico e as correlações com o 
conhecimento científico 

1.5 A natureza das ciências e o método científico 

1.6 Método científico e a relevância do dado empírico 

1.7 Conjecturas sobre informação e conhecimento 

1.8 A natureza da ciência e a verdade científica 

1.9 Classificações das ciências e sua transitoriedade 

1.10 Quanto à classificação da ciência 

1.11 
Teoria dos paradigmas de Kuhn e a crítica à verdade 
científica 

2 
Métodos e técnicas em 

pesquisa social 

2.1 
Os métodos de raciocínio lógico: dedutivo, indutivo e 
dialético 

2.2 Método científico: origens da observação e experimentação 

2.3 
Técnicas de pesquisa: exploratória, quantitativa, qualitativa, 
bibliográfica e descritiva 

2.4 
Os instrumentos de coleta de dados: questionário e 
entrevista 

3 

Apresentação de 
trabalhos acadêmicos: 

aspectos gerais e 
normatização 

3.1 Citações e referências (NBR 10520) 

3.2 Referências bibliográficas: elaboração e normas 

3.3 Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais 

3.4 
Conceito e diferença entre artigo, monografia e estudo de 
caso 

4 
Aspectos da redação 

científica 

4.1 O que são paráfrases? 

4.2 Relação entre fichamento e paráfrase 

4.3 Aspectos da redação do trabalho científico 

4.4 O problema de pesquisa e sua relevância 

4.5 Etapas da elaboração do projeto de pesquisa 

4.6 
Características de trabalho acadêmico: fichamento, resumo 
e resenha 

 
Pré-requisitos 

 Sem pré-requisitos 
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5.2.7.2 Práticas em Processos de Fabricação Mecânica 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

0 70 10 80 

Objetivos 

Interagir com máquinas, ferramentas e dispositivos de controle para fabricação de peças e 
componentes mecânicos. Treinar a operar, calcular e propor soluções de práticas de fabricação 

em oficinas dotadas de máquinas ferramentas apropriadas para o processo de fabricação 
mecânica.  

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII - Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Práticas de fundição. Práticas de soldagem. Práticas de usinagem. Práticas em conformação. 

Bibliografia Básica 

 
[1] BALDAM, R. de Lima. Fundição: processos e tecnologias correlatas. São Paulo: 
Érica, 2013. 380 p. 
[2] GEARY, D.; MILLER, R. Soldagem. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 
[3] GROOVER, M. P. Introdução aos processos de fabricação. Rio de Janeiro: LTC, 
2018. 735 p. 

Bibliografia Complementar 

 
[1] FITZPATRICK, M. Introdução à usinagem com CNC. Porto Alegre: AMGH, 2013. 
[2] HELMAN, H.; CETLIN, P. R. Fundamentos da Conformação Mecânica. Editora 
Artliber. 2.ed. 2005, 260 p. 
[3] LIRA, V. M. Princípios dos processos de fabricação utilizando metais e polímeros. 
São Paulo: Blucher, 2017. 
[4] REBEYKA, C. J. Princípios dos processos de fabricação por usinagem. Curitiba: 
Intersaberes, 2016. 
[5] SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL - SENAI. Processos de 
fabricação mecânica. São Paulo: Senai, 2016. 269 p. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 Práticas de fundição 

1.1 Caracterização de areais para fundição. 

1.2  Determinação de propriedades de areais para fundição. 

1.3 Práticas de fundição. 

2 Práticas de soldagem 

2.1 Soldagem por eletrodo revestido. 

2.2 Soldagem MIG e MAG. 

2.2 Solda oxiacetileno. 

2.3 Soldagem TIG. 

2.4 Corte a plasma. 

3 Práticas de usinagem 

3.1 Torneamento, fresamento, furação e retificação. 

3.2 Potência de usinagem. 

3.3 Introdução ao comando numérico computadorizado. 

4 Práticas em conformação 
4.1 Operações de corte e dobramento. 

4.2 Estampagem. 

 
Pré-requisitos 

  Estrutura e Propriedade dos Materiais (3º S) 

  Fabricação Mecânica (4º S) 

  Processos de Conformação (6º S) 

  Fundição e Soldagem (6 ºS) 
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5.2.7.3 Transferência de Calor 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

55 15 10 80 

Objetivos 

Estudar os conceitos fundamentais e os fenômenos físicos envolvidos em processos de 
transferência de calor, com foco nos modos de transferência de calor por condução, convecção 
e radiação. Aplicar os conceitos obtidos na modelagem de problemas práticos de engenharia. 

Identificar os modos de transferência de calor por condução, convecção e radiação. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII - Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XII - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia. 

Ementa 

Introdução à transferência de calor. Introdução à condução. Condução unidimensional em 
regime estacionário e transiente. Introdução à convecção. Convecção natural. Trocadores de 

calor. Radiação. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  BERGMAN, T. L. et al. Fundamentos de transferência de calor e de massa. 7. ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2016. 672 p. 
[2] ÇENGEL, Y. A.; GHAJAR, A. J. Transferência de calor e massa: uma abordagem 
prática. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 902 p. 
[3]  COELHO, J. C. M. Energia e fluidos, volume 3: transferência de calor. São Paulo: 
Blucher, 2016. 292 p. 

 
Bibliografia Complementar 

 
[1]  MORAN, M.J. et al. Introdução à Engenharia de Sistemas Térmicos: 
Termodinâmica, Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor. 1 ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2015. 
[2]  SCHMIDT, F. W.; HENDERSON, R. E.; WOLGEMUTH, C. H. Introdução às ciências 
térmicas: termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. São Paulo: 
Blucher, 2004. 
[3]  SOUZA, J. A. L. de. (Org.). Transferência de calor. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2016. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Introdução e conceitos 

básicos 

1.1 Transferência de calor na engenharia. 

1.2  
Mecanismos de transferência de calor: condução, 
convecção e radiação. 

2 
Equações de condução de 

calor 

2.1 Introdução aos conceitos básicos. 

2.2 Equação de condição de calor unidimensional. 

2.3 Equação geral de condução de calor. 

2.4 Condição inicial e de contorno. 

3 
Condução de calor 

permanente 

3.1 Condução de calor permanente em paredes planas. 

3.2 Resistência térmica de contato. 

3.3 Condução de calor em cilindros e esferas. 

3.4 Transferência e calor em superfícies aletadas. 

3.5 Introdução à condução transiente. 

4 Fundamentos de convecção 

4.1 Mecanismos físicos de convecção. 

4.2 Classificação de escoamento dos fluidos. 

4.3 Camada-limite térmica. 

4.4 Derivação das equações diferenciais de convecção. 

4.5 Soluções das equações de convecção para placa plana. 

4.6 Equações adimensionais de convecção e semelhança. 

5 Convecção forçada 

5.1 Transferência de calor em escoamento externo. 

5.2 
Introdução ao escoamento paralelo sobre placas 
planas. 

5.3 Introdução à convecção forçada interna. 

6 Convecção natural 

6.1 Mecanismo físico da convecção natural. 

6.2 
Convecção natural sobre placas, cilindros, superfícies 
aletadas e espaços fechados. 

7 Trocadores de calor 

7.1 Tipos de trocadores de calor. 

7.2 Coeficiente global de transferência de calor. 

7.3 Análise de trocadores de calor. 

7.4 Método da diferença de temperatura média logarítmica. 

7.5 Método da efetividade – NTU. 

8 
Fundamentos da Radiação 

Térmica 

8.1 Conceitos fundamentais. 

8.2 Radiação de corpo negro. 

8.3 Intensidade da radiação. 

8.4 Propriedades radiativas. 

8.5 Lei de Kirchoff. 

9 
Transferência de calor por 

radiação 

9.1 Fator de forma. 

9.2 
Transferência de calor de superfície negra, difusa e 
cinza. 

10 Atividades experimentais 10.1 Quatro práticas de laboratório realizadas em grupos. 

 
Pré-requisitos 

  Cálculo: Derivada e Integral (3º S) 
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5.2.7.4 Vibrações de Sistemas Mecânicos 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

70 0 10 80 

Objetivos 

Entender movimento oscilatório, a vibração livre e a vibração forçada. Identificar ressonâncias. 
Entender isolamento de forças e a resposta no domínio da frequência. Aplicar os conceitos 

para projetos mecânicos, análises dinâmicas e aplicações em áreas afins. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII - Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Fundamentos de vibrações. Vibração livre de sistemas com um grau de liberdade. Vibração 
excitada harmonicamente. Introdução aos sistemas com dois ou mais graus de liberdade. 

Medições de vibrações. 

Bibliografia Básica 

 
[1] BALACHANDRAN, B.; MAGRAB, E. B. Vibrações Mecânicas. 2 ed. São Paulo: 
Cengage Learning, 2016. 
[2] INMAN, D. J. Vibrações Mecânicas. 4 ed. São Paulo: Elsevier, 2018. 
[3] RAO, S. S. Vibrações Mecânicas. 4 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 
 

Bibliografia Complementar 

 
[1] HIBBELER, R. C. Dinâmica: mecânica para engenharia. 14ª Ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2017. 
[2] GRAY, G. L.; COSTANZO, F.; PLESHA, M. E. Mecânica para engenharia: dinâmica. 
Porto Alegre: Bookman, 2014. 758 p. 
[3] SHAMES, I. H. Dinâmica: mecânica para engenharia, vol. 2. 4 ed. São Paulo: 
Prentice Hall, 2003. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 Fundamentos de vibrações 

1.1 Conceitos básicos da vibração. 

1.2  Classificação de vibrações. 

1.3 Procedimento de análise de vibrações. 

1.4 Elementos de mola, massa e amortecimento. 

1.5 Movimento harmônico e análise harmônica. 

2 
Vibração livre de sistemas 
com um grau de liberdade 

2.1 
Vibração livre de um sistema de translação não 
amortecido 

2.2 Condições de estabilidade 

2.2 Método da energia de Rayleigh 

2.3 Vibração livre com amortecimento viscoso 

3 
Vibração excitada 
harmonicamente 

3.1 Equação de movimento 

3.2 
Resposta de um sistema não amortecido à força 
harmônica 

3.3 Resposta de um sistema amortecido à força harmônica 

4 
Introdução aos sistemas 

com dois ou mais graus de 
liberdade 

4.1 Equação de movimento para vibração forçada 

4.2 Análise de vibração livre de um sistema não amortecido 

4.3 
Modelagem de sistemas contínuos com vários graus de 
liberdade 

5 Medições de vibrações 

5.1 Transdutores 

5.2 Sensores de vibração 

5.3 Instrumentos de medição de frequência 

 
Pré-requisitos 

Cálculo: Séries e Equações Diferenciais (5º S) 

Dinâmica de Sistemas Mecânicos (5º S) 
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5.2.7.5 Gestão de Projetos  

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

70 0 10 80 

Objetivos 

Fornecer conceitos, metodologias e ferramentas para o gerenciamento de projetos. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I – Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II – Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III – Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV – Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V – Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI – Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII – Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII – Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX – Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X – Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI – Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII – Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII – Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV – Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Conceitos e características dos projetos. A Gestão de projetos. Processos e áreas de 
conhecimento. Ciclo de vida. Critérios de escolha: Incertezas e Complexidade. Gestão da 

integração de projetos: áreas. Formalização do projeto. Composição, Monitoramento e 
Encerramento. Gestão de escopo e do Tempo. Utilizando o MS Project no gerenciamento de 
Projetos. Gestão de Recursos, da Qualidade, de Custos, de Risco. Comunicação. Aquisições. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  CARVALHO JÚNIOR, M. R. de. Gestão de projetos: da academia à sociedade. 

Curitiba: Intersaberes, 2012. 
[2]  MENEZES, L. C. de M. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
[3]  VALLE, A. B. do et al. Fundamentos do gerenciamento de projetos. 3. ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 2014. 

Bibliografia Complementar 

 
[1]  CIERCO, A. A. et al. Gestão de projetos. Rio de Janeiro: FGV, 2012. 
[2]  VALERIANO, D. Moderno gerenciamento de projetos. 2ª edição. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2015. (Biblioteca Virtual Pearson) 
[3]  FOGGETTI, C. Gestão Ágil de Projetos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2014. 
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5.2.8 8º SEMESTRE 

5.2.8.1 Métodos Numéricos  

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

20 50 10 80 

Objetivos 

Introduzir os fundamentos de cálculo numérico para problemas voltados à engenharia. 
Introduzir o método das diferenças finitas, dos volumes finitos e dos elementos finitos com 

aplicações na solução de problemas nas áreas de Mecânica dos Sólidos, Mecânica dos Fluidos 
e Transferência de Calor. Aplicar programas computacionais na solução de problemas 

envolvendo análise numérica. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
IX - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XII - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Conceitos e princípios gerais do cálculo numérico. Soluções de equações polinomiais e 
algébricas. Solução numérica de equações ordinárias e integração numérica. Método das 

diferenças finitas. Método dos volumes finitos. Método dos elementos finitos. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  CHANDRUPATLA, T. R.; BELEGUNDU, A. D. Elementos Finitos. 4 ed. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2014. 
[2]  CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. Métodos numéricos para engenharia. 7 ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2016. 846 p. 
[3]  SPERANDIO, D.; MENDES, J. T.; SILVA, L. H. M. e. Cálculo numérico. 2 ed. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1]  BRASIL, R.M.L.R.F.; BALTHAZAR, J. M.; GOIS, W. Métodos numéricos e 
computacionais na prática de engenheiros e ciências. São Paulo: Blucher, 2015. 
[2]  CHAPMAN, S. J. Programação em MATLAB para engenheiros. São Paulo: Cengage 
Learning, 2016. 632 p. 
[3]  CHAPRA, S. C. Métodos numéricos aplicados com MATLAB para engenheiros e 
cientistas. 3 ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 
[4]  DORNELLES FILHO, A. A. Fundamentos de cálculo numérico. Porto Alegre: 
Bookman, 2016. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Conceitos e princípios 

gerais do cálculo numérico 

1.1 
Resolução do modelo matemático por meio de cálculo 
numérico. 

1.2 Erros e aritmética computacional 

2 
 

Soluções de equações 
polinomiais e algébricas 

2.1 Métodos numéricos para cálculo de raízes simples. 

2.2 Método de Newton-Raphson para raízes complexas. 

2.3 Métodos numéricos para equações polinomiais. 

2.4 Interpolação polinomial. 

3 
Solução numérica de 
equações ordinárias e 
integração numérica 

3.1 Método de Euler e Método de Runge-Kutta 

3.2 Método de Newton-Cotes 

3.3 
Aproximação de derivadas ordinárias por diferenças 
finitas. 

4 
Método dos elementos 

finitos 

4.1 Introdução ao método dos elementos finitos. 

4.2 
Considerações sobre a geometria do modelo e 
discretização do domínio. 

4.3 Processo de geração de malhas. 

4.4 Convergência e erros. 

 
Pré-requisitos 

  Algoritmos e Programação de Computadores (2º S) 

  Cálculo: Séries e Equações Diferenciais (5º S) 

  Resistência dos Materiais (5º S) 

  Mecânica dos Fluidos (6º S) 

  Transferência de Calor (6º S) 
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5.2.8.2 Máquinas de Fluxo  

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

50 20 10 80 

Objetivos 

Introduzir conceitos e aplicação sobre máquinas de fluxo. Fornecer ao aluno subsídios para a 
especificação, dimensionamento e projeto de máquinas de fluxo. Habilitar o estudante para 

atuar em projetos, pesquisa e manutenção de máquinas de fluxo. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII - Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI - Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Introdução às máquinas de fluxo. Equações fundamentais das máquinas de fluxo. Bombas 
centrífugas e sistemas de bombeamento. Sistemas de ventilação. Turbinas hidráulicas. 

Máquinas de deslocamento positivo. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  ALÉ, J. A. V. Sistemas fluidomecânicos: sistemas de bombeamento. Apostila do 
curso de Engenharia Mecânica da PUC/RS, 2010. 
[2]  HENN, E. A. L. Máquinas de fluxo. 3 ed. Porto Alegre: Editora UFSm, 2012. 
[3]  SOUZA, Z. de. Projeto de máquinas de fluxo. Rio de Janeiro: Interciência; Minas 
Gerais: Acta, 2011. (Série TOMO). 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1]  ESPARTEL, L. Hidráulica Aplicada. Porto Alegre: SAGAH, 2017. 
[2]  FOX, R. W.; MCDONALD, A. T.; PRITCHARD, P. J. Introdução à mecânica dos 
fluidos. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 871 p. 
[3]  MACINTYRE, A. J. Bombas e instalações de bombeamento. 2. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2014. 782 p. 
[4]  WHITE, F. M. Mecânica dos fluidos. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 880 p. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Introdução às máquinas de 

fluxo 

1.1 Definição e principais tipos. 

1.2 Campos de aplicação. 

1.3 Grandezas fundamentais: energia, vazão e potência. 

1.4 Elementos construtivos. 

2 
 

Equações fundamentais das 
máquinas de fluxo 

2.1 Triângulo de velocidades. 

2.2 Equação fundamental. 

2.3 Fator de deficiência de potência. 

2.4 Perdas de energia em máquinas de fluxo. 

2.5 Semelhança e grandezas adimensionais. 

3 
Bombas centrífugas e 

sistemas de bombeamento 

3.1 Tipos, propriedades e aplicações. 

3.2 Parametrização de sistemas de bombeamento. 

3.3 Associação de bombas. 

3.4 Cavitação e NPSH. 

4 Sistemas de ventilação 
4.1 Classificação. 

4.2 Critérios e métodos de dimensionamento. 

5 Turbinas hidráulicas 

5.1 Teoria de turbina hidráulica. 

5.2 Características de desempenho. 

5.3 Dimensionamento. 

6 
Máquinas de deslocamento 

positivo 

6.1 
Bombas de deslocamento positivo, diafragma, 
engrenagens. 

6.2 Curvas características. 

6.3 Compressores de deslocamento positivo. 

7 Atividades experimentais 7.1 Quatro práticas de laboratório realizadas em grupos. 

 
Pré-Requisitos 

  Termodinâmica (5 º S) 

  Mecânica dos Fluidos (6 º S) 
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5.2.8.3 Máquinas Térmicas   

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

70 0 10 80 

Objetivos 

Desenvolver no aluno a capacidade de análise crítica, interpretação física bem como resolução 
de problemas envolvendo processos termodinâmicos e suas leis fundamentais. Apresentar os 

principais ciclos e máquinas térmicas e suas aplicações no campo da engenharia. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII - Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI - Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Ciclos de potência a vapor. Ciclo de potência a gás. Ciclos de refrigeração e bombas de calor. 
Mistura de gases ideias e aplicações à psicometria. Motores de combustão interna. 

Bibliografia Básica 

[1]  ÇENGEL, Y. A.; BOLES, M. A. Termodinâmica. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 
1018 p. 
[2]  MAZURENKO, A. S.; SOUZA, Z. de. Máquinas térmicas de fluxo: cálculos 
termodinâmicos e estruturais. Rio de Janeiro: Interciência, 2013. 
[3]  MORAN, M. J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 7. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2017. 819 p. 

 

Bibliografia Complementar 

[1]  MORAN, M. J. et al. Introdução à engenharia de sistemas térmicos: 
termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. Rio de Janeiro: LTC, 
2015. 604 p. 
[2]  SCHMIDT, F. W., HENDERSON, R. E., WOLGEMUTH, C. H. Introdução às ciências 
térmicas: termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. São Paulo: 
Blucher, 2004. 
[3]  SOUZA, Z. de. Plantas de geração térmica a gás: turbina a gás, turbocompressor, 
recuperador de calor, câmara de combustão. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. 
[4]  STROBEL, C. Termodinâmica técnica. Curitiba: Intersaberes, 2016. 
[5]  TEIXEIRA, G. P.; MALHEIROS, F. C. N. Máquinas térmicas. Porto Alegre: SAGAH, 
2018. 

 

 



 

Centro Universitário UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz 
CEP 85806-080, Cascavel (PR) 

Fone: (45) 3036-3608 
engenhariamecânica@univel.br 

  

 

228 
 

Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Ciclos de potência a 

vapor 

1.1 Introdução à geração de potência. 

1.2 Sistemas de potência a vapor. 

1.3 Melhorias de desempenho e cogeração. 

2 
 

Ciclo de potência a gás 

2.1 Modelando instalações de potência com turbinas a gás. 

2.2 Ciclo ar-padrão Brayton. 

2.3 Turbinas a gás regenerativas. 

2.4 Ciclos combinados baseados em turbinas a gás. 

2.5 Turbinas a gás para propulsão de aeronaves. 

3 
Ciclos de refrigeração e 

bombas de calor 

3.1 Sistemas de refrigeração a vapor. 

3.2 
Análise dos sistemas de refrigeração por compressão a 
vapor. 

3.3 Refrigeração por absorção. 

3.4 Sistemas de bombas de calor. 

3.5 Sistemas de refrigeração a gás. 

4 
Mistura de gases ideias 

e aplicações à 
psicometria 

4.1 Misturas de gases ideais: considerações gerais. 

4.2 Apresentação dos princípios da pscicometria. 

4.3 Medição das temperaturas de bulbo úmido e de bulbo seco. 

4.4 Cartas psicométricas. 

4.5 Análise de processos de condicionamento de ar. 

5 
Motores de combustão 

interna 

5.1 Apresentação e terminologia do motor. 

5.2 Ciclo de ar-padrão Otto. 

5.3 Ciclo de ar-padrão Diesel. 

5.4 Ciclo de ar-padrão dual. 

5.5 Análise de desempenho dos motores. 

5.6 
Introdução à combustão: modelagem de ar de combustão e 
combustíveis. 

6 
Atividades 

Experimentais 
6.1 Quatro práticas de laboratório realizadas em grupos. 

 
Pré-requisitos 

  Termodinâmica (5 º S) 

  Mecânica dos Fluidos (6 º S) 

  Transferência de Calor (6 ºS) 
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5.2.8.4 Elementos de Máquinas   

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

70 0 10 80 

Objetivos 

Fornecer noções básicas sobre comportamento e uso dos principais componentes de 
máquinas como eixos, molas, elementos de fixação e engrenagens. Capacitar o aluno a 

dimensionar e selecionar componentes mecânicos submetidos a cargas estáticas e dinâmicas, 
utilizando de procedimentos técnicos. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II - Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV - Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI - Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII - Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII - Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X - Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI - Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII - Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Tensão, deformação e deflexão. Teoria das falhas estáticas e por fadiga. Eixos, chavetas e 
acoplamentos. Mancais de rolamento e lubrificação. Engrenagens. Projeto de Molas. Parafusos 

e fixadores. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  BUDYNAS, R. G.; NISBETT, J. K. Elementos de máquinas de Shigley. 10 ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2016. 
[2]  MOTT, R. L. Elementos de máquina em projetos mecânicos. 5 ed. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2015. 
[3]  NORTON, R. L. Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. 4 ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
[1]  BEER, F. P. et al. Mecânica dos materiais. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 838 p. 
[2]  HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2010. 637 p. 
[3]  STEIN, R. T. et al. Elementos de máquinas. Porto Alegre: Sagah, 2018. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Tensão, deformação e 

deflexão 

2.1 Revisão de tensão e deformação 

2.2 Círculos de Mohr 

2.3 Teoria da flambagem 

2 
Teoria das falhas estáticas e 

por fadiga 

3.1 Falha de materiais sob carregamento estático 

3.2 Teoria da mecânica da fratura 

3.3 Mecanismos de falha por fadiga 

3.4 Critérios para estimar falha por fadiga 

3.5 Entalhes e concentração de tensões 

3 
Eixos, chavetas e 

acoplamentos 

4.1 Cargas em eixos e concentração de tensões 

4.2 Materiais e potência os eixos 

4.3 Projeto do eixo 

4.4 Chavetas e rasgos por chavetas 

4.5 Acoplamentos: rígidos e complacentes 

4 
Mancais de rolamento e 

lubrificação 

5.1 Tipos de lubrificação 

5.2 Mancal de elementos rolantes 

5.3 Seleção de mancal de elementos rolantes 

5 Engrenagens 

6.1 
Engrenagem cilíndrica reta: teoria do dente de 
engrenagem 

6.2 Engrenagem cilíndrica reta: Razão de contato 

6.3 Engrenagem cilíndrica reta: Trem de engrenagem 

6.4 Engrenagem cilíndrica reta: Carregamento 

6.5 Engrenagens helicoidais, cônicas e sem-fim 

6 Projeto de Molas 

6.1 Tensões e deflexões em molas helicoidais 

6.2 Molas de tração e compressão 

6.3 Materiais para molas 

7 Parafusos e fixadores 

7.1 Formas e padronização de rosca 

7.2 Tipos de parafuso de fixação 

7.3 Fixadores em cisalhamento 

 
Pré-requisitos 

 Resistência dos Materiais (5º S) 
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5.2.9 9º SEMESTRE 

5.2.9.1 Responsabilidade Socioambiental (EaD) 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

80 0 0 80 

Objetivos 

Propiciar noções gerais sobre a problemática social e ambiental em nível global. Estudar a 
origem dos problemas sociais e ambientais, ética, papel do governo, das empresas privadas e 
ONGs na solução de problemas socioambientais. Introduzir a legislação ambiental brasileira e 
conceitos de responsabilidade social e ambiental. Apresentar ferramentas de responsabilidade 

socioambiental. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

VII – Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
X – Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI – Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII – Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIV – Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Problemas socioambientais. Gestão social. Ferramentas de responsabilidade socioambiental. 
Meio ambiente conforme Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999  

Bibliografia Básica 

 
[1]  VEIGA, J. E. A emergência socioambiental. 3. ed. São Paulo: SENAC, 2015. 
[2]  ASHLEY, P. A. Ética e responsabilidade social nos negócios. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 
[3] CORSON, W. H. Manual global de ecologia: o que você pode fazer a respeito da 

crise do meio ambiente. 4. ed. São Paulo: Augustus, 2002. 
 

Bibliografia Complementar 

 
[1]  PONCHIROLLI, O. Ética e responsabilidade social empresarial. Curitiba: Juruá, 

2010. 
[2]  BERTÉ, R. Gestão socioambiental no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2009. 
[3]  CARGARO, C.; PEREIRA, A. O. K.; PEREIRA, H. M. K. Consumo, democracia e meio 

ambiente [recurso eletrônico]: os reflexos socioambientais. Caxias do Sul, RS: 
Educs, 2016 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 Problemas socioambientais 

1.1 Problemas socioambientais e ética empresarial 

1.2 Histórico dos problemas sociais e ambientais 

1.3 Ética e valores empresariais 

1.4 Ética e responsabilidade social 

1.5 Problemas Sociais 

1.6 Direitos sociais e suas garantias 

1.7 Gestão social: buscando soluções para os problemas 

1.8 Tecnologia social 

1.9 Cidadãos protegidos: crianças, adolescentes e idosos 

1.10 Problemas ambientais 

1.11 Aplicação da legislação ambiental 

1.12 Hierarquia dos órgãos fiscalizadores 

1.13 Setores da sociedade e os problemas socioambientais 

1.14 Responsabilidade social no Brasil 

1.15 Organizações não governamentais – ONG 

2 
Gestão social 

 

2.1 Responsabilidade social corporativa 

2.2 Evolução histórica da responsabilidade social 

2.3 Temas centrais e princípios da responsabilidade social 

2.4 Integração da empresa na responsabilidade social 

2.5 Dimensões da responsabilidade social 

2.6 Gestão em responsabilidade social e ambiental 

2.7 
Escolha das ferramentas de gestão em 
responsabilidade social 

2.8 Sistemas de gestão de responsabilidade social 

2.9 
Sistema de gestão ambiental Sistema de gestão 
ambiental 

2.10 Pacto Global e Indicadores Ethos 

2.11 Prós e contras da responsabilidade social 

3 
Ferramentas de 
responsabilidade 
socioambiental 

3.1 
Tipos de ferramentas de responsabilidade 
socioambiental 

3.2 Ferramentas de estrutura normativa 

3.3 Ferramentas de diretrizes de processos 

3.4 Ferramentas de Sistemas de Gestão 

3.5 Balanço Social 

3.6 Certificações sociais, prêmios e incentivos 

4 
Meio ambiente conforme Lei 
nº 9.795, de 27 de abril de 

1999 

4.1 
Educação ambiental conforme Lei 9.795, de 27 de abril 
de 1999 

4.2 
Ordenamento jurídico brasileiro  
Princípio dos 3Rs da sustentabilidade 

4.3 Acordos internacionais e as questões ambientais 

4.4 Educação ambiental no ensino formal 

4.5 Educação ambiental em ambientes não formais 

4.6 Tecnologia e a cidadania ambiental 

 
Pré-requisitos 

  Sem pré-requisito 
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5.2.9.2 Controle e Automação 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

50 20 10 80 

Objetivos 

Introduzir conceitos e técnicas de análise e desenvolvimento de controladores de sistemas 
mecânicos. Aplicar os fundamentos de controle à instrumentação industrial. Investigar 

conceitos e métodos utilizados em sistemas de controle através de simulações. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I – Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
III – Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV – Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V – Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI – Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII – Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII – Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX – Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X – Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI – Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XIII – Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV – Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Introdução aos sistemas de controle. Modelagem matemática de sistemas de controle. Análise 
de resposta transitória e de regime estacionários. Método da resposta em frequência. 

Controladores PID. Instrumentação analógica e digital. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  ALVES, J. L. L. Instrumentação, Controle e Automação de Processos. 2. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2010. 214 p. 
[2]  OGATA, K. Engenharia de controle moderno. 5 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2010. 822 p. 
[3]  SOUZA, A. C. Z. et al. Projetos, simulações e experiências de laboratório em 
sistemas de controle. 1 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. 254 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 
[1]  AGUIRRE, L. A. Fundamentos de Instrumentação. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2013. 354 p. 
[2]  DUNN, W. C. Fundamentos de instrumentação industrial e controle de processos. 
Porto Alegre: Bookman, 2013. 
[3]  GROOVER, M. P. Automação Industrial e Sistemas de Manufatura. 3ª ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
[4]  LAMB, F. Automação industrial na prática. Porto Alegre: AMGH, 2015. 
[5]  ROSÁRIO, J. M. Princípios de mecatrônica. São Paulo: Prentice Hall, 2015. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Introdução aos sistemas de 

controle 

1.1 Introdução e exemplos. 

1.2 
Controle de malha fechada versus controle de malha 
aberta. 

1.3 Projeto e compensação de sistemas de controle. 

2 
Modelagem matemática de 

sistemas de controle 

2.1 Função de transferência e resposta impulsiva. 

2.2 Sistemas de controle automático. 

2.3 Modelagem no espaço de estados. 

2.4 Modelagem matemática de sistemas mecânicos. 

2.4 Práticas: aplicações com o MATLAB. 

3 
Análise de resposta 

transitória e de regime 
estacionários 

3.1 Sistemas de primeira e segunda ordem. 

3.3 
Práticas: análise da resposta transitória com o 
MATLAB. 

3.4 Critérios de estabilidade de Routh. 

4 
Método da resposta em 

frequência 

4.1 Diagrama de Bode. 

4.2 Diagramas polares. 

4.3 Critério de estabilidade de Nyquist. 

5 Controladores PID 

5.1 
Projeto de controladores PID pelo método de resposta 
em frequência. 

5.2 
Projeto de controladores PID com abordagem de 
otimização computacional. 

6 
Instrumentação analógica e 

digital 

6.1 Automação industrial. 

6.2 Práticas: aplicações no software LABVIEW. 

 
 

Pré-requisitos 

  Algoritmos e Programação de Computadores (2 ºS) 

  Cálculo: Séries e Equações Diferenciais (5º S) 

  Dinâmica de Sistemas Mecânicos (5º S) 
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5.2.9.3 Ensaios e Seleção de Materiais 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

46 24 10 80 

Objetivos 

Capacitar o aluno na compreensão dos conceitos relativos aos ensaios destrutivos e não 
destrutivos. Apresentar as principais normas técnicas para ensaios mecânicos. Introduzir 

conceitos para avaliação de resultados obtidos em ensaios. Capacitar o aluno para analisar os 
diferentes tipos de estruturas, característica e critérios de seleção de materiais. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I – Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II – Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III – Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV – Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V – Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI – Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII – Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII – Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX – Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X – Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI – Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII – Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII – Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV – Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Introdução aos ensaios dos materiais. Ensaios destrutivos. Ensaios não destrutivos. 
Caracterização micro estrutural. Seleção de materiais. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  CALLISTER JUNIOR, W. D.; BETHWISCH, D. G. Ciência e engenharia de materiais: 
uma introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 817 p. 
[2]  GARCIA, A.; SPIM, J. A. SANTOS, C. A. dos. Ensaios dos materiais. 2 ed.  Rio de 
Janeiro: LTC, 2011. 
[3]  NUNES, L. de P. Materiais: aplicações de engenharia, seleção e integridade. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2012. 
 

Bibliografia Complementar 

 
[1]  ASHBY, M. F. Seleção de materiais no projeto mecânico. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2012. 
[2]  BEER, F. P. et al. Mecânica dos materiais. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 838 p. 
[3]  NORTON, R. L. Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. 4 ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2013. 
[4]  SMITH, W. F.; HASHEMI, J. Fundamentos de engenharia e ciência dos materiais. 5. 
ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 706 p. 
[5]  VAN VLACK, L. H. Princípios de ciência e tecnologia dos materiais.  Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2003. 567 p. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Introdução aos ensaios 

dos materiais 

1.1 Propriedades mecânicas. 

1.2 Finalidade dos ensaios dos materiais. 

1.3 Classificação dos ensaios dos materiais. 

2 Ensaios destrutivos 

2.1 Conceito e aplicação de ensaios de tração e compressão. 

2.2 Conceito e aplicação de ensaios de dureza. 

2.3 Conceito e aplicação de ensaios de torção. 

2.4 Conceito e aplicação de ensaios de flexão. 

2.5 Conceito e aplicação de ensaios de fluência. 

2.6 Conceito e aplicação de ensaios de fadiga. 

2.7 Conceito e aplicação de ensaios de impacto. 

3 Ensaios não destrutivos 

3.1 Especificações técnicas. 

3.2 Emissão de raios   e raios  . 

3.3 Ultrassom. 

3.4 Ensaios de partículas magnéticas. 

3.5 Ensaios por líquidos penetrantes. 

3.6 Ensaios por tomografia computadorizada. 

4 
Caracterização 
microestrutural 

4.1 Conceitos e aplicação de técnicas de macrografia. 

4.2 Conceitos e aplicação de técnicas de micrografia. 

4.3  Aplicações de ensaio metalográficos. 

5 Seleção de materiais 

5.1 Conceitos de índice de mérito 

5.2 Conceitos de matriz de decisão 

5.3 Mapas de agrupamento de propriedades 

6 Atividades Práticas 6.1 Seis práticas de laboratório realizadas em grupos. 

 

Pré-requisitos 

 Resistência dos Materiais (5 ºS) 
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5.2.9.4 Trabalho de Conclusão de Curso I 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

80 0 0 80 

OBJETIVOS 

Desenvolver práticas e habilidades associadas à concepção, detalhamento e planejamento de 
um projeto que integre os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I – Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II – Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III – Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV – Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V – Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI – Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII – Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII –Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX – Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X – Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI – Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII – Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII – Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV – Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se constitui numa atividade acadêmica de 
sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo relacionado à profissão ou ao 

curso, desenvolvida mediante supervisão, orientação e avaliação docente, cuja exigência é um 
requisito essencial e obrigatório para a obtenção do diploma. 
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5.2.9.4 Estágio Supervisionado I 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

80 0 0 80 

OBJETIVOS 

Facilitar a futura inserção do estudante no mundo de trabalho. Promover a articulação do curso 
de Engenharia Mecânica com o mundo do trabalho. Facilitar a adaptação social e psicológica 

do estudante à futura atividade profissional. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I – Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II – Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III – Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV – Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V – Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI – Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII – Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII –Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX – Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X – Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI – Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII – Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII – Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV – Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

O estágio obrigatório visa à formação de competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização do currículo, com o objetivo de formar o profissional. Proporcionadas ao 
acadêmico pela participação em situações reais e simuladas, realizadas em entidades de 

direito público ou privado, na comunidade em geral ou na IES. 
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5.2.10 9º SEMESTRE 

5.2.10.1 Gestão da Qualidade 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

70 0 10 80 

Objetivos 

.  

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I – Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II – Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III – Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV – Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V – Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI – Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII – Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 

Ementa 

Fundamentos de gestão da qualidade total: conceitos; evolução do processo da qualidade; 
principais linhas de pensamento; visão sistêmica das organizações; a globalização e a 
competitividade. Princípios da gestão da qualidade. Gestão da qualidade através dos 

fundamentos de excelência do PNQ, critérios de excelência e modelo sistêmico do PNQ. 
Certificação: normas ISO; e sistemas integrados de gestão. Padronização e melhoria – ciclo 

PDCA e MASP. Ferramentas de Gerenciamento. Métodos específicos de gestão: 5S; 
benchmarking. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  WERKEMA, Cristina. Ferramentas Estatísticas Básicas do Lean Seis Sigma Integradas 

ao PDCA e DMAIC. 1. Ed. Elsevier, 2014. 
[2]  MONTGOMERY, Douglas C. Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade. 7. Ed. 

LTC, 2017. 548 p. ISBN 9788521630241. 
[3]  LOUZADA, Francisco; FERREIRA, Paulo H.; FERREIRA, Edil. Controle estatístico de 

processos. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 269 p. ISBN 9788521622048.  
 

Bibliografia Complementar 

 
[1]  LAURINDO, Fernando J. B. et al. Seis sigma: estratégia gerencial para a melhoria de 

processos, produtos e serviços. São Paulo: Atlas, 2002. 375 p. ISBN 85-224-3147-7. 
[2]  CAMPOS, Vicente. F. TQC - Controle da qualidade total: no estilo japonês. 8. ed. Belo 

Horizonte: UFMG, 2004. 229 p. ISBN 85-85447-08-7. 
[3]  PANDE, Peter S.; NEUMAN, Robert P.; CAVANAGH, Roland R. Estratégia seis sigma: 

como a GE, a Motorola e outras grandes empresas estão aguçando seu desempenho. 
Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001. 442 p. ISBN 85-7303-283-9. 
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5.2.10.2 Gestão da Manutenção 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

35 0 5 40 

Objetivos 

Introduzir princípios teóricos e práticos da manutenção mecânica. Capacitar o aluno na 
compreensão das técnicas de gerenciamento e controle da manutenção mecânica. Dar noções 

de como pode ser feita a organização do setor de manutenção dentro de uma indústria. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I – Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II – Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III – Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV – Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V – Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI – Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII – Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII – Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX – Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X – Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI – Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII – Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII – Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV – Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Conceitos básicos e a função da manutenção. Tipos de manutenção. Métodos e ferramentas 
que melhoram a manutenção. Confiabilidade, disponibilidade, mantenabilidade, efetividade. 

Gerência da manutenção. 

Bibliografia Básica 

 
[1]  GREGÓRIO, G. F. P.; SANTOS, D. F.; PRATA, A. B. Engenharia de manutenção. 
Porto Alegre: Sagah, 2018. 
[2]  KARDEC, A.; NASCIF, J. A. Manutenção: função estratégica. 4 ed. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2012. 
[3]  SELEME, R. Manutenção industrial: mantendo a fábrica em funcionamento. 
Curitiba: Intersaberes, 2015. 
 

Bibliografia Complementar 

 
[1]  FOGLIATTO, F. S.; RIBEIRO J. L. D. Confiabilidade e Manutenção Industrial. Rio de 
Janeiro: Campus, 2009. 
[2] GREGÓRIO, G. F. P.; SILVEIRA, A. M. da. Manutenção industrial. Porto Alegre: 
Sagah, 2018. 
[3]  HAND, A. Motores Elétricos: manutenção e solução de problemas. 2 ed. São Paulo: 
Bookman, 2015. 
[4]  RIBEIRO, H. Manutenção Produtiva Total. A Bíblia do TPM. 1 ed. São Paulo: Editora 
Viena, 2014. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 
Conceitos básicos e a 
função da manutenção 

1.1 Manutenção e engenharia da manutenção 

1.2 Termos e definições aplicadas à manutenção 

1.3 Organização da manutenção 

1.4 Projetando e planejando um sistema de manutenção 

2 Tipos de manutenção 

2.1 Manutenção corretiva 

2.2 Manutenção preventiva 

2.3 Manutenção preditiva 

3 
Métodos e ferramentas que 

melhoram a manutenção 

3.1 Ferramentas para aumento da qualidade 

3.2 Manutenção produtiva total (MPT) 

3.3 Análise do modo e efeito de falha (FMEA) 

3.4 Manutenção centrada na confiabilidade (MCC) 

4 
Confiabilidade, 
disponibilidade, 

mantenabilidade, efetividade 

4.1 Confiabildiade 

4.2 Disponibilidade 

4.3 Mantenabilidade 

4.4 Medindo a efetividade do equipamento 

4.5 Abordagem de custos na manutenção 

5 Gerência da manutenção 

5.1 Administração e organização da manutenção 

5.2 Padronização e documentação de procedimentos 

5.3 Planejamento e análise de falhas 

5.4 Elaboração de um plano de manutenção mecânica 

 
Pré-requisitos 

  Práticas em Processos de Fabricação Mecânica (7 ºS) 

  Elementos de Máquinas (8 º S) 

 Gestão de Projetos (8 ºS) 
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5.2.10.3 Pneumática 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

23 12 5 40 

Objetivos 

Introduzir ao aluno conhecimentos sobre pneumática. Compreender o funcionamento de 
sistemas pneumáticos visando a sua montagem, manutenção e conservação. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I – Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II – Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III – Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV – Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V – Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI – Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII – Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII – Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX – Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X – Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI – Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII – Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII – Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV – Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Introdução à pneumática. Características dos sistemas pneumáticos. Geração de ar 
comprimido. Dimensionamento de redes de distribuição de ar comprimido. Controles 

pneumáticos. 

Bibliografia Básica 

 
[1] FIALHO, A.B. Automação pneumática: projeto, dimensionamento e análise de circuitos. 

7 ed., São Paulo: Editora Érica, 2011, 328p. 
[2]  ROLLINS, J. P. Manual do ar comprimido e gases. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 
[3]  SILVEIRA FILHO, E. S. D. da.; SANTOS, B. K. Sistemas hidráulicos e pneumáticos. 

Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
 

Bibliografia Complementar 

 
[1]  ALVES, J. L. L. Instrumentação, Controle e Automação de Processos. 2. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2010. 214 p. 
[2]  PRUDENTE, F. Automação industrial – pneumática – teoria e aplicações. 1ª ed., São 

Paulo: LTC, 2013, 280p. 
[3]  SOUZA, A. C. Z. et al. Projetos, simulações e experiências de laboratório em sistemas 

de controle. 1 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. 254 p. 
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Conteúdo Programático 

Item Ementa Conteúdo Detalhado 

1 Introdução à pneumática 

1.1 Noções básicas de pneumática 

1.2 Funcionamento de um sistema pneumático. 

1.3 Quando utilizar um sistema pneumático. 

2 
Características dos 

sistemas pneumáticos 

2.1 
Principais grandezas envolvidas em sistemas 
pneumáticos 

2.2 Características dos sistemas pneumáticos. 

2.3 Principais aplicações dos sistemas pneumáticos. 

3 Geração de ar comprimido 

3.1 Ar comprimido e o compressor de ar 

3.2 Princípios de geração e distribuição de ar comprimido 

3.3 Diferentes tipos de compressores e suas especificações 

3.4 Distribuição de ar comprimido. 

3.5 
Seleção adequada para cada tipo de rede de 
distribuição de ar comprimido. 

4 
Dimensionamento de redes 

de distribuição de ar 
comprimido 

4.1 
Cálculo de perda de carga em uma rede de ar 
comprimido. 

4.2 
Seleção de válvulas e dispositivos de distribuição de ar 
comprimido. 

5 Controles pneumáticos 5.1 Sistemas de controles pneumáticos 

6 Atividades Práticas 6.1 Quatro práticas de laboratório realizadas em grupos. 

 
Pré-requisitos 

  Mecânica dos Fluidos (6 ºS) 
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5.2.10.3 Tópicos Especiais em Engenharia Mecânica 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

35 0 5 40 

Objetivos 

Complementar a formação dos estudantes abordando, com maior profundidade, tópicos atuais 
e relevantes e atualizar com temas no estado da arte. 

 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I – Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II – Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III – Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV – Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V – Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI – Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII – Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII – Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX – Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X – Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI – Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII – Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII – Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV – Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

Corresponde à componentes curriculares dos cursos, voltados para reforçar a 
interdisciplinaridade, a correção de lacunas existentes no processo de aprendizagem da 

formação do aluno do curso específico e a atualização de temas recentes. 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. 
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5.2.10.4 Trabalho de Conclusão de Curso II 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

80 0 0 80 

OBJETIVOS 

Desenvolver práticas e habilidades associadas à concepção, detalhamento e planejamento de 
um projeto que integre os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I – Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II – Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III – Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV – Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V – Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI – Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII – Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII –Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX – Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X – Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI – Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII – Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII – Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV – Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se constitui numa atividade acadêmica de 
sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo relacionado à profissão ou ao 

curso, desenvolvida mediante supervisão, orientação e avaliação docente, cuja exigência é um 
requisito essencial e obrigatório para a obtenção do diploma. 
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5.2.10.4 Estágio Supervisionado II 

Atividade Teórica 
(Horas) 

Atividade Prática 
(Horas) 

Atividade Supervisionada 
(Horas) 

Carga Total 
(Horas) 

80 0 0 80 

Objetivos 

Facilitar a futura inserção do estudante no mundo de trabalho. Promover a articulação do curso 
de Engenharia Mecânica com o mundo do trabalho. Facilitar a adaptação social e psicológica 

do estudante à futura atividade profissional. 

Competências e Habilidades Específicas da Disciplina 

I – Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 
II – Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
III – Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
IV – Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
V – Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
VI – Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
VII – Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
VIII –Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
IX – Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
X – Atuar em equipes multidisciplinares; 
XI – Compreender e aplicar à ética e responsabilidade profissionais; 
XII – Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 
XIII – Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
XIV – Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Ementa 

O estágio obrigatório visa à formação de competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização do currículo, com o objetivo de formar o profissional. Proporcionadas ao 
acadêmico pela participação em situações reais e simuladas, realizadas em entidades de 

direito público ou privado, na comunidade em geral ou na IES. 
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5.3 Regulamento das Atividades Supervisionadas para o curso 
de Engenharia Mecânica 

 

REGULAMENTO DE ATIVIDADE SUPERVISIONADA (AS) DO CURSO DE 
ENGENHARIA MECÂNICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

 
CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 
 
Art. 1º O presente regulamento normatiza a execução das Atividades 

Supervisionadas (AS) do curso de Engenharia Mecânica, modalidade 

presencial, obedecendo ao disposto na Lei 9394/96, no Parecer CNE/CES 

n.261, de novembro de 2007 e na Resolução CNE/CES n. 3, de julho de 2007.  

 
Art. 2º As Atividades Supervisionadas fazem parte das Disciplinas de 120h 

(105h na IES + 15h extra-classe), 80h (70h na IES + 10h extra-classe) e 40h 

(35h na IES + 5h extra-classe), são desenvolvidas sob orientação e avaliação 

do professor, realizadas pelo aluno.  

 
Art. 3º Atividades Supervisionadas constituem parte da carga horária das 

Disciplinas das quais estão vinculadas. 

 
Art. 4º Atividades Supervisionadas são desenvolvidas pelos alunos em 

horários extra aula, ou seja, a distância, no campo in loco relacionado a 

Disciplina. Cabe destacar que o termo "à distância" não se trata de atividade 

desenvolvida na modalidade EaD, tão pouco, em ambientes virtuais de 

aprendizagens. Trata-se de atividade desenvolvida pelo aluno fora da 

Instituição de Ensino Superior, em horário extra ao horário da disciplina. 

 
Art. 5º Para efeitos deste Regulamento as Atividades Supervisionadas (AS) 

compreendem, exemplificativamente: coleta de dados, para análise e para 

subsidiar discussões/reflexões feitas em sala de aula. Podem ser, não restritos 

a esses:  
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I. Aplicação de um questionário com algum profissional 

egresso do curso de Engenharia Mecânica; 

II. Pesquisa bibliográfica, realizada em sites, livros, banco de 

pesquisas, entre outros; 

III. Aplicação prática de alguma ferramenta ou metodologia que 

foi aprendida em sala de aula; 

IV. Exercícios elaborados propostos pelo docente sobre 

assunto relacionado à ementa; 

V. Estudo de caso. 

 
Art. 6º As Atividades Supervisionadas estão contempladas no Plano de Ensino 

e são detalhadas em orientação específica, pelo professor, presencialmente 

nas aulas. O docente propõe a Atividade Supervisionada mediante um modelo 

que o curso dispõe, envia a proposta para a coordenação do curso, para 

arquivamento. no modelo o professor descreve a data de início e prazo de 

entrega da atividade, assim como dispõe na proposta os detalhes sobre 

critérios de avaliação, forma de recebimento da atividade, e a descrição da 

atividade proposta. 

Parágrafo único. As Atividades Supervisionadas são previstas no Projeto 

Político Pedagógico do Curso.  

 
CAPÍTULO II 

DA OBRIGATORIEDADE  
 

Art. 7º A Atividade Supervisionada é de realização obrigatória, para finalização 

da disciplina e conclusão do curso de Engenharia Mecânica, compondo a carga 

horária da disciplina.  

 
Art. 8º Em cada semestre o aluno deverá cumprir a quantidade de horas de 

Atividade Supervisionada respectivas nas disciplinas, em que estará 

matriculado, conforme Projeto Pedagógico de Curso, para concluir as horas 

previstas e finalizar a disciplina.  
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Art. 9º A comprovação da realização das horas de Atividade Supervisionada 

será feita mediante a entrega do trabalho solicitado e orientado pelo professor, 

conforme disposto no modelo de Atividade Supervisionada do Curso.  

 

Art. 10º A não entrega dos documentos comprobatórios da realização das 

horas de Atividade Supervisionada, por parte do aluno, implicará em perda da 

carga-horária da disciplina, não sendo possível a aprovação do aluno.  

 
CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  
 
Art. 11º Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Curso, em 
conjunto com a Direção a qual se subordina o Curso, ouvidas as partes 
interessadas. 
 

Cascavel, 24 de fevereiro de 2017. 

 
Germano Scarabeli Custódio Assunção 

Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica 
Centro Universitário Univel 

 
 
 

 
  



 

Centro Universitário UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz 
CEP 85806-080, Cascavel (PR) 

Fone: (45) 3036-3608 
engenhariamecânica@univel.br 

  

 

250 
 

5.4 Regulamento do Estágio Supervisionado para o curso de 
Engenharia Mecânica 

 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  
DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNIVEL 
 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º Este instrumento legal regulamenta o Estágio Supervisionado 

Obrigatório do Curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Univel e 

complementa o Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Art. 2º O Estágio Supervisionado é parte integrante do currículo do curso de 

Engenharia Mecânica da Univel, 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 Engenharia Produção troca experiências práticas e 

teóricas em diversos campos de atuação das áreas abrangidas pelo 

profissional de Engenharia Mecânica, 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 Engenharia Mecânica, bem como na prestação de 

serviços através de Empresas Júniores vinculadas à UNIVEL. 
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Art. 4º São objetivos do Estágio Supervisionado: 

I. Oportunizar ao acadêmico do Curso de Engenharia Mecânica 

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 

Engenharia Mecânica. 

III. Propiciar ao aluno condições de refletir criticamente sobre os conteúdos 

teóricos do curso, analisando a relação teoria-prática. 

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 Engenharia Mecânica, 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; 
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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 Engenharia Mecânica. 

 

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: 

I. Estabelecer o plano 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 (Apêndice 1) preenchido no local de estágio; 

V. Encaminhar a Ficha de Avaliação da Empresa ao Coordenador de 

Estágio do Curso. 
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Art. 8º O Estagiário é o acadêmico do curso de Engenharia Mecânica da 

UNIVEL, 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 Univel, 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 Engenharia Mecânica. 

 

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. Possibilitar a vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, 

dentro do campo profissional, com profissionais habilitados atuando no 

campo escolhido para o estágio 

III. Anuência às normas disciplinares dos Estágios Supervisionados 

definidos pela Univel; 

IV. 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 UNIVEL para a formalização do campo de 

estágio; 

II. Comunicar ao Departamento de Estágios da UNIVEL 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; 
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IV. Estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento das atividades 

previstas no Plano de Estágio; 

V. Assegurar ao estagiário 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 

 

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). 

 

§ 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 

UNIVEL, 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 com antecedência. 
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Art. 14 Estão habilitados a se matricular no componente curricular Estágio 

Supervisionado os alunos que tenham cumprido 50% da carga horária de 

disciplinas do curso, sendo possível sua atuação nas atividades de estágio. 

 

§ 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 

UNIVEL, além dos documentos complementares previstos pelo Departamento 

de Estágios da UNIVEL.  

 

Art. 15 No Estágio Supervisionado a frequência será de 100%, a qual será 

controlada pelo Supervisor da Empresa no campo de estágio. 

 

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 
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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. 

 

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. 

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, 
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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 Engenharia Mecânica. 

 

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 O Estágio Supervisionado não será validado nos seguintes casos: 

I. Na falta de matrícula no componente curricular Estágio Supervisionado 

e/ou trancamento do curso; 

II. A não apresentação do Relatório Final de Estágio; 

III. No cumprimento da carga horária inferior à exigida no Estágio 

Supervisionado. 
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Art. 26 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de 

Engenharia Produção do Centro Universitário Univel e, em última instância, 

pelo Conselho de Administração Superior. 

 

Art. 27 Este regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado 

do Curso e pelo Conselho de Administração Superior da UNIVEL. 

 

Cascavel, 12 de maio de 2017. 

 
Germano Scarabeli Custódio Assunção 

Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica 
Centro Universitário Univel 
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APÊNDICE A - Modelo de Avaliação de Estágio 

 

Ficha de Avaliação de Desempenho do Estagiário 

(a ser preenchida pela empresa / instituição concedente) 
 

Nome do estagiário:_____________________________________________________ 
 
Curso: _______________________________________________________________ 
 
Empresa concedente: ___________________________________________________ 
 
Ramo de Atividade: _____________________________________________________ 
 
Setores de Estágio: _____________________________________________________ 
 
Nome do Supervisor de Estágio (empresa): __________________________________ 
 
Início do estágio:____/ _____/ _____ Término do estágio: ___/ _____/ ____ 
 
N.º Total de horas: _____________________ 
 

I. Quanto aos fatores de desempenho 

Qualidades Profissionais 

 MB* B R I NA 

Cumprimento de prazos no 
trabalho 

     

Capacidade de utilizar/aplicar as 
ferramentas específicas do curso 

     

Quanto à produtividade/ritmo de 
trabalho 

     

Quanto à inovação/tecnologia      

Quanto à visão sistêmica      

Quanto à qualidade do trabalho 
realizado 

     

Quanto à filosofia de melhoria 
contínua 

     

Qualidades Pessoais 

Participação      

Iniciativa      

Capacidade de Aprender      

Aceitação de Responsabilidades      

Pontualidade e Frequência      

(continua) 
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(continuação) 

Cumprimento das Normas Internas      

Relacionamento com a Empresa      

Relacionamento com os Superiores      

Relacionamento com os Colegas      

Outras Avaliações Necessárias 

      

      

      

* Nota — MB: Muito Bom; B: Bom; R: Regular; I: Irregular. 
 

II. Quanto ao desenvolvimento de competências e habilidades 

  

Competências e Habilidades 

Quanto à capacidade dessa experiência 
de estágio em desenvolver a 

capacidade e/ou habilidade no 
acadêmico 

MB* B R I 

I - Aplicar conhecimentos matemáticos, 
científicos, tecnológicos e instrumentais à 
engenharia; 

    

II - Projetar e conduzir experimentos e 
interpretar resultados; 

    

III - Conceber, projetar e analisar sistemas, 
produtos e processos; 

    

IV - Planejar, supervisionar, elaborar e 
coordenar projetos e serviços de engenharia; 

    

V - Identificar, formular e resolver problemas 
de engenharia; 

    

VI - Desenvolver e/ou utilizar novas 
ferramentas e técnicas; 

    

VII - Supervisionar a operação e a 
manutenção de sistemas; 

    

VIII - Avaliar criticamente a operação e a 
manutenção de sistemas; 

    

IX - Comunicar-se eficientemente nas formas 
escrita, oral e gráfica; 

    

X - Atuar em equipes multidisciplinares;     

XI - Compreender e aplicar a ética e 
responsabilidade profissionais; 

    

XII - Avaliar o impacto das atividades da 
engenharia no contexto social e ambiental; 

    

XIII - Avaliar a viabilidade econômica de 
projetos de engenharia; 

    

XIV - Assumir a postura de permanente 
busca de atualização profissional. 

    

* Nota — MB: Muito Bom; B: Bom; R: Regular; I: Irregular. 
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III. Quanto ao Curso 

 
A formação que o curso oferece ao estagiário: 

(   ) Ultrapassa as exigências da formação profissional 

(   ) Satisfaz as exigências da formação profissional 

(   ) Não satisfaz as exigências da formação profissional. 

(Neste caso, relate abaixo em que aspectos o curso não atende às 

exigências de formação profissional) 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

IV. Sugestões: 

Apresente quaisquer observações ou sugestões que julgar necessárias para o 

aprimoramento da formação profissional e humana dos nossos alunos. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

V. Informações fornecidas por: 

 
Nome:__________________________________________________________ 
 
Cargo: _________________________________________________________ 

 
Data: ____/____/____ 

 

Assinatura e carimbo do Supervisor do Estágio da empresa 
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APÊNDICE B - Modelo Relatório de Estágio Supervisionado 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOME DO ALUNO  

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 

 NOME DA EMPRESA / CONCEDENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

CASCAVEL/PR 

 

 ANO:      
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SUMÁRIO 
 
1.INTRODUÇÃO 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

2.1. ATIVIDADE (NOMINAR A ATIVIDADE) 

2.1.1. O que foi feito 

2.1.2. Por que foi feito 

2.1.3. Como foi feito 

2.1.4. Qual a aprendizagem com a atividade 

2.2. ATIVIDADE (NOMINAR A ATIVIDADE) 

2.2.1. O que foi feito 

2.2.2. Por que foi feito 

2.2.3. Como foi feito 

2.2.4. Qual a aprendizagem com a atividade 

2.3. ATIVIDADE (NOMINAR A ATIVIDADE) 

2.3.1. O que foi feito 

2.3.2. Por que foi feito 

2.3.3. Como foi feito 

2.3.4. Qual a aprendizagem com a atividade 

2.4. ATIVIDADE (NOMINAR A ATIVIDADE) 

2.4.1. O que foi feito 

2.4.2. Por que foi feito 

2.4.3. Como foi feito 

2.4.4. Qual a aprendizagem com a atividade 

3. CONCLUSÕES 

REFERÊNCIAS 

APÊNDICES 

ANEXOS 
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IDENTIFICAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

Identificação do Estagiário:  

Endereço: 

Curso: 

Ano de Conclusão: 

 

Identificação da Empresa: 

Nome: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

Telefone: 

 

Área na empresa onde foi realizado o estágio:  

Data de início: 

Data de término: 

Carga Horária Semanal: 

Carga Horária Total: 

Supervisor de Estágio: 

 

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

Deve conter um texto que apresente a empresa em que o estágio foi 

realizado, abordando informações sobre um breve histórico da organização, 

caracterização do segmento de mercado, áreas de atuação, estrutura 

organizacional e infraestrutura da empresa. 
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1 INTRODUÇÃO 

Relatar o processo de seleção por que passou para ser admitido como 

estagiário; caracterizar a empresa onde estagiou, quanto ao processo 

produtivo, sistema de gestão, processo de capacitação adotado etc. A 

introdução é importante para orientar aquele que vai ler o relatório. 

Por tratar-se de relatório (relato pessoal), em todo o relatório é usada a 

1ª pessoa do singular explicitando, claramente, o que você fez e o que você 

aprendeu. Lembre-se que esse relato será a base da avaliação de seu 

desempenho no estágio curricular obrigatório supervisionado. 

A redação é do tipo técnico-profissional, demonstrando sua vivência 

profissional, a base do estágio supervisionado no Centro Universitário Univel. 

 

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Abrange todas as atividades desenvolvidas pelo estagiário o que fez, 

como fez, local, instrumentos ou equipamentos utilizados, participação em 

projetos ou cursos e demais características técnicas do trabalho; facilidade ou 

dificuldade de adaptação, experiência adquirida, etc. 

O desenvolvimento tem por objetivo expor, de maneira clara, objetiva e 

com detalhes fundamentais, as ideias principais das tarefas realizadas no 

estágio, analisando-as e ressaltando os pormenores mais importantes. Cada 

atividade desenvolvida no estágio se constituirá de um subtítulo (ver Sumário) 

no qual o estagiário relatará:  

 O que foi feito 

 Por que foi feito 

 Como foi feito/ instrumentos e equipamentos utilizados 

 Qual a aprendizagem com a atividade 

 Qual a dificuldade e facilidade 

Devem ser indicadas, além das vivências, as referências bibliográficas, 

ferramentas, softwares, etc., utilizados no decorrer de cada uma das atividades 

desenvolvidas. Não deixe de inserir referências que serviram para o 
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desenvolvimento de cada uma das atividades (leis, códigos, manuais, artigos, 

livros, sites, etc.). 

 

3 CONCLUSÕES 

Avaliação do estágio analisando criticamente as atividades 

desenvolvidas e apresentando sugestões, quando necessário. A conclusão 

consiste em uma análise crítica do estágio em termos de contribuição para a 

formação profissional do estagiário. Devem aparecer, na conclusão, as críticas, 

positivas ou negativas, devendo ser sempre construtivas.  

Finalize com o que foi feito, por que foi feito, como foi feito e a 

aprendizagem obtida no estágio como um todo. Aqui a reflexão é sobre o 

estágio no todo, e não em cada uma das atividades, como no desenvolvimento. 

É a oportunidade que o estagiário tem de dar sua opinião sobre a validade do 

estágio orientado ou supervisionado, a importância do mesmo para sua vida 

profissional, se a teoria aprendida no decorrer do curso contribuiu, pesou na 

realização do estágio.  
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5.5 Regulamento de Atividades Complementares do Curso 
Engenharia Mecânica 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade definir as regras a serem 

aplicadas para o cômputo das atividades complementares necessárias para a 

obtenção do título de bacharel em Engenharia Mecânica, conforme legislação 

em vigor (Resolução CNE/CES nº 11, de 11/03/2002). 

 
Art. 2º As atividades complementares estão contempladas no projeto 

pedagógico do curso de Engenharia Mecânica e tem como objetivo ampliar os 

horizontes de uma formação profissional, proporcionando uma formação 

sociocultural mais abrangente. Ficarão divididas em seis categorias, conforme 

Tabela 1. 

Tabela 1: Atividades complementares do curso de Engenharia Mecânica. 

Categoria Descrição 

A Atividades de Extensão 

B Palestras, Seminários, Congressos e Conferências 

C Pesquisa e Iniciação Científica 

D Voluntariado 

E Monitoria 

F Disciplinas não previstas no Currículo Pleno 

  

Art. 3º Atividades complementares são um componente curricular obrigatório 

para colação de grau do discente em Engenharia Mecânica, com a carga 

horária inserida na estrutura da matriz curricular do curso; 

 
Art. 4º Os alunos deverão desenvolver atividades complementares, de modo a 

cumprir o total de horas determinada na matriz curricular (200 horas de 

atividades complementares, conforme matriz vigente); 

 
Art. 5º A realização das atividades complementares é de responsabilidade do 

acadêmico; 
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CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 6º As atividades complementares deverão ser desenvolvidas em espaços 

de tempo que não conflitem com a matriz de horários das aulas na graduação; 

I. Não haverá abono de faltas aos alunos que vierem a assistir as 

palestras, participar de seminários, congressos ou realização de 

qualquer atividade complementar nos horários de aulas, fora da IES; 

II. As atividades complementares podem ser realizadas a qualquer 

momento, inclusive durante as férias escolares; 

III. A realização dessas atividades dependerá exclusivamente da 

iniciativa e da dinamicidade do aluno, devendo este buscar as 

atividades que mais lhe interessa para desenvolver, sendo facultada, 

a UNIVEL, ofertar bem como indicar ou dispensar aulas para 

participação em atividades internas ou externas; 

IV. As atividades complementares deverão ser escolhidas pelos alunos 

de acordo com a relação de atividades e critérios estabelecidos no 

Anexo I - Relação de Atividades Complementares, deste documento, 

ou em acordo com a coordenação do curso; 

V. A carga horária total de atividades complementares deverá ser 

cumprida com a realização de, pelo menos, três categorias 

diferentes; 

VI. O aluno não poderá exceder o percentual máximo no cômputo de 

horas de atividades complementares estabelecidos para cada 

categoria, conforme apresenta a Tabela 2. 

VII. Não serão consideradas atividades complementares as atividades 

inseridas na programação pedagógica do curso. 

Tabela 2: Percentual máximo no cômputo de horas de atividades complementares. 

Categoria Descrição % máximo Horas 

A Extensão 50% 100 

B Palestras, Seminários, Congressos e 
Conferências 

60% 120 

C Pesquisa e Iniciação Científica 60% 120 

D Voluntariado 40% 80 

E Monitoria 40% 80 

F Disciplinas não previstas no Currículo Pleno 30% 60 
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CAPÍTULO III 

DA CONVALIDAÇÃO 

Art. 7º As atividades complementares previstas estão relacionadas no Anexo I 

- Relação de Atividades Complementares, em que consta também a forma de 

comprovação da atividade desenvolvida, bem como o critério para o 

deferimento de horas. 

I. O aproveitamento de carga horária referente às atividades 

complementares será aferido mediante comprovação de participação 

e aprovação, conforme o caso, após análise da coordenação; 

II. As atividades complementares receberão registro de carga horária de 

acordo com o Anexo I - Relação de Atividades Complementares, 

observado o limite máximo por evento; 

III. A coordenação poderá aceitar atividades não previstas no 

APÊNDICE I - Relação de Atividades Complementares, mediante 

requerimento acompanhado de prova documental; 

IV. Sendo aceita a atividade complementar realizada pelo aluno, cabe à 

coordenação do curso atribuir o total de horas deferido. 

 
Art. 8º Recomenda-se que, antes de realizar uma atividade complementar não 

contemplada neste documento, o aluno solicite o parecer da coordenação do 

curso sobre a relevância da atividade para a sua formação profissional. 

 
Art. 9º O protocolo das atividades complementares desenvolvidas deverá ser 

feito junto à coordenação em datas determinadas e publicadas em edital. 

I. Os comprovantes originais das atividades desenvolvidas 

apresentados pelo aluno serão devolvidos após a conferência da 

autenticidade do documento pela coordenação e devem permanecer 

sob a posse e responsabilidade direta de cada aluno. Devendo, 

contudo, ficar uma cópia arquivada junto com o formulário do aluno 

na coordenação do curso; 
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II. O aproveitamento das atividades complementares estará sujeito à 

análise e aprovação da coordenação, mediante registrado em fichas 

e prontuário do estudante; 

III. O certificado das atividades complementares deverá conter o registro 

de carga horária; 

IV. Quando ocorrer eventual solicitação de comprovantes já analisados, 

o aluno deverá reapresentá-los à coordenação do curso conforme a 

solicitação. 

CAPÍTULO IV 

DA CONVALIDAÇÃO 

Art. 10º Os alunos que ingressarem nos cursos oferecidos pela IES, por meio 

de algum tipo de transferência ou porte de diploma superior, ficam também 

sujeitos ao cumprimento da carga horária de atividades complementares, 

podendo solicitar a carga horária atribuída pela instituição de origem, 

observando-se seguintes condições: 

I. As atividades complementares realizadas na Instituição/curso de 

origem devem ser compatíveis com as estabelecidas neste 

regulamento; 

II. A carga horária atribuída pela instituição de origem não poderá ser 

superior à conferida por este regulamento à atividade idêntica ou 

congênere; 

III. A carga horária atribuída pela instituição deve ser comprovada 

através de documentação. 

 
Art. 11º As atividades devem ter sido realizadas em um período de até cinco 

anos antes da solicitação de aproveitamento na IES. 

 
Art. 12º Os casos omissos serão analisados e resolvidos pelo Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Engenharia Mecânica da IES. 
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Art. 13º Este regulamento poderá sofrer alterações, por iniciativa da Direção do 

Centro Universitário Univel e do Núcleo Docente Estruturante do curso de 

Engenharia Mecânica. 

Cascavel, 16 de fevereiro de 2017. 

 
Germano Scarabeli Custódio Assunção 

Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica 
Centro Universitário Univel 
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APÊNDICE A - Relação de Atividades Complementares 

Tabela A.1: Categoria A — Atividades de Extensão. 

A.1: Atividades de extensão 

Descrição 
Atividades de extensão desenvolvidas pelo curso ou em convênio com 
outras instituições. 

Comprovação Certificação de participação expedida pela organização do evento. 

Carga Horária Até o limite de 30 horas por atividade. 

A.2: Nivelamento e aperfeiçoamento 

Descrição 
Participação em cursos de extensão e aperfeiçoamento realizados pela 
UNIVEL ou em instituições públicas ou privadas reconhecidas. 

Comprovação Certificação de participação expedida pela organização do evento. 

Carga Horária Até o limite de 30 horas por atividade. 

A.3: Extensão comunitária 

Descrição 
Participação em atividades culturais e de extensão comunitárias 
realizadas pela UNIVEL ou em instituições públicas ou privadas 
reconhecidas. 

Comprovação Certificação de participação expedida pela organização do evento. 

Carga Horária Até o limite de 30 horas por atividade. 

A.4: Atividades de Empresa Júnior 

Descrição Participação em projetos de consultoria de Empresa Júnior. 

Comprovação 
Certificação de participação expedida pelo professor coordenador da 
Empresa Júnior. 

Carga Horária Até o limite de 30 horas por atividade. 

A.5: Projeto extraclasse 

Descrição Projetos extraclasses com orientação de professor do curso. 

Comprovação Certificação de participação expedida pela organização do evento. 

Carga Horária Até o limite de 30 horas por atividade. 

A.6: Visita técnica 

Descrição 
Consiste em conhecer empresas ou instituições da sua futura área de 
atuação. 

Comprovação Certificado expedido pela organização da visita técnica. 

Carga Horária Até o limite de 15 horas por atividade. 

 
Tabela A.2: Categoria B — Palestras, Seminários, Congressos e Conferências 

B.1: Aperfeiçoamento acadêmico 

Descrição 
Participação em eventos, palestras, cursos, congressos, workshops e 
oficinas, oferecidos dentro ou fora da UNIVEL, relacionados à área de 
atuação profissional, inclusive cursos a distância. 

Comprovação Certificado expedido pela organização do evento. 
Carga Horária Até o limite de 30 horas por atividade. 

  
Tabela A.3: Categoria C — Pesquisa e Iniciação Científica 

C.1: Atividades de pesquisa e iniciação científica 

Descrição 
Participação em atividades de iniciação científica (como bolsista ou 
voluntário) realizadas na UNIVEL, ou em instituições públicas ou privadas 
reconhecidas. 

Comprovação 
Declaração comprobatória, com o período e descrição das atividades 
desenvolvidas. 

Carga Horária Até o limite de 40 horas por atividade. 
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Tabela A.4: Categoria D — Voluntariado 

D.1: Atividades de representação discente 

Descrição 
Desenvolvimento de atividades de liderança em sala de aula ou centro 
acadêmico do curso, visando à promoção de atividades voltadas ao 
aperfeiçoamento e visibilidade do curso. Inclui-se comissão de formatura. 

Comprovação 
Relatório das atividades desenvolvidas durante o ano, ratificado pelo 
coordenador do curso. 

Carga Horária 20 horas por atividade. 

D.2: Organização de eventos 

Descrição 
Participação e envolvimento na organização de eventos voltados ao 
aprimoramento e visibilidade do curso de Engenharia Mecânica 
(exposição, mostras, palestra com profissionais, concursos, etc). 

Comprovação Certificação de participação expedida pela organização do evento. 
Carga Horária Até o limite de 20 horas por atividade. 

D.3: Voluntariado em entidades filantrópicas ou prestação de serviços à comunidade. 

Descrição 
Prestação voluntária de serviços comunitários através de entidade 
beneficente, humanitária ou filantrópica, legalmente instituída. 

Comprovação 
Declaração ou certificação emitida pela entidade promotora do evento 
atestando e endossando as atividades desenvolvidas. 

Carga Horária Até o limite de 20 horas por atividade. 

 
Tabela A.5: Categoria E — Monitoria 

E.1: Monitoria 

Descrição 
Desenvolvimento de atividades de apoio aos professores dos cursos de 
graduação da UNIVEL. 

Comprovação Declaração de monitoria expedida pela coordenação do curso. 

Carga Horária 
Somente serão aceitas quando realizadas na UNIVEL– até o limite de 30 
horas por atividade. 

E.2: Oferecimento de cursos 

Descrição 
Instrutores de oficinas, palestras, workshops e cursos extracurriculares de 
aprimoramento para os demais alunos do curso

2
. 

Comprovação Certificado expedido pela coordenação do curso. 

Carga Horária 
Somente serão aceitas quando realizadas na UNIVEL– até o limite de 30 
horas por atividade. 

 

Tabela A.6: Categoria F — Disciplinas não Previstas no Currículo Pleno 

F.1: Disciplinas cursadas na UNIVEL 

Descrição 
Disciplina cursada em outro curso da UNIVEL como enriquecimento 
curricular. 

Comprovação 
Comprovante de aprovação na disciplina e confirmação pelo 
Departamento de Controle Acadêmico. 

Carga Horária 
Disciplinas relacionadas ao curso: 70% da carga horária (até o limite de 
15 horas por disciplina); Disciplinas diversas: 20% da carga horária (até o 
limite de 15 horas por disciplina). 

F.2: Disciplinas de alunos transferidos 

Descrição 
Disciplinas cursadas em outras instituições que não foram aproveitadas 
na grade curricular do curso. 

Comprovação 
Comprovante de aprovação na disciplina e confirmação pelo 
Departamento de Controle Acadêmico. 

(continua) 

                                            
2
 As propostas dos cursos devem ser apresentadas para avaliação e autorização da 

coordenação do curso e o oferecimento do curso deve ser supervisionado por um professor 
titular da área. 
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(continuação) 

Carga Horária 
Disciplinas relacionadas ao curso: 70% da carga horária (até o limite de 
15 horas por disciplina); Disciplinas diversas: 20% da carga horária (até o 
limite de 15 horas por disciplina). 

 

 
 

  



 

Centro Universitário UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz 
CEP 85806-080, Cascavel (PR) 

Fone: (45) 3036-3608 
engenhariamecânica@univel.br 

  

 

276 
 

5.6 Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para o 
curso de Engenharia Mecânica 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO 

CURSO (TCC) DE ENGENHARIA MECÂNICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNIVEL 

 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade normatizar o Trabalho de 

Conclusão do Curso (TCC) do curso de Engenharia Mecânica do Centro 

Universitário Univel ao qual devem submeter-se os acadêmicos do curso de 

Engenharia Mecânica. 

 

Art. 2º O TCC consiste na investigação, desenvolvimento, execução, análise e 

sistematização de um trabalho na área de Engenharia Mecânica, devendo ser 

elaborado na modalidade de Artigo Científico ou Monografia, e vinculado a uma 

das linhas de pesquisa relacionadas ao curso de Engenharia Mecânica. 

 

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 deverá ser realizado individualmente, orientado por um 

professor, com o fim de aplicar e demonstrar fundamentação consistente em 

relação aos conhecimentos teórico-práticos adquiridos no decorrer do curso. 
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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 curso de Engenharia Mecânica, com carga horária especificada na matriz 

curricular. 

 

§ 1º Os componentes curriculares TCC I e II serão desenvolvidos 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 Engenharia Mecânica; 

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 comunitário nas áreas da Engenharia Mecânica; 
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III. Projetos de ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão nas áreas 

da Engenharia Mecânica; 

IV. Pesquisa de campo ou experimental relacionada aos conteúdos das 

disciplinas do curso ou afins às áreas da Engenharia Mecânica. 

 

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. 

 

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 

Engenharia 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; 
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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 5 (oito) TCCs por turma. 

 

Parágrafo único. Serão Orientadores somente professores pertencentes ao 

corpo docente da Univel ou professores indicados e aprovados pelo Colegiado 

do Curso. 
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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 Engenharia 

Mecânica; 

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 Engenharia 

Mecânica quando não houver um Engenheiro 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. 
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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 

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 etapas propostas no 

Quadro 1. 

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 
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disponíveis. O acadêmico poderá escolher o professor Orientador a partir desta 

relação, de acordo com o seu tema de pesquisa. 

 

 

 

Quadro 1: Etapas de desenvolvimento do TCC I. 
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) 

 

§ 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 UNIVEL. 

 

§ 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. 
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Art. 18. O acadêmico é acompanhado pelo professor orientador utilizando a 

Ficha de Acompanhamento das Orientações do TCC (APÊNDICE A), 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 (APÊNDICE B) e 

a segunda nota pelo Coordenador de TCC do Curso (APÊNDICE C) em função 

das etapas descritos no Art. 17º. 

 

Art. 21. O acadêmico tem seu Projeto de TCC aprovado se: 

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. 
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§ 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 que deverá ser desenvolvido dentro 

das normas da ABNT e diretrizes para trabalhos acadêmicos do curso, 

observando as etapas propostas no Quadro 2. 

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 
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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. 

Quadro 2: Etapas de desenvolvimento do TCC II. 
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 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 
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. 

 

 

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. 
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§ 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. 

 

§ 2º O professor Orientador deverá encaminhar ao Coordenador de TCC do 

Curso, ao término de cada orientação, em período pré-estabelecido, o seu 

parecer, que representará 50% da nota final do TCC. 

 

§ 3º A Banca Examinadora avalia o trabalho e a defesa feita pelo acadêmico ou 

dupla, 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 3. 

Quadro 3: Distribuição de notas e medidas a serem tomadas. 
NOTA CONCEITO RESULTADO MEDIDA NECESSÁRIA 

0,0 a 3,9 Insuficiente Reprovado 
Matricular-se novamente no 
componente curricular TCC II 
(recomeçar tudo). 
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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. 

 
 

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. 

 

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de 

Engenharia Mecânica do Centro Universitário Univel e, em última instância, 

pelo Conselho Superior (CONSU). 

 

Cascavel, 15 de agosto de 2017. 

 
Germano Scarabeli Custódio Assunção 

Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica 
Centro Universitário Univel 
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5.7 Regulamento do Programa de Monitoria para o curso de 
Engenharia Mecânica 

 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE MONITORIA DO CURSO DE 

ENGENHARIA MECÂNICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

 
 

Dispõe sobre o Regime de Monitorias do Curso de Engenharia Mecânica do 

Centro Universitário Univel. 

  
A Coordenação do curso de Engenharia Mecânica, no uso de suas atribuições, 

considerando a necessidade de regulamentar as monitorias relativas ao curso 

de Engenharia Mecânica, em conformidade com as resoluções do Conselho 

Superior (CONSU), resolve: 

 
Capítulo I 

Definição de Atividade de Monitoria  
 

Art. 1º O Sistema de Monitoria do Centro Universitário Univel fica entendido 

como uma modalidade específica de atuação acadêmica, onde o corpo 

discente da instituição tem a possibilidade de interagir na atividade de iniciação 

à docência, através da realização de programas de ensino, pesquisa e 

extensão, com apoio do corpo docente. 

 
Capítulo II 

Objetivos da Monitoria  
 

Art. 2º O Sistema de Monitoria do Centro Universitário Univel tem como 

objetivos básicos: 

I. Propiciar uma formação acadêmica mais completa; 

II. Fomentar a iniciação à docência; 

III. Integrar o aluno às atividades da instituição; 

IV. Incentivar a reflexão crítica do aluno e a descoberta de novas 

aptidões; 
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V. Preparar o aluno para auxiliar sua comunidade através da 

atividade de ensino e aprendizagem; 

VI. Auxiliar a evolução do acadêmico com dificuldades de 

aprendizagem, através do constante acompanhamento por 

monitores e docentes; 

 
Capítulo III 

Funções do Monitor 
 

Art. 3º São funções do monitor: 

I - Participar, juntamente com o professor responsável pelas atividades 
de ensino, em tarefas condizentes com o seu grau de conhecimento 
e experiência: 
a) no planejamento das atividades; 

b) na orientação e auxílio aos alunos; 

c) na realização de trabalhos práticos e experimentais.  

II - Participar na prática do ensino, constituindo-se em elo de ligação 
entre professor e alunos, sempre sob supervisão do professor 
responsável pela disciplina. 

 
Art. 4º As atividades do monitor obedecerão à programação elaborada pelo 

professor responsável.  

 
Capítulo IV 

Obrigações do Monitor 
 

Art. 5º São obrigações do monitor: 

I - Auxiliar o acadêmico no processo ensino-aprendizagem; 
II - Cumprir todas as tarefas estabelecidas conforme o plano elaborado; 
III - Auxiliar o professor orientador na elaboração do plano de trabalho; 
IV - Atender com cordialidade e presteza aos pedidos dos alunos sob 

sua orientação; 
V - Comparecer às atividades no horário e local determinado pelo 

professor orientador; 
VI - Levar todas as dificuldades encontradas nos momento do 

desenvolvimento das atividades ao professor orientador; 
VII - Avisar com antecedência aos alunos o horário e local das 

atividades; 
VIII - Prestar contas ao professor orientador das atividades 

desenvolvidas e seus resultados; 
IX - Agir com eficiência, boa-fé e ética; 
X – Prestar contas por meio de relatório. 
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Art. 6º Fica vedado a qualquer monitor: 

I. Agir diversamente do que se constituir como sua obrigação; 
II. Receber qualquer valor ou benefício de qualquer aluno sob sua 

orientação; 
III. Realizar qualquer projeto sem autorização do professor orientador; 
IV. Ter mais que uma disciplina de monitoria; 
V. Ser desrespeitoso com qualquer aluno sob sua égide, quer no campo 

da agressão física quanto moral; 
 
Art. 7º A prática de qualquer dos atos descritos no artigo anterior gera ao 

monitor a sanção de exclusão da monitoria. 

 
Capítulo V 

Professor Orientador 
 

Art. 8º O professor orientador deve ser docente da Univel. 

 
Art. 9º O professor orientador poderá ter um aluno monitor para cada matéria 

lecionada 

 
Art. 10º O professor orientador é responsável pela atuação do monitor. 

 
Art. 11º São funções e obrigações do professor orientador: 

I - Acompanhar o monitor em suas atividades, avaliando sua evolução; 
II - Elaborar o plano de trabalho da disciplina, esclarecendo as temáticas 

ao monitor; 
III - Acompanhar a distribuição de atividades aos alunos pelo monitor; 
IV - Controlar a frequência do monitor; 
V - Zelar pela correção das atividades do monitor, orientando-o no 

sentido técnico, ético e moral; 
VI - Informar à Coordenação do Curso qualquer irregularidade na 

atuação do monitor. 
 
Art. 12º Fica vedado ao professor orientador: 

I - Deixar de atender as obrigações descritas no artigo anterior; 
II - Transferir ao monitor atividades que estejam fora das funções deste; 

 
Capítulo VI  

Coordenação Geral do Sistema de Monitoria 
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Art. 13º A coordenação geral do Regime de Monitoria do Curso de Engenharia 

Mecânica da Univel será exercida pela Coordenação do Curso, que avaliará o 

desenvolvimento do sistema, junto ao NDE. 

 
Art. 14º Caberá ao Coordenador de Curso supervisionar: 

a) O programa, planejamento e critérios de avaliação da disciplina;  
b) As formas de acompanhamento das atividades do monitor;  
c) O processo de seleção dos monitores e homologação dos resultados;  

 
Art. 15º Caberá à Coordenação de Curso decidir sobre eventuais recursos 

interpostos por alunos monitores, bem como sobre questionamentos 

levantados pelos professores orientadores. 

 
 

Capítulo VII  
Cronograma de Atividades  

 

Art. 16º O cronograma de atividades da monitoria conterá os seguintes 

eventos: 

I - Divulgação de edital de abertura de inscrições; 
II - Inscrições; 
III - Realização do processo de seleção; 
IV - Homologação dos resultados e divulgação; 
V - Desenvolvimento das atividades de monitor; 
VII - Conclusão do programa; 
VIII - Certificação.  

 
Capítulo VIII  

Inscrição e Seleção 
 

Art. 17º Poderão se inscrever para seleção em monitoria de ensino: 

I - Os alunos regularmente matriculados nos cursos da IES; 
II - Os alunos de outras instituições nacionais ou estrangeiras, em 

caráter excepcional e somente durante o tempo de permanência na 
Univel, em virtude de convênios que assim o permitam.  

 
Art. 18º No caso das monitorias de ensino, poderão inscrever-se para seleção:  
 

I - Os candidatos que tiveram integralizado a disciplina para a qual 
postulam-se;  
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II - Os candidatos que cursaram com bom rendimento a disciplina à qual 
postulam-se, demonstrada através de analise curricular;  

III - Os candidatos interessados em disciplinas recém-criadas, ainda não 
oferecidas ou que não façam parte de seu currículo, deverão demonstrar 
conhecimento técnico ou prático na área que postulam. 

 
Art. 19º A seleção será realizada através de: 

a) Prova escrita; ou 
b) Análise curricular; ou 
c) Análise do histórico acadêmico; ou 
d) Entrevista. 

 
Parágrafo único Nas fases constantes deste artigo, se adotará os seguintes 

critérios: 

I - Havendo mais de um candidato aprovado, a comissão indicará a 
ordem de classificação; 

II - Em caso de empate, prevalecerá a maior nota obtida na análise 
curricular. Persistindo o  empate, prevalecerá a maior nota da análise 
do histórico acadêmico. Se, ainda, houver empate, a melhor 
entrevista. 

 
Art. 20º Após o término da seleção, será lançado em edital os nomes dos 

acadêmicos aprovados. 

 
Capítulo IX 

Certificação das atividades 
 
Art. 21º Ao monitor, após conclusão com aproveitamento das atividades e a 

homologação dos relatórios na Coordenação do Curso, o aluno será certificado 

com a carga horária cumprida em monitoria, podendo utilizar para o 

cumprimento das atividades complementares; 

 
 

Capítulo X 
Desligamento do Monitor 

 
Art. 22º O desligamento do monitor poderá acontecer pelos seguintes motivos: 

I - Conclusão do processo; 
II - Descumprimento das Obrigações. 
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Parágrafo único Em caso de desligamento, o professor responsável pela 

atividade deverá comunicar à Coordenação do Curso, que adotará as medidas 

de exclusão. 

 
Capítulo XI 

Disposições Gerais e Transitórias 
 

Art. 23º A monitoria será gratuita por tempo indeterminado; 

Art. 24º Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso. 

  
Cascavel, 19 de março de 2017. 

 
Germano Scarabeli Custódio Assunção 

Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica 
Centro Universitário Univel 
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5.8 Regulamento da Avaliação Integradora para o curso de 
Engenharia Mecânica 

REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO INTEGRADORA  
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

 
 
Este documento dispõe sobre as normas e procedimentos para o exercício da 

Avaliação Integradora nos cursos de graduação do Centro Universitário 

Univel. 

 
 

CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO DA AVALIAÇÃO INTEGRADORA 

 
Art. 1º - A Avaliação Integradora é o instrumento institucional de avaliação 

sistêmica e formal dos acadêmicos de Graduação do Centro Universitário 

Univel. Considerando-se que os desafios de qualidade do Ensino Superior 

passam pelo olhar sistêmico do processo de ensino e aprendizagem, 

compreende-se ser necessário observar estrategicamente desde a oferta do 

conhecimento, as metodologias de ensino, o papel docente e a participação 

discente, acompanhadas por meio de constante avaliação. Nesse espaço, a AI, 

realizada de forma sistêmica, apresenta-se como um instrumento avaliativo 

para a IES, e de aprendizagem para o discente, pois permite ao avaliado 

revisitar os conhecimentos adquiridos e internalizá-los, além de verificar o seu 

nível de aderência aos conteúdos programáticos propostos no projeto 

pedagógico do curso. 

 
CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS  
 

Art. 2º - A Avaliação Integradora tem como objetivos: 

I) Verificar o desenvolvimento das competências e habilidades previstas 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos e PPC do curso; 

II) Identificar o nível de aderência dos alunos em relação aos conteúdos 
previstos nas matrizes curriculares dos cursos;  

III)  Apoiar na identificação de lacunas entre os conteúdos propostos e o 
aproveitamento dos acadêmicos, para que as Coordenações de Curso e 
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Núcleos Docentes Estruturantes criem estratégias de recuperação de 
conteúdos, caso seja necessário; 

IV) Auxiliar na formação do aluno para participar de avaliações externas, 
tais como provas de Concursos Públicos e Exame de Desempenho dos 
Estudantes – ENADE; 

V) Fornecer insumos para o planejamento didático-pedagógico dos cursos 
em avaliação; 

VI) Oportunizar o aprimoramento da capacidade de análise, interpretação, 
dissertação, raciocínio lógico e gestão do tempo para resolução de 
casos específicos. 
 

CAPÍTULO III 
DA CARACTERIZAÇÃO  

 
Art. 3º - A Avaliação Integradora tem caráter interdisciplinar e conteúdo 

acumulativo, concernente aos semestres anteriormente cursados. 

 

 Art. 4º - A AI é individual e sem consulta. 

 

Art. 5º - A prova é obrigatória aos acadêmicos que estejam matriculados em 

pelo menos 03 (três) disciplinas, no período de aplicação da AI. 

 

Art. 6º - Os alunos matriculados em 02 (duas) disciplinas ou menos terão as 

notas de sua avaliação bimestral ponderada integralmente, a fim de suprir os 

pontos relativos à AI. 

I - Cabe às Coordenações de Curso informar aos professores quais são 

os alunos nesta situação. 

 

Art. 7º - Não haverá 2º chamada para realização da Avaliação Integradora, em 

nenhuma hipótese. O acadêmico ausente receberá nota 0,0 (zero) como ponto 

referente à prova, não havendo outra forma de reposição desta nota. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS PERÍODOS A SEREM AVALIADOS 
 

Art. 8º - Todos os alunos de Graduação deverão, obrigatoriamente, ser 

avaliados pelo menos 02 (duas) vezes ao longo do curso. Servirá como 
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referência para a aplicação das provas as turmas ingressantes na grade de 

verão que seguirão a programação conforme se apresenta a seguir: 

 

Duração do Curso 1ª Avaliação 2ª Avaliação 

02 Anos 2º Período 3º Período 

03 Anos 3º Período 5º Período 

04 Anos 4º Período 6º Período 

05 Anos 4º Período 8º Período 

 
Art. 9º - Fica a critério de cada Coordenação de Curso aplicar Avaliações 

Integradoras adicionais em períodos distintos aos definidos neste 

Regulamento, desde que atendidas às avaliações previstas neste capítulo. 

 

Art. 10º - As coordenações devem contemplar alunos ingressantes nas 

matrizes de inverno, inserindo em sua avaliação integradora apenas questões 

de disciplinas cursadas previamente pelo aluno. Quando necessário, deve ser 

elaborada uma avaliação integradora específica para estes alunos, substituindo 

as questões não abordadas previamente. 

 

CAPÍTULO V 
DA ESTRUTURA DA PROVA 

 
Art. 10º - A Avaliação Integradora terá modelo único, baseado no padrão do 

Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE. 

 

Art. 11º - A prova será composta de 40 (quarenta) questões, distribuídas do 

seguinte modo: 

 

I - 08 (oito) questões objetivas, de conhecimentos gerais; 

II - 02 (duas) questões discursivas, de conhecimentos gerais; 

III - 28 (vinte e oito) questões objetivas, de conhecimentos específicos; 

IV- 02 (duas) questões discursivas, de conhecimentos específicos. 
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CAPÍTULO VI 
DA CONSTRUÇÃO DAS QUESTÕES  

 
Art. 12º - As questões de conhecimentos gerais deverão ser iguais para todos 

os cursos avaliados.  

 
I - A Direção-Geral coordenará a confecção das questões de conhecimentos 
gerais e as repassará para que cada Coordenação de Curso a insira em seu 
caderno de questões próprio. 
 
Art. 13º - As questões específicas serão coordenadas/elaboradas pelas 

Coordenações de Curso, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante e 

auxílio de seu colegiado. 

 

Art. 14º - Os conteúdos das questões devem contemplar todas as disciplinas 

concluídas, em formato acumulativo. 

 

Art. 15º - Os conteúdos das questões de conhecimentos específicos devem ser 

norteados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e as Portarias de Conteúdo 

do Exame Nacional de Desempenho - ENADE, publicadas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. 

 

Art. 16º - O formato das questões deve seguir, como base, as metodologias 

avaliativas existentes no Exame Nacional do Desempenho do Estudante – 

ENADE. 

 

Art. 17º - As questões produzidas devem ser originais e específicas para a AI. 

No entanto, 25% das questões de conhecimentos específicos deve ser obtido 

de fontes externas, tais como questões já publicadas pelo INEP e utilizadas em 

exames de ENADE de anos anteriores, bem como questões de Concursos 

Públicos e outras avaliações externas, desde que não sejam violados os 

direitos autorais. 
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Art. 18º - As questões elaboradas devem integrar o banco de questões, para 

serem utilizadas em Avaliações Integradoras futuras. 

 
CAPÍTULO VII 

DA PONTUAÇÃO 
 

Art. 19º - A Avaliação Integradora terá peso de 100 pontos, assim distribuídos: 

Seções Número das Questões Peso das Questões 

Formação Geral – Objetivas 01 a 08 2 (dois) pontos cada 

Formação Geral - Discursivas Discursiva 01 e Discursiva 02 7 (sete) pontos cada 

Formação Específica - Objetivas 09 a 36 2 (dois) pontos cada 

Formação Específica - Discursivas Discursiva 03 e Discursiva 04 7 (sete) pontos cada 

 
 
Art. 20º - A nota obtida pelo acadêmico deverá ser integralizada no bimestre 

corrente, como parte constituinte da nota bimestral. A referida prova 

corresponderá a 20% (vinte) da nota bimestral e será assim distribuída, de 

acordo com o desempenho do aluno: 

 
Pontuação na AI Nota Bimestral 

De 0 a 19,9 pontos 0,5 ponto 

De 20 a 39,9 pontos 1,0 ponto 

De 40 a 59,9 pontos 1,5 pontos 

De 60 pontos acima 2,0 pontos 

 
 
Art. 21º - É dever do professor inserir no Plano de Ensino, no item Critérios de 

Avaliação, o peso bimestral e a forma de atribuição da nota da AI, 

considerando-se o desempenho do aluno descrito acima. No bimestre em que 

a Avaliação Integradora for aplicada, o professor deverá distribuir os 80% 

(oitenta) dos pontos restantes entre a prova bimestral e as demais atividades 

avaliativas. 

 
Art. 22º - O resultado final da AI, contendo a pontuação dos acadêmicos, será 

elaborado pelas Coordenações de Curso e repassado aos professores para a 

execução do lançamento das médias bimestrais dos alunos. 

 
 
 

CAPÍTULO VIII 
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DAS IMPRESSÕES  
Art. 23º - As impressões da Avaliação Integradora serão supervisionadas pelo 

Núcleo Pedagógico. 

 
Art. 24º - Os arquivos finais devem ser enviados para impressão, por cada 

Coordenação de Curso, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência à 

aplicação da prova, em formato PDF e para o e-mail coordenacaop@univel.br. 

 
CAPÍTULO IX 

DA APLICAÇÃO  
Art. 25º - A data de aplicação da Avaliação Integradora será única para todos 

os cursos de um mesmo turno, exceto para turnos diferentes. 

 
Art. 26º - O período da prova será determinado pela Direção-Geral, juntamente 

com o colegiado de Coordenadores de Curso, e a data definida no início do 

semestre letivo. 

 
Art. 27º - O acadêmico deverá ser comunicado da data de aplicação da prova 
com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
Art. 28º - O aluno realizará a Avaliação Integradora em sua própria sala de 

aula. 

 
Art. 29º - A realização terá tempo mínimo de 01 (uma) hora/aula e tempo 

máximo de 04 (quatro) horas/aulas, assim distribuídas: 

I - Matutino – 08h às 11h45 
II - Noturno – 19h às 22h45 
 

Art. 30º - A aplicação da Avaliação Integradora será atribuída aos professores 

que possuírem aulas com as turmas avaliadas, no dia elencado para as provas. 

A gestão dos professores-aplicadores ficará sob responsabilidade de cada 

Coordenação de Curso. 

 
 
 
 

CAPÍTULO X 

mailto:coordenacaop@univel.br
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DA CORREÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Art. 31º - As Coordenações de Curso ficarão responsáveis por realizar a 

correção das questões objetivas e dissertativas, além de elaborar a relação 

final de notas da AI. 

 
I - Quando a Coordenação de Curso entender ser pertinente poderá 

solicitar ajuda aos docentes de seu colegiado, especializados em 
áreas específicas, para a correção das questões discursivas. 

 
Art. 32º - O gabarito com as respostas da prova deverá ser publicado pelas 

Coordenações de Curso até 48h após sua aplicação. 

 
CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 33º - Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Direção 

Geral. 
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5.9 Regulamento do Núcleo Docente Estruturante do curso de 
Engenharia Mecânica 

REGULAMENTO INSTITUCIONAL DO NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

 
TÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º O presente regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento 

do Docente Estruturante dos cursos de Graduação do Centro Universitário 

Univel. 

 
Art. 2º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é órgão consultivo, deliberativo 

e recursal, formado por uma equipe de docentes de elevada formação e 

titulação, 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 Curriculares  acionais (DC ’s) dos Cursos 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. 
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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, 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. 
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CAPITULO V - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NDE 

 

 
Art. 8º 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 poderá ser 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). 
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5.10 Regulamento Geral de Funcionamento dos Laboratórios 
do Centro Universitário Univel 

REGULAMENTO GERAL DE FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

 

CAPÍTULO I – NORMAS GERAIS 

 
Artigo 1º - O presente regulamento tem por finalidade estabelecer as normas 

de funcionamento dos laboratórios, bem como as responsabilidades dos 

funcionários administrativos, tendo por objetivos: 

I – Promover a melhoria dos cursos de graduação permitindo a 

integração entre ensino teórico e prático; 

II – Promover o desenvolvimento de pesquisa, estágios e prestação de 

serviços; 

III – Estimular a implementação de monitorias nos laboratórios. 

 

Artigo 2º - Esta norma se aplica a todos os funcionários que desempenham 

funções nos laboratórios: Docentes, Coordenador de Laboratório, Técnicos, 

monitores e acadêmicos, e são formuladas para que o sentido de equipe 

prevaleça aos interesses individuais a fim de garantir o funcionamento 

adequado do local. 

 

Parágrafo único: Docentes são elementos integrantes dos laboratórios, sendo 

profissionais que ministram aulas neste local e desenvolvem atividades de 

pesquisa e/ou extensão. 

 
Artigo 3º -  São atribuições dos docentes: 

 

I – Planejar as aulas práticas de acordo com o calendário escolar; 

II – Solicitar materiais e equipamentos necessários à realização das aulas 

práticas, colocando sua especificação e evitando desperdícios; 
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III – Solicitar com antecedência, de no mínimo três dias ao monitor ou 

técnico, a organização do laboratório bem como os materiais e 

equipamentos a serem utilizados para o desenvolvimento das aulas 

práticas; 

IV – Usar vestimenta de acordo com as exigências de cada local de 

trabalho; sendo: calça comprida, jalecos de mangas longas e abotoados 

à frente e calçados fechados. 

V – Zelar pela manutenção e bom funcionamento dos equipamentos e pelo 

emprego correto dos reagentes e materiais de consumo dos laboratórios, 

evitando o uso irracional de substâncias perigosas, sendo de 

responsabilidade do docente e do acadêmico qualquer dano causado ao 

equipamento durante a realização das aulas práticas; 

VI – Orientar ao aluno e monitor quanto às normas básicas de 

biossegurança a serem seguidas em cada laboratório, bem como o uso 

correto dos equipamentos e reagentes, repassando estas ao aluno no 

seu primeiro dia de aula no laboratório. 

VII – Não fazer empréstimo de qualquer material ou equipamento sem 

comunicar com antecedência a Coordenação de Laboratório; 

VIII – Desenvolver técnicas que, com a substituição de alguns componentes, 

possam ser menos agressivas ao meio ambiente, sem com isso deixar 

de desenvolver a aula prática; 

IX – Promover o desenvolvimento de pesquisas; 

X – Promover a utilização pelos acadêmicos dos EPIs (Equipamentos de 

Proteção Individual), que deverão ser obrigatórios. 

XI – Oficializar através de relatório para o Coordenador do Laboratório e 

Coordenador do Curso o descumprimento das normas, caso ocorram, 

para providências cabíveis. 

 
Artigo 4º - O Supervisor Técnico é o agente que exerce a supervisão técnica e 
apoio administrativo do Setor de Laboratórios. 
 
Artigo 5º - São atribuições do Coordenador de Laboratórios: 
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I – Planejar, junto aos docentes a distribuição de aulas práticas, 
mantendo um horário próprio para cada laboratório, bem como 
regulamentar o número de alunos por turma. 

II - Orientar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelos monitores 
e técnicos nos laboratórios. 

III – Controlar e supervisionar o uso de equipamentos, reagentes e 
vidrarias visando sua preservação e manutenção. 

IV – Controlar o uso de animais em aulas práticas, assim como prestar 
ajuda ao professor na manutenção; 

V – Manter o controle do estoque de cada laboratório observando o 
consumo e solicitar material de consumo junto ao almoxarifado 
conforme a necessidade. 

VI – Propor à administração superior a aquisição de material de 
consumo e permanente, conforme a solicitação do professor e 
necessidade do laboratório fazendo pedido de equipamentos, 
reagentes e vidrarias. 

VII – Estimular e promover o treinamento de monitores dos laboratórios 
por ocasião do início das atividades, e periodicamente com devido 
registro e assinatura dos participantes. 

VIII – Providenciar reparos e procedimentos de manutenção de 
equipamentos existentes nos laboratórios periodicamente e com 
registro. 

IX - Propor medidas que visem a melhoria do setor de laboratório. 
X - Estimular o desenvolvimento de técnicas novas que visem à melhoria 

do setor de laboratório. 
XI – Auxiliar na organização das aulas práticas, quando necessário. 
XII – Em caso de empréstimo de material permanente comunicar a 

sessão de patrimônio. 
XIII – Zelar pelo patrimônio material, organização, manutenção e 

funcionamento adequado de cada laboratório, de acordo com os 
objetivos e funções do setor. 

XIV – Orientar aos técnicos do laboratório no controle do prazo de 
validade das substâncias químicas e reagentes utilizados. 

XV – Orientar ao Setor de Compras, a aquisição somente de 
substâncias químicas e reagentes que possuam registro ou 
notificação junto ao Ministério da Saúde, bem como a adquirir tais 
produtos somente de distribuidoras autorizadas perante a ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), qualificando desse modo 
os fornecedores. 

XVI – Promover a capacitação e treinamentos dos técnicos de 
laboratórios, bem como, orientá-los quanto ao uso de EPI(s) e 
EPC(s). 

 
Artigo 6º - O técnico de laboratório é responsável pelo Laboratório específico 

em que atua. 
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Artigo 7º - São atribuições do técnico de laboratório: 

I – Comunicar ao Supervisor Técnico quaisquer irregularidades no 
laboratório que está sob sua responsabilidade. 

II – Exercer responsabilidade sobre outros laboratórios na ausência 
do supervisor técnico. 

III – Desenvolver as atividades delegadas pelos docentes que atuam 
nos laboratórios. 

IV – Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura, 
selecionando aparelhagem, instrumentos e materiais, calculando 
concentrações e dosagens para a realização do trabalho. 

V – Promover limpeza adequada, assepsia, e conservação de 
equipamentos e utensílios do laboratório guardando-os em lugares 
adequados conforme suas características, após as aulas práticas. 

VI - Acompanhar o docente e aluno nas atividades de aulas práticas, 
provendo os materiais necessários às mesmas. 

VII - Auxiliar nas atividades de criação, limpeza higiene, trato dos 
animais; 

VIII - Comunicar, na forma de relatório, quebras ou danos causados 
durante o desenvolvimento das aulas práticas. 

IX – Apresentar, quando solicitado, o material permanente existente 
no laboratório de sua responsabilidade. 

X – Não emprestar qualquer material ou equipamento sem comunicar 
com antecedência ao supervisor técnico ou à Sessão de Patrimônio. 

 
Artigo 8º- O auxiliar de laboratório é responsável pelo laboratório em que atua 

e desenvolve atividades. 

 
Artigo 9º - São atribuições do auxiliar de laboratório: 

I – Comunicar ao Supervisor Técnico quaisquer irregularidades no 
laboratório sob sua responsabilidade, bem como providenciar reparos 
necessários a fim de não haver prejuízos nas aulas. 

II – Desenvolver as atividades delegadas pelos docentes que atuam no 
laboratório, a fim de que o local e materiais necessários estejam 
prontos no horário de início das aulas, acompanhando o docente e o 
aluno nas atividades. 

III – Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura, 
selecionando aparelhagem, instrumentos e materiais, calculando 
concentrações e dosagens para a realização do trabalho. 

IV - Promover limpeza adequada, assepsia e conservação dos 
equipamentos, bancadas e utensílios do laboratório guardando-os 
em lugares adequados conforme suas características após as aulas 
práticas. 

V – Auxiliar nas atividades de criação, limpeza, higiene, trato dos 
animais; 
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VI – Comunicar na forma de relatório as quebras ou danos causados 
durante o desenvolvimento das aulas práticas. 

VII - Não emprestar material ou equipamento sob sua responsabilidade 
sem autorização do Supervisor Técnico. 

VIII – Controlar estoques de substâncias e materiais que estejam 
armazenadas no laboratório, utilizando o sistema FIFO (first in, first 
out), ou PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai). 

IX – Realizar controle por escrito das ocorrências durante as aulas, que 
deverão ser entregues ao Supervisor Técnico. 

X – Ter relacionamento com o professor de absoluta cordialidade, 
respeito mútuo, com objetivo único de melhor atender aos alunos. 

XI – Estar sempre no laboratório no início e término das aulas práticas; e 
em caso de imprevistos ou impossibilidade de comparecimento, 
deverá entrar em contato previamente com o Supervisor Técnico. 

 
Artigo 10º - O aluno é parte integrante do laboratório utilizando-os nas aulas 

práticas conforme os horários determinados pelo Colegiado de Curso. 

 
Artigo 11º- São atribuições do aluno: 

I – Ser pontual a fim de não prejudicar seu rendimento. 
II – Utilizar somente o material que está a sua disposição na bancada de 

trabalho. 
III - Utilizar equipamento somente com a autorização do Professor. 
IV - Entrar ou permanecer no laboratório somente quando o Professor ou 

responsável pelo laboratório estiverem presentes. 
V – Desenvolver as atividades designadas pelos docentes seguindo 

normas próprias de cada laboratório. 
VI – Realizar limpeza e assepsia, conforme normas estabelecidas, 

previamente e posterior ao uso, dos materiais e equipamentos 
utilizados nas aulas práticas, zelando pela manutenção e 
conservação dos mesmos. 

VII – Seguir normas básicas e específicas de cada laboratório. 
VIII – Responsabilizar-se por possíveis perdas causadas pelo 

comportamento não adequado no laboratório. 
IX – Utilizar sempre equipamento de proteção individual como jaleco de 

mangas longas, luvas, calças cumpridas, calçados fechados, 
máscaras, óculos de segurança, de acordo com cada atividade a ser 
desenvolvida, bem como não utilizar o jaleco em áreas externas ao 
setor de laboratório. 

X – Respeitar as regras de não comer, beber e fumar no local do 
laboratório. 

XI – Em caso de acidentes, comunicar imediatamente o responsável. 
XII – Seguir as normas gerais para trabalho em laboratório. 
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XIII – Responsáveis por trazer todos os EPI(s) - equipamentos de 
proteção individual necessários para a realização das atividades 
acadêmicas. 

CAPÍTULO II - BIOSEGURANÇA NOS LABORATÓRIOS 

 
Artigo 12º - Boas Práticas de Laboratório em Biossegurança englobam 

medidas a serem adotadas em todos os procedimentos executados no 

laboratório, com o objetivo de reduzir ou eliminar os riscos, tanto para os 

técnicos quanto para a comunidade e o meio ambiente, incluindo: 

I - Organização do ambiente laboratorial e da bancada de trabalho; 
II - Uso de equipamentos de proteção individual e a prática de cuidados 

pessoais de biossegurança; 
III - Utilização de equipamentos e procedimentos seguros na 

manipulação de material biológico e substâncias químicas; 
IV - Utilização correta de equipamentos de proteção coletiva e 

equipamentos de proteção individual; 
V - Utilização de técnicas assépticas para higienização seguros de 

descontaminação dos ambientes laboratoriais e da bancada de 
trabalho, do lixo produzido nas atividades laboratoriais e dos 
equipamentos e materiais reutilizáveis; 

VI - O acondicionamento e envio para descarte final do lixo 
descontaminado e do lixo químico; 

VII - O armazenamento de substâncias químicas; 
VIII - O estabelecimento de rotinas a serem seguidas em caso de 

acidentes. 
 
Artigo 13º - Cada medida acima deve estar descrita em detalhes nas Normas 

e Rotinas, sendo recomendado assinatura dos responsáveis pela elaboração, 

data, revisão e atualização anual dos mesmos, sendo que as alterações devem 

ser apresentadas e discutidas com os técnicos, sendo que estes devem assinar 

um termo atestando que conhecem e se comprometem a cumprir os 

procedimentos. 

 
Artigo 14º - As Normas e Rotinas são protocolos que descrevem 

detalhadamente cada atividade realizada no laboratório, incluindo desde a 

utilização de equipamentos, procedimentos técnicos e cuidados de 

biossegurança e condutas a serem adotados em acidentes. 
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Artigo 15º - As Normas e Rotinas têm como objetivo padronizar todas as 

ações para que diferentes técnicos possam compreender e executar, da 

mesma maneira, uma determinada tarefa. Estes protocolos devem ser escritos 

de forma claras e completas, possibilitando a compreensão e a adesão de 

todos.  

 

Artigo 16º - As Normas e Rotinas devem estar disponíveis em local de fácil 

acesso e conhecido de todos os profissionais que atuam no ambiente 

laboratorial. 

 

Artigo 17º - Quanto a organização do laboratório: O laboratório precisa estar 

organizado de forma prática e lógica e para isso, deve apresentar as seguintes 

condições: 

I - Ser bem iluminado e ter sua temperatura controlada na faixa de 20 a 
26ºC. Portas e janelas abertas ou ventiladores aumentam a 
quantidade e a propagação de partículas ou aerossóis pala entrada 
da poeira e a formação de correntes de ar. 

II - Dispor de área adequada para cada uma das atividades, possuindo 
espaços específicos; 

III - Ter suas bancadas de material não poroso para impedir a entrada de 
germes, sendo também resistentes à ação de desinfetantes e 
dispostas de modo a possibilitar a circulação de técnicos sem riscos 
de acidentes provocados, por exemplo, por tropeços em cadeiras e 
cabos elétricos; 

IV - Estar com os equipamentos instalados de acordo com suas 
características e orientações do fabricante; 

V - Ter todos os equipamentos de proteção coletiva instalados e 
sinalizados; 

VI - Ter disponíveis, para todos, EPC (S) Equipamentos de Proteção 
Coletiva; 

VII - Ter todas as dependências do laboratório sinalizadas e 
identificadas. 

 

Artigo 18º - Quanto à organização da bancada de trabalho: 

I - Organizar a bancada de trabalho apenas com os materiais utilizados 
no trabalho que vai executar, sem enfeites naturais ou artificiais, ou 
plantas; 
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II - Deixar a bancada o mais livre possível, pois quanto mais materiais 
estiverem sobre a bancada maior será a área na qual os aerossóis 
perigosos poderão se fixar. 

CAPÍTULO III - NORMAS GERAIS PARA O TRABALHO DIÁRIO DOS 
LABORATÓRIOS DA UNIVEL 

 
Artigo 19º - É obrigatório o uso do jaleco para assistir as aulas práticas em 

todos os laboratórios que se fizerem necessários tal uso, 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 auto 

lavação. 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 microrganismos depositados no seu local de trabalho. 

 

Artigo 20º - 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. 

 
Artigo 21º - 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 usadas para manipulação de materiais potencialmente 

infectantes, conhecidas como luvas de procedimentos, que são de látex ou 

material sintético. 

 
Artigo 22º - 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 
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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. 

 
Artigo 23º - 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 microorganismos, contaminando todo o local. É proibido ainda 

guardar alimentos e bebidas em armários, estantes, geladeiras ou freezers 

destinados a materiais, reagentes  ou substâncias químicas. 

 
Artigo 24º - No Brasil, existe uma legislação que proíbe o fumo em áreas 

fechadas e em ambientes que, mesmo abertos, contenham materiais 

combustíveis e substâncias inflamáveis. O ambiente laboratorial se enquadra 

em todos os riscos relacionados a essas proibições. 

 

Artigo 25º - 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. 
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Artigo 26º - O aluno é responsável por possíveis perdas causadas pela falta de 

cuidado ou mau comportamento no laboratório, mantendo a ordem, devendo o 

mesmo seguir as normas de segurança de acordo com os regulamentos 

específicos de cada laboratório . 

 

Artigo 27º - 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. 

 

Artigo 28º - 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. 

 

Artigo 29º - 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. 

 

Artigo 30º - Não pipetar material tóxico, ácidos concentrados ou outras 

substâncias com a boca, devendo ser utilizados equipamentos auxiliares para 
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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. 

 

Artigo 31º - O trabalho em grupo deve ser encarado com seriedade e não 

como oportunidade para brincadeiras. 

 

Artigo 32º - Em caso de acidentes deverá ser comunicado imediatamente o 

responsável e adotado as medidas cabíveis a cada caso, com urgência; 

 

Artigo 33º – Deve-se seguir o regulamento geral e normas específicas de cada 

laboratório. 

 
CAPÍTULO IV - OUTROS PROCEDIMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL E 

COLETIVA 
 
Artigo 34º - Retirar as luvas sempre que abrir portas, atender telefones, ligar e 

desligar interruptores, a fim de evitar a contaminação dessas superfícies. 

 

Artigo 35º - Descartar materiais perfurocortantes em recipientes de paredes 

rígidas, e jamais reencape agulhas, pois acidentes com esse material são a 

principal fonte de contaminação de profissionais de saúde. 

 

Artigo 36º - Descarte materiais sem rotulagem como resíduo tóxico ou 

corrosivo, bem como nunca cheire ou prove substâncias. 

 

Artigo 37º - Caso tiver cabelos compridos, mantenha-os presos, ou utilize 

gorros, para evitar o contato com materiais biológicos ou químicos durante a 

manipulação. 
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Artigo 38º - Caso utilizar lentes de contato, coloque-as e retire-as fora do 

ambiente laboratorial, pois as lentes podem carrear e manter agentes 

infecciosos na mucosa ocular. 

 

Artigo 39º - A higienização das mãos deve obedecer as rotinas preconizadas.  

 

Artigo 40º - As unhas devem ser o mais curta possível, pois se compridas, 

podem furar as luvas e dificultar os movimentos. 

 

Artigo 41º - 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.  

 

Artigo 42º - 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. 

 

Artigo 43º - Deverá ser realizada imunização contra hepatite B e tétano. Os 

profissionais de saúde, pela exposição frequente ao vírus da hepatite B, 

apresentam um risco maior de adquirir a doença.  

 

Artigo 44º - Cada laboratório da UNIVEL, além do determinado neste 

regulamento, podem elaborar normas complementares específicas, com 

aprovação do Colegiado do Curso, e homologadas pelo Conselho Superior. 

 

Artigo 45º - Os casos omissos são resolvidos pelo Conselho de Administração 

Superior, os Colegiados de Cursos e Coordenação de laboratórios.  

 

 

 
 


