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APRESENTAÇÃO  
 

Este documento é elaborado a fim de sistematizar as políticas e diretrizes que 

aplicadas à conduta da Univel no curso de Engenharia de Produção. A coletânea 

constitui-se de aspectos introdutórios e históricos da Univel, princípios norteadores, 

objetivos, perfil profissiográfico, áreas de atuação, e também aspectos que envolvem 

o corpo docente, as estratégias utilizadas na transmissão do conhecimento, na 

estrutura curricular dos alunos, bem como, do levantamento de recursos humanos e 

materiais disponíveis na formação dos engenheiros de produção. 

Esse 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 do processo de ensino, que avança continuamente nas 

áreas educacional e profissional. 

O Projeto Pedagógico do curso de Engenharia de Produção é um documento 

de caráter diretivo, que apresenta de forma clara o funcionamento do curso, 

determinando suas prioridades e estabelecendo estratégias de trabalho. As ideias 

sistematizadas e apresentadas no projeto devem constituir referência para a conduta 

da comunidade acadêmica, com disposição de abranger as transformações 

impulsionadas pelas mudanças. 
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1. A INSTITUIÇÃO 

 

1.1  IDENTIFICAÇÃO  
 

Mantenedora: União Educacional de Cascavel – UNIVEL 

CNPJ:80.882.772/0001 - 33 

Base Legal: Sociedade civil de direito privado, de finalidade educacional sem fins 

lucrativos, registrada no Cartório de Registro de Título e Documentos, sob nº. 

0001433/016 Livro A – 015, fls. 156/172, Pessoas Jurídicas, da Comarca de 

Cascavel/PR. 

Endereço: Avenida Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz, CEP 85.806-080, 

Cascavel/PR. 

Diretor Presidente: Renato da Silva. 

Telefone: (45) 3036-3636 

E-mail: renato@univel.br  

 

Mantida: Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC 

Base Legal: Credenciada pelo Decreto Ministerial de 10/02/1995, publicado no DOU 

de 13/02/95, Recredenciada pela Portaria nº 423, de 28/04/2015, publicada no DOU 

29/04/2015 – seção 1 – p.31 com conceito 4 e aguarda publicação da portaria. 

Credenciada em Educação a Distância – EAD, bem como o Polo na Sede pela 

Portaria nº 325, de 16/04/2013, DOU de 17/04/2013. 

Endereço: Avenida Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz, CEP 85.806-080, 

Cascavel/PR. 

Diretora Geral: Viviane da Silva 

Telefone: (45) 3036-3611 

E-mail: viviane@univel.br 

Diretor de Desenvolvimento: Prof. Nilton Nicolau Ferreira 

Telefone: (45) 3036-3614 

E-mail: desenvolvimento@univel.br 

 

Trata-se de uma Instituição de Educação Superior, dotada de instalações 

modernas com amplas salas de aula, biblioteca, laboratórios, núcleo de prática 

jurídica, tribunal de júri, auditório com 528 poltronas, praça de alimentação, 

mailto:renato@univel.br
mailto:adriano.coelho@univel.br
mailto:desenvolvimento@univel.br
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estacionamento asfaltado para docentes e discentes com capacidade para 1.610 

carros e 400 motos. Possui todas as adequações necessárias aos portadores de 

necessidades especiais tais como: elevadores, rampa, sanitários, segurança, 

sinalização, estacionamento identificado, dentre outras. Todas estas dependências 

administrativas estão localizadas numa área total construída de 29.319m² e área 

livre para futuras edificações de 92.582,84m². 

A Instituição tem a seguinte 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”. 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel tem como princípios 

e valores institucionais que orientam suas condutas: 

 Ética: Visão criada pelos próprios seres humanos na sua relação uns 

com os outros. 

 Responsabilidade Social: Voltadas para inclusão social, o respeito à 

diversidade, a defesa do meio ambiente, promoção da cultura e desenvolvimento 

humano, assegurando ao aluno e a comunidade externa o protagonismo como 

agente de mudança na promoção da justiça e igualdade.  

 Trabalho em equipe: Possibilita a troca de conhecimento e agilidade 

no cumprimento de metas e objetivos compartilhados, uma vez que otimiza o tempo 

de cada pessoa e ainda contribui para conhecer outros indivíduos e aprender novas 

tarefas. 

 Espírito democrático: Ter como princípio a liberdade das pessoas de 

expressar suas opiniões, com participação efetiva, na tomada de decisões 

institucionais, docente, discente e técnico-administrativo. 

 Compromisso institucional: Formar profissionais capazes de integrar 

conteúdos das ciências naturais, tecnológicas, sociais e humanas para atender às 

necessidades de gerenciamento sustentável dos recursos naturais. Com qualidade, 

de serviços da educação superior, dimensionados pela Instituição, em espaços e 

tempos, com base nos dispositivos legais vigentes. 

 Criatividade e Inovação: Elementos básicos da cultura organizacional 

que mais ganharam relevância na “Era da Informação”, com intervenções na 

realidade e utilizações de recursos e tecnologia da informação.  
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 Respeito à diversidade: Respeito e o reconhecimento da diversidade 

é um dos princípios fundamentais na construção de um sistema educacional 

inclusivo. Reconhecer o direito à diversidade em educação é dar respostas às 

diferentes necessidades educacionais que os sujeitos apresentam diante do fato 

educativo. 

 

1.2  HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 
 

A seguir os principais acontecimentos históricos que marcaram sua 

consolidação como IES de referência na mesorregião Oeste do Paraná: 

No ano de 1990, houve criação por meio do Estatuto de 14/03/1990 e 

abertura oficial com o CNPJ nº 80.882.772/0001-33 de 14/03/1990 da Mantenedora 

denominada União Educacional de Cascavel – UNIVEL, sociedade civil de caráter 

educativo, cultural e filantrópico, sem fins lucrativo, registrada no Cartório de 

Registro de Título e Documentos, sob nº. 0001433/016, Livro A – 015, fls. 156/172, 

Pessoas Jurídicas, da Comarca de Cascavel/PR, localizada na Avenida Tito Muffato, 

2317, Bairro Santa Cruz, CEP 85 806 -080, na cidade de Cascavel, Estado do 

Paraná. 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, localizada no 

mesmo endereço da mantenedora, credenciada pelo Decreto Ministerial de 

10/02/1995, publicado no DOU de 13/02/95, teve início com a autorização para 

funcionamento do seu primeiro curso superior, o Curso Superior de Tecnologia em 

Processamento de Dados, com 80 vagas anuais. 

Ainda no ano de 1995, foram autorizados outros 3 cursos superiores: 

Administração (Decreto de 22/03/1995), com 80 vagas anuais; Ciências Econômicas 

(Decreto de 22/03/1995), com 80 vagas anuais; Direito (Decreto de 14/08/1995), 

com 80 vagas anuais. 

No dia 25 de fevereiro de 1996 inicia o funcionamento da Faculdade, no 

período noturno e em sistema seriado semestral, totalizando 320 acadêmicos. O 

primeiro local de funcionamento ocorreu no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, 

Ensino Fundamental e Médio, com contrato de locação por 05 anos. 

Em 1997 são oferecidos os primeiros cursos de pós-graduação lato sensu: 

Marketing e Propaganda, Direito Civil e Processual e Psicopedagogia, totalizando 
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197 alunos matriculados na Pós, em 4 turmas. Na graduação já são 533 alunos 

matriculados. 

Em 1998 são ofertados dois novos cursos de pós-graduação lato sensu na 

área de Gestão, com 83 alunos nas duas novas turmas, e a Faculdade cresce para 

845 alunos matriculados na graduação. 

No ano de 1999, a Faculdade autoriza o curso de Ciências Contábeis, com 

100 vagas anuais, Portaria nº 797, de 18/05/1999. Também autoriza o curso de 

Comunicação Social (habilitação em Jornalismo), com 100 vagas anuais, Portaria nº 

1495, de 19/10/1999. Neste mesmo ano reconhece o curso de Administração 

(Portaria nº 1321, de 03/09/1999). São ofertados 7 turmas de pós-graduação lato 

sensu, nas áreas de Gestão e Informática, totalizando 294 alunos matriculados na 

Pós. A Faculdade alcança o total de 1.002 alunos matriculados na graduação. 

Em 2000, a Faculdade conta com 1.183 alunos matriculados. Neste ano são 

reconhecidos os cursos de CST em Processamento de Dados (Portaria nº 514, 

13/04/2000) e Ciências Econômicas (Portaria nº 228, de 23/02/2000). Na pós-

graduação são ofertados 9 turmas nas áreas de Gestão e Educação, com 342 

alunos matriculados. 

As atividades de extensão tomaram impulso nas áreas jurídicas e sociais com 

a criação do Núcleo de Prática Jurídica e Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais. O 

Núcleo de Prática Jurídica, inaugurado no ano de 2000 somou-se ao projeto do 

curso e apresenta-se como uma extensão da Faculdade. O NPJ surgiu como uma 

alternativa de construção do conhecimento e a partir disso a Faculdade passou a 

contar com diversos projetos de extensão. 

No ano de 2001, a Faculdade possui um reconhecimento importante da 

qualidade do seu curso de Direito, a Comissão de Ensino Jurídico do Conselho 

Federal da OAB RECOMENDA (Diário da Justiça, de 18/01/2001) o reconhecimento 

do Curso, o MEC publica o reconhecimento do Curso através da Portaria nº 692, em 

05/04/2001. O curso de Direito também possui a ampliação das suas vagas deferida 

pelo Ministro da Educação, em 11/05/2001, passou a ser 220 vagas totais anuais 

nos períodos diurno e noturno. Na pós-graduação são ofertados 13 turmas nas 

áreas de Gestão, Informática e Direito, com 628 alunos matriculados. Na graduação 

a Faculdade conta com 1.474 alunos. 

Em 2002, são ofertadas 6 turmas na pós-graduação, na área de Gestão, com 

277 alunos matriculados. Na graduação a Faculdade conta com 1.812 alunos. 
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Também o atendimento do Núcleo de Prática Jurídica alcança a quantidade de 727, 

nas áreas Civil e Família, demonstrando a responsabilidade social da Faculdade na 

região e que é mantida ao longo dos próximos anos. 

No ano de 2003, é reconhecido o curso de Ciências Contábeis (Portaria nº 

3699, de 09/12/2003). Na pós-graduação há um aumento expressivo, são ofertadas 

40 turmas nas áreas de Gestão, Educação, Informática e Direito, com 1.776 alunos 

matriculados. Na graduação a Faculdade conta com 2.013 alunos. Também é 

implantada a Jornada Científica da Graduação, organizada pelos colegiados de 

curso e discentes. 

Em 2004, a Faculdade autoriza o CST em Vendas e Varejo (Portaria nº 3572, 

de 29/10/2004), com 150 vagas anuais. Também reconhece o curso de Jornalismo 

(Portaria nº 2073, de 09/07/2004). Na pós-graduação são ofertadas 14 turmas nas 

áreas de Gestão, Educação e Direito, com 669 alunos matriculados. Na graduação a 

Faculdade conta com 2.203 alunos. 

O Centro de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas de Cascavel foi criado em 2004 e é um órgão acadêmico vinculado a 

Direção Geral da Faculdade, tem por objetivo apoiar e promover o desenvolvimento 

de atividades de iniciação científica, pesquisa e extensão, também é criado o Grupo 

de Pesquisa em Administração (GPEAD) com a finalidade de pesquisas nas áreas 

da Administração. Também são criados 4 Estudos Temáticos para fomentar as 

pesquisas e a extensão: o NECOM - Núcleo de Comunicação do Curso de 

Comunicação Social; o NEPEN - Núcleo de Estudos e Pesquisa em Negócios 

Organizações; o NEPEA - Núcleo de Estudos de Pedagogia e Artes; o NETEC – 

Núcleo de Tecnologia dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Através da resolução 003/2004 a Faculdade cria o NEJUS - Núcleo de 

Estudos Jurídicos e Sociais, para estimular a pesquisa no âmbito do curso de 

Direito. Também foi criada a Revista de Estudos Jurídicos e Sociais (REJUS) que é 

parte integrante do NEJUS e regida por regulamento próprio aprovado pelo 

Colegiado do Curso de Direito da UNIVEL. 

No ano de 2005, a Faculdade Renova o Reconhecimento do Curso de Direito 

(Portaria nº 2693, de 29/07/2005), com 275 vagas anuais nos turnos diurno e 

noturno. Também são renovados os reconhecimentos dos seguintes cursos: 

Administração (Portaria nº 3701, de 17//10/2005); CST em Processamento de Dados 

(Portaria nº 3406, de 30/09/2005) que passa a se chamar CST em Desenvolvimento 
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de Sistemas de Informação. Na pós-graduação são ofertadas 9 turmas nas áreas de 

Gestão e Direito, com 412 alunos matriculados. Na graduação a Faculdade conta 

com 2.319 alunos. 

Em 2006, a Faculdade oferece na pós-graduação 14 turmas nas áreas de 

Gestão, Educação, Informática e Direito, com 639 alunos matriculados. Na 

graduação a Faculdade conta com 2.055 alunos matriculados. 

No ano de 2007 é autorizado o funcionamento dos cursos CST em Gestão de 

Recursos Humanos (Portaria nº 323, de 29/04/2007), com 150 vagas, e CST em 

Gestão Financeira (Portaria nº 281, de 05/04/2007), com 150 vagas totais anuais. 

Através da Portaria nº 187, de 15/02/2007, são alterados a denominação de 

Desenvolvimento de Sistemas de Informação para Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, bem como altera a denominação de Vendas no Varejo para Gestão 

Comercial. Na pós-graduação são ofertadas 17 turmas nas áreas de Gestão e 

Direito, com 654 alunos matriculados. Na graduação a Faculdade conta com 2.042 

alunos. 

Em 2008, a Faculdade autoriza o Curso Superior de Tecnologia em Logística 

(Portaria nº 29, 21/01/2008), com 100 vagas totais anuais. Também reconhece o 

CST em Gestão Comercial (Portaria nº 320, de 09/07/2008). Na pós-graduação são 

ofertadas 17 turmas nas áreas de Gestão, Comunicação Social e Direito, com 701 

alunos matriculados. Na graduação a Faculdade conta com 2.396 alunos. 

No ano de 2009, é autorizado o curso de Artes (Portaria nº 1619, de 

13/11/2009), licenciatura, com 120 vagas totais anuais. Também é autorizado o CST 

em Gestão Ambiental (Portaria nº 72, de 26/02/2009), com 100 vagas totais anuais. 

O curso de Ciências Contábeis amplia suas vagas para 150 anuais (Portaria nº1477, 

de 05/10/2009). Na pós-graduação são ofertadas 14 turmas nas áreas de Gestão, 

Comunicação Social e Direito, com 549 alunos matriculados. Na graduação a 

Faculdade conta com 2.886 alunos. 

Em 2010 são autorizados mais dois novos cursos de graduação, o CST em 

Processos Gerenciais (Portaria nº 81, de 12/05/2010), com 100 vagas totais anuais, 

e o CST em Gastronomia (Portaria nº 123, de 17/08/2010), com 120 vagas totais 

anuais. Na pós-graduação são ofertadas 17 turmas nas áreas de Gestão, 

Informática e Direito, com 649 alunos matriculados. Na graduação a Faculdade 

conta com 2.923 alunos. 
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No ano de 2011 a Faculdade autoriza o Curso Superior de Pedagogia 

(Portaria nº 245, de 005/07/2011), licenciatura, com 120 vagas totais anuais; 

reconhece o CST em  Gestão Financeira (Portaria nº 488, de 20/12/2011); renova os 

reconhecimentos dos cursos de Administração (Portaria nº 303, de 02/08/2011) e 

Ciências Contábeis (Portaria nº 412, 11/10/2011, DOU de 14/10/2011); também 

amplia para 230 vagas anuais o curso de Ciências Contábeis (Portaria nº 236, de 

29/06/2011). Na pós-graduação são ofertadas 23 turmas nas áreas de Gestão, 

Ambiental, Informática e Direito, com 852 alunos matriculados. Na graduação a 

Faculdade conta com 3.220 alunos. Também oferece 54 cursos de Extensão que 

atinge 1.549 participações. 

Em 2012 são reconhecidos os cursos de CST em Gestão Ambiental (Portaria 

nº 39, de 19/04/2012), CST em Logística (Portaria nº 12, de 02/03/2012), renova o 

reconhecimento do CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Portaria nº 

286, de 21/12/2012), e amplia o número de vagas do curso de Administração para 

200 vagas anuais (Portaria nº 324, de 28/12/2012). Na pós-graduação são ofertadas 

19 turmas nas áreas de Gestão, Ambiental, Comunicação Social e Direito, com 722 

alunos matriculados. Na graduação a Faculdade conta com 3.661 alunos. Também 

oferece 85 cursos de Extensão que atinge 2.309 participações. 

No ano de 2013, a Faculdade realiza mais um avanço importante para 

consolidar o seu crescimento na região Oeste do Paraná, através Portaria nº 325, de 

16/04/2013, é credenciada para atuar na Educação a Distância (EAD) tendo sua 

Sede como Polo inicial. Também autoriza o CST em Segurança no Trabalho, na 

modalidade EAD, com 500 vagas totais anuais (Portaria 170, de 17/04/2013). 

Em 2013, são renovados os cursos de Jornalismo (Portaria nº 522, de 

15/10/2013) e Direito (Portaria nº 154, de 04/04/2013) e CST em Gestão Comercial 

(Portaria nº 410, de 30/08/2013). 

No mesmo ano, são reconhecidos os cursos de: CST em Gestão de Recursos 

Humanos (Portaria nº 195, de 10/05/2013), CST em Processos Gerenciais (Portaria 

nº 328, de 24/07/2013), CST em Gastronomia (Portaria nº 408, de 30/08/2013) e 

licenciatura em Artes (Portaria nº 648, de 10/12/2013). 

E ainda em 2013, renova o reconhecimento de 7 cursos: Administração 

(Portaria nº 703, de 18/12/2013), Ciências Contábeis (Portaria nº 703, de 

18/12/2013), CST em Gestão Comercial (Portaria nº 703, de 18/12/2013), CST em 

Gestão de Recursos Humanos (Portaria nº 703, de 18/12/2013), CST em Gestão 
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Financeira (Portaria nº 703, de 18/12/2013), CST em Logística (Portaria nº 703, de 

18/12/2013) e CST em Processos Gerenciais (Portaria nº 703, de 18/12/2013). 

Na pós-graduação são ofertadas 22 turmas nas áreas de Gestão, Ambiental, 

Informática, Comunicação Social e Direito, com 875 alunos matriculados. Na 

graduação a Faculdade conta com 3.731 alunos. Também oferece 110 cursos de 

Extensão que atinge 3.005 participações. 

Em 2014 a Instituição oferece 14 cursos de graduação presencial e 1 curso 

na modalidade à distância (EaD) totalizando 4.300 alunos matriculados. 

Ainda em 2014, renova o reconhecimento de 3 cursos: Jornalismo (Portaria 

695, de 17/11/2014), CST em Gastronomia (Portaria 697, de 17/11/2014) e CST em 

Gestão Ambiental (Portaria 820, de 30/12/2014). 

No início de 2015 foram autorizados os cursos de Engenharia de Produção 

(Portaria nº 267, de 27/03/2015) e Publicidade e Propaganda (Portaria nº 268, de 

27/03/2015). 

Em 2015 é publicada a portaria de recredenciamento da Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, (Portaria nº 423, de 28/04/2015. DOU de 

29/04/2015 – Seção I – p.31) é publicada também as portarias dos seguintes cursos 

na modalidade à distância - EAD: CST em Gestão de Recursos Humanos (Portaria 

nº 317, de 30/04/2015. DOU de 04/05/2015); CST em Gestão Comercial (Portaria nº 

318, de 30/04/2015. DOU de 04/05/2015); CST em Gestão Financeira (Portaria nº 

319, de 30/04/2015. DOU de 04/05/2015); CST em Logística (Portaria nº 320, de 

30/04/2015. DOU de 04/05/2015) e CST em Processos Gerenciais (Portaria nº 321, 

de 30/04/2015. DOU de 04/05/2015). 

Preocupada com o processo de educação continuada para egressos e 

docentes, a UNIVEL oferece cursos de Pós-Graduação Lato Sensu de iniciativa 

própria e em convênio com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e com o Instituto 

Brasileiro de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (INBRAPE). Totalizando 21 

MBAs nos quais se encontram matriculados em torno de 1.667 alunos. 

Em convênio com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi realizado o 

Mestrado – MINTER em Direito, com a Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) o Mestrado – MINTER em Ciências da Computação, e com a Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) o Mestrado – MINTER em 

Administração, para qualificação do corpo docente. 
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1.3  CONTEXTO SOCIOAMBIENTAL 
 

 A cidade de Cascavel desenvolve programas e projetos ambientais, a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente é um órgão executivo, responsável pela 

proteção do sistema natural e pelo controle de qualidade ambiental na área urbana 

do município. Atua na fiscalização da poluição do solo, da água e do ar, poluição 

visual, exploração de veículos de divulgação, poluição sonora, fiscalização da 

poluição industrial, etc. Atua ainda no gerenciamento de resíduos sólidos, bem como 

nas atividades de varrição, poda e corte de árvores e arborização urbana do 

município. Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Cascavel – Paraná. 

 Alguns dos programas e ações desenvolvidos na cidade de Cascavel pela 

Prefeitura Municipal no âmbito das políticas ambientais são: 

 Plano Municipal de Arborização urbana; Coleta Seletiva, implantada através 

do programa Coleta Legal, que continua em constante expansão; Disque Árvore; 

Plano de Gerenciamento de Resíduo da Construção Civil - RCC; regulamentação da 

coleta, o transporte e a destinação final de resíduos da construção civil, projeto de 

remoção do passivo de lâmpadas fluorescentes existentes no Município e programa 

de Educação Ambiental do Zoológico.   Outros programas estão em andamento 

como Cidade das Águas, Programa Rio Limpo, Sementes do Amanhã, Vou pela 

Sombra. Além disso, a secretaria também é responsável pela Fiscalização ambiental 

Municipal e pela Limpeza Pública. 

O Município também possui o Conselho Municipal de Meio Ambiente criado 

pela A Lei Nº 3.238/2001, órgão autônomo de caráter deliberativo, consultivo, 

normativo e recursal, que tem como objetivo assessorar, estudar e propor as 

diretrizes políticas governamentais para o Meio Ambiente, e deliberar no âmbito de 

sua competência sobre os recursos em processos administrativos, normas e 

padrões relativos ao Meio Ambiente. 

A UNIVEL participa ativamente do Conselho de Meio Ambiente Municipal. A 

IES possui representante no Conselho eleito como representante das IES 

particulares do Município. A UNIVEL também participou ativamente do Movimento 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e participa do Movimento dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) realizando inúmeras ações e 

cumprindo a agenda do movimento.  A IES possui professor como membro 

executivo representante da IES no Movimento Nós Podemos Cascavel.  
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A IES possui selo ABMS – Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino 

Superior, selo de Instituição Socialmente Responsável adquirido pelas diversas 

ações sociais e ambientais realizadas pela IES. 

A UNIVEL também realiza projetos de extensão nas áreas ambientais como o 

Reciclar para Transformar, Projetos de Educação Ambiental como coleta de 

resíduos eletrônicos e medicamentos vencidos e várias ações nas áreas ambientais. 

Os projetos foram apresentados em 2015, no Evento Boas Práticas, no Concurso 

Educando para a Sustentabilidade, promovido pelo Sistema Federação da Indústria 

do Estado do Paraná.  

Projeto em fase de elaboração no âmbito da UNIVEL: LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL e PCA – PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL. 
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2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

 
2.1  IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
 

Nome: Engenharia de Produção 

Formação: Bacharelado 

Modalidade: Ensino Presencial 

Regime: Seriado Semestral. 

Ato legal: Autorização do curso através da Portaria nº 267, 27/03/2015 

Endereço de funcionamento: Avenida Tito Muffato, 2317 – CEP 85.806-080. 

Bairro: Santa Cruz, Cascavel / PR. 

Número de vagas: 120 (cento e vinte) vagas anuais. 

Turno de funcionamento: Noturno. 

Carga horária total do curso: 4.100 horas  

Período de Integralização: mínimo de 5 anos e máximo de 8 anos. 

 

 
2.2  CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 
 

O Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção foi criado em 09 de 

setembro de 2014 através da Ata nº 03, de 09/09/2014 do Conselho de 

Administração Superior – CAS da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Cascavel, localizada à Avenida Tito Muffato, 2317 Cascavel/Pr. 

Autorizado pela Portaria nº 267, de 27 de março de 2015 publicado no Diário 

Oficial da União – DOU de 30/03/2015 – Seção I – p. 22. 

 Dimensão das turmas – nas aulas teóricas, as turmas não poderão 

ultrapassar o número máximo de 60 alunos.   Nas aulas práticas laboratoriais, o 

tamanho das turmas será estabelecido pelo coordenador do curso e o professor da 

disciplina, tendo por base a dimensão do ambiente e a quantidade de equipamentos 

disponibilizada. 

A estrutura curricular explicita os princípios de flexibilidade que permite aos 

alunos possibilidades diferenciadas no percurso de formação por meio das 

atividades complementares e das disciplinas optativas, assim como o princípio da 

contextualização, que se refere a atualização permanente do currículo com 

conteúdos adequados às tendências atuais do mercado da indústria da construção 

civil e das inovações tecnológicas. 
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2.3  ADMINISTRAÇÃO DO CURSO 
 

2.3.1 Coordenação de Curso 

 
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, alunos, 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; representar o 

Colegiado junto à Direção; 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 da 

Faculdade na organização, orientação e fiscalização das atividades de ensino e 

extensão de interesse comum; exercer, no âmbito do Colegiado, a ação disciplinar; 

Exercer as atribuições prevista no Regimento e demais atribuições que lhe sejam 

próprias. 

A Coordenação de Curso é exercida por um Coordenador e um Coordenador 

Adjunto, designados pela direção geral, para um mandato de dois anos, podendo ser 

reconduzido. No ANEXO A (Perfil do Coordenador do Curso), ao final deste PPC, 

consta o detalhamento do coordenador e coordenador adjunto, nome, titulação, 

regime de trabalho, carga horária semanal, formação acadêmica e experiência 

profissional. Os coordenadores possuem carga horária de 40 horas semanais. 
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2.3.2 Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

O Colegiado de Curso é o órgão de coordenação didática de cada Curso, 

presidido pelo Coordenador do Curso. O Colegiado de Curso é composto pelos 

membros docentes de cada Curso e, por um representante 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. O representante do corpo discente é 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 - NDE, designado por Portaria expedida pelo Diretor Geral, cujas atribuições 

estão previstas em Resolução específica da Faculdade.  

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é composto com pelo menos 5 

docentes do curso, de elevada formação e titulação, contratados em tempo integral 

ou parcial, que respondem mais diretamente pela concepção, implementação e 

consolidação do projeto pedagógico do curso, conforme resolução CONAES número 

01, de 17 de junho de 2010. 

O Núcleo Docente Estruturante se reúne no mínimo uma vez por semestre 

para: 

 Avaliar a consolidação do perfil profissional do egresso do curso. 

 Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

 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; 

 Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação. 

 Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso. 

 Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário. 

 Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 

eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico. 
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O NDE também é o responsável pela análise dos conceitos do curso, 

avaliação interna e externa, principalmente os resultados do Exame Nacional de 

Desempenho do Estudante (ENADE), para tomada de decisões quanto às melhorias 

necessárias para o curso. 

No ANEXO B (Perfil do NDE do Curso), ao final deste PPC, consta o 

detalhamento da composição do NDE do curso, com os nomes, titulação, regime de 

trabalho, carga horária semanal, período de ingresso (IES, Curso e NDE), formação 

acadêmica e experiência profissional. 

Em relação ao Núcleo Docente Estruturante a Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicada de Cascavel possui regulamento específico, disponível no ANEXO I. 

 

 

2.4 CONCEPÇÃO DO CURSO (JUSTIFICATIVA) 
 

2.4.1 Concepção geral do curso em relação a sua inserção institucional, 

política, geográfica e social 

 

O curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas de Cascavel se caracteriza pelo movimento, pela inovação e preocupação 

premente em atender às necessidades contextuais e estruturais de nosso país.  

O atual cenário mostra necessidades de mudanças na organização do 

trabalho, bem como exige competitividade para a sobrevivência de produtos em 

nível interno e externo, apontam para a adequação de se formar profissionais de 

engenharia que possam atuar no sentido de incrementar e implantar processos de 

produção mais eficazes e modernos. 

O curso de Engenharia de Produção tem um delineamento didático-pedagógico 

que se coaduna à proposta educacional da FCSAC, bem como se adequar às 

capacidades e recursos humanos e materiais que a instituição proporciona. 

 

1. O Estado do Paraná apresenta uma população estimada em 11.081.692 

habitantes (Estimativa IBGE 2014). 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 
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população rural e urbana, densidade demográfica, taxa de mortalidade e 

natalidade infantil e empregados por atividade econômica. 

 

2. A população da Mesorregião Oeste do Paraná representava em 1970 e 

2000, 10,86% e 11,90% do total da população do Estado, respectivamente. 

Já em 2010 este percentual passou para 11,68%. Enquanto a população 

total do Estado elevou-se em 37,93% neste período, a população oeste do 

Paraná cresceu 51,18%. 

 
3. A distribuição populacional do Estado do Paraná em 1970 era de 63,9% de 

população rural e 36,1% de população urbana. O quadro reverte-se 

totalmente em 2000, quando a população urbana passa a representar 

81,42% e a população rural 18,58%. Esta reversão se confirma em 2010, 

quando a população urbana passou para 85,33% e a rural para 14,67%. 

Na Mesorregião Oeste do Paraná este panorama não é diferente. Em 2000 

a população rural representava apenas 19,87% e a urbana 80,13%. Em 

termos de taxa de urbanização, a Mesorregião acompanhou o desempenho 

do estado, apresentando em 2000 um percentual de população urbana de 

81,61% e rural de 18,39%. Em 2010 manteve-se o mesmo desempenho do 

Paraná, ou seja, população urbana 85,61% e rural 14,39%. Por estes 

dados pode-se observar praticamente uma inversão na distribuição 

populacional urbana e rural no Estado do Paraná, tendo a Mesorregião 

oeste do Estado acompanhado este comportamento.  

 

4. A microrregião de Cascavel pertence à mesorregião Oeste Paranaense. 

Sua população foi estimada pelo IBGE em 2014 em 459.734 habitantes e 

está dividida em dezoito municípios. Possui uma área total de 8.515,24 

km². 

 

5. A cidade de Cascavel tem 309 mil habitantes, sendo 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 acerca de 14.458 

estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. Pela sua 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio
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localização, o município prosperou no comércio e na prestação de serviços, 

com destaque para o setor atacadista, de saúde e de ensino superior. 

Outros ramos que têm experimentado forte crescimento são os de 

metalurgia e confecção. 

 
 

6. Em 2014 ficou em 68° lugar entre os municípios brasileiros (6° do Paraná) 

no IFDM - Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal - estudo do Sistema 

FIRJAN que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico 

de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas de atuação: 

Emprego/Renda, Educação e Saúde, criado em 2008 e baseado em 

estatísticas públicas oficiais dos ministérios do Trabalho, Educação e 

Saúde. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_Firjan_de_Desenvolvimento_Municipal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_FIRJAN
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_FIRJAN
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10. 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, sendo estes potenciais alunos para o 

ensino superior. O Quadro 01, conforme apresentado pelo IPARDES 

(2014), confirma os dados: 

Quadro 1 - Dados de matrículas nos diversos níveis educacionais na microrregião de Cascavel e no 
Estado do Paraná no ano de 2014. 

EDUCAÇÃO FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Matrículas na Creche (alunos) SEED 2014 7.376 174.958 

Matrículas na Pré-escola (alunos) SEED 2014 9.836 221.027 

Matrículas no Ensino Fundamental (alunos) SEED 2014 60.694 1.476.146 

Matrículas no Ensino Médio (alunos) SEED 2014 21.952 476.110 

Matrículas na Educação Profissional (alunos) SEED 2014 3.175 66.362 

Matrículas no Ensino Superior (alunos) MEC/INEP 2013 18.887 360.424 

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

 Fonte: Ipardes (2014) 
 

Cada vez mais o mercado de trabalho exige pessoas qualificadas, isto 
significa, não só experiência na área, mas também formação adequada. É 
notório que as empresas “(...) tanto industriais, quanto do setor de serviços, 
valorizam profissionais com maior preparo intelectual” (BACHMANN & 
ASSOCIADOS, 2009, p. 44). 

11.  O curso 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. 

 

12.  Apenas uma instituição de ensino superior privada oferece o Curso de 

Bacharelado em Engenharia de Produção, sendo localizada na cidade 

de Cascavel.  

 

2.4.2 Possibilidade de inserção no mercado 

 

Devido à sua formação multidisciplinar e visão sistêmica, o mercado de trabalho 

para o engenheiro de produção é amplo, sendo possível atuar nas áreas de 

finanças, produção, recursos humanos, comercial ou desenvolvimento do produto, 
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devido à visão generalista suficiente para encarar os problemas de maneira global. 

As organizações podem ser de manufatura ou de serviços, relacionados com os 

mais diversos setores: mecânica, petróleo, química, petroquímica, civil, eletro-

eletrônico, alimentos, siderúrgico e agroindústria, dentre outros. Ou seja, o 

profissional de engenharia de produção pode ser absorvido tanto no âmbito 

industrial quanto no de serviços.  

Destaca-se no Quadro 2 as principais empresas de grande porte localizadas em 

Cascavel e região Oeste do Paraná. 

Quadro 2 – Principais empresas de grande porte localizadas em Cascavel e na região Oeste do 
Paraná. 

EMPRESA CIDADE 

Agropar Assis Chateaubriand 

Anjos Móveis Capitão Leônidas Marques 

Biscoitos Ninfa Medianeira 

Bompel Toledo 

Brasplac Cascavel 

C. Vale Palotina 

Coagro Capanema 

Coagru Ubiratã 

Coasul São João 

Camdul Dois Vizinhos 

Comil Cascavel 

Consilos Cascavel 

Coopavel Cascavel 

Copacol Cafelândia 

Copagril Marechal Cândido Rondon 

Cotriguaçu Cascavel 

Destro & Cia Cascavel 

Fiasul Toledo 

Frimesa Medianeira 

Globoaves Cascavel 

Grupo Mascarello Cascavel 

Lar Medianeira 

Nutriplan Cascavel 

Prati Donaduzzi Toledo 

Primato Toledo 

Sadia Toledo 

Scherer Tecnologia Cascavel 

Super Muffato Cascavel 

Unita Ubiratã 

Vantex Cascavel 

Vellar Engenharia Cascavel 

 

2.4.3 Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

Verifica-se que há plena consonância entre o preconizado tanto no PDI 

quanto no PPI da IES, no que tange às políticas institucionais e as práticas do curso. 
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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 atividades permanentes de prática profissional, articuladas ao ensino, 

estão ligadas ao conceito de capacidade laborativa, na medida em que as 

competências geradas contribuem para a formação específica do estudante no que 

se refere à sua formação profissional. 

A FCSAC oportuniza situações concretas vinculadas à prática profissional dos 

discentes, visando os desempenhos técnico, humano e político. As atividades 

permanentes de prática profissional articuladas com o ensino estão ligadas ao 

conceito de "laborabilidade" (em lugar de empregabilidade), na medida em que 

essas competências serão premissas de um trabalhador polivalente que pode, 

quando bem preparado, ser mais autônomo para decidir seu percurso no mercado 

de trabalho. 

Em decorrência de tal proposta, o professor constitui-se hoje não mais como 

fonte unívoca de conhecimento para seu aluno, uma vez que este com o auxílio da 

internet busca com presteza uma diversidade de informações. Mas, enquanto isso 

acontece, fortalece-se o conhecimento científico, avaliando, criticando, 

compreendendo, julgando a pertinência e aplicando-os à vida prática. 

 

2.4.4 Articulação do PPC com o Projeto Institucional – PPI e PDI 

 

A Missão da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – 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 conteúdos disciplinares, como também práticas 

pedagógicas capazes de ampliar os espaços e os tempos de aprender. 

Considerando que o mundo universitário é um espaço complexo no qual 

culturas, ideologias e visão de mundo estão em conflito, compreende-se que na 
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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. 

Na abordagem da organização didático-pedagógica, são considerados dois 

campos de análise: a formação profissional e a concepção de educação e 

sociedade. Estes campos são influenciados pela emergência de um paradigma 

científico e social que se opõe ao paradigma clássico da ciência moderna, sugerindo 

novas concepções de espaço e de tempo; de relação sujeito e objeto, de 

indissolubilidade entre o ato de conhecimento e o produto do conhecimento.   

É neste sentido que foram definidas as metas do PDI (2011-2015), cumprindo 

a exigência de articular o PDI com a Missão da IES e, da mesma forma, o 

compromisso de articular o PPC de cada curso com o PDI. Isto transparece nas 

políticas institucionais, nas práticas gestoras e acadêmicas que visam qualificar cada 

vez mais o ensino, a partir das seguintes ações: contínua adequação do PPC ás 

diretrizes curriculares nacionais e aos instrumentais de avaliação do MEC/INEP; 

práticas colegiadas para decisões sobre política institucional; política institucional 

com compromisso de ampliar e fortalecer a pesquisa, articular pesquisa e extensão, 

criar novos cursos de graduação e pós-graduação lato Sensu. 

Como resultado deste procedimento observou-se discussões sobre objetivos 

do curso, concepção de formação, perfil do egresso, conteúdos curriculares – item 

imprescindível no instrumento de avaliação do SINAES -, atendimento ao discente, 

estágio supervisionado e prática profissional, atividades complementares, trabalho 

de conclusão de curso. 

 

2.5 OBJETIVOS DO CURSO 
 

 
A concepção deste Projeto Pedagógico de Curso se baseia primordialmente 

nas referências curriculares estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 
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dos cursos de Graduação em Engenharia (Resolução CNE/CES 11/2002) e nas 

Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura – CONFEA 

(Resolução CONFEA 1010/2005). A competência do profissional está alinhada à 

Resolução nº 235 de 09 de outubro de 1975, sendo o desempenho das atividades 

01 a 18 do artigo 1º da Resolução nº 218, de 29 JUN 1973, referentes aos 

procedimentos na fabricação industrial, aos métodos e sequências de produção 

industrial em geral e ao produto industrializado; seus serviços afins e correlatos. 

A Engenharia de Produção é uma área de conhecimento que tem vivido, 

desde a última década do século passado, uma forte expansão e valorização 

principalmente pela sua contribuição para a melhoria do binômio qualidade e 

produtividade nas organizações brasileiras. 

De acordo com a ABEPRO, “compete à Engenharia de Produção o projeto, a 

modelagem, a implantação, a operação, a manutenção e a melhoria de sistemas 

produtivos integrados de bens e serviços, envolvendo homens, recursos financeiros 

e materiais, tecnologia, informação e energia. Compete ainda especificar, prever e 

avaliar os resultados obtidos destes sistemas para a sociedade e o meio ambiente, 

recorrendo a conhecimentos especializados da matemática, física, ciências 

humanas e sociais, conjuntamente com os princípios e métodos de análise e projeto 

da engenharia”. 

Por almejar a construção de um projeto pedagógico com perspectiva 

integradora aos cursos já existentes, e a formação de um engenheiro com amplo 

domínio da gestão das atividades ligadas ao setor industrial e de serviços, a 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de Cascavel opta por uma proposta 

curricular de Engenharia de Produção para formar profissionais capacitados que 

atendam às necessidades dos sistemas industriais, como também num setor tem 

que uma forte e crescente contribuição para a economia do país, que é o setor de 

serviços. 

 

2.6 PERFIL DO EGRESSO 
 

 

A RESOLUÇÃO CNE/CES 11, de 11 de março de 2002 que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, deixa 

explícito em seu artigo 3º: 
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O Curso de Engenharia tem como perfil do formando o engenheiro, com 
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e 
desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa 
na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos 
políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e 
humanística, em atendimento às demandas da sociedade. 

 

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

especialista. No ponto de vista da Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de 

Cascavel, com a velocidade das mudanças tecnológicas, a especialização deve vir 

prioritariamente como uma consequência das necessidades observadas no exercício 

profissional e deve ser adquirida nos cursos de extensão e pós-graduação. 

 

Ainda consoante a RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002, 

no seu Art. 4º, a formação do engenheiro tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 

habilidades gerais: 

 

 Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 
instrumentais à engenharia; 

 Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 
 Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
 Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 

engenharia; 
 Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 
 Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 
 Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 
 Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 
 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
 Atuar em equipes multidisciplinares; 
 Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 
 Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e 

ambiental; 
 Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 
 Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

 

O profissional egresso do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicada de Cascavel deverá estar capacitado a identificar e 

solucionar problemas na área de Engenharia de Produção, com atuação criativa e 

crítica, estando ciente da necessidade de formação contínua e permanente. E, 

devido à grande abrangência desta modalidade de Engenharia, deverá ter formação 

generalista, crítica e reflexiva para poder trafegar nas outras áreas de conhecimento, 

estando preparado para trabalhos de natureza multidisciplinar. 

O Engenheiro de Produção da Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de 



  
 

28 

Cascavel estará capacitado a atuar no gerenciamento de sistemas de produção em 

empresas pertencentes aos setores: primário (mineração, agroindústrias, usinas de 

álcool), secundário (indústrias metal-mecânica) e terciário (serviços, centros de 

informática, consultorias empresariais), como Engenheiros, Consultores, Analistas, 

Supervisores, Gerentes, Diretores, Pesquisadores e Professores em: Planejamento 

e Controle da Produção e Logística; Gestão da Qualidade, Estatística; 

Desenvolvimento, Gerenciamento e Projeto de Produtos (Bens e Serviços); Projeto 

de Layout, Arranjo Físico; Projeto e Análise de Sistemas de Informação; Finanças, 

Custos, Orçamento, Engenharia Econômica e Análise de Investimentos; Engenharia 

de Fabricação, Planejamento de Processos Produtivos e Automação; Projeto e 

Gerenciamento de Sistemas de Manutenção; Ergonomia e Higiene Segurança do 

Trabalho; Engenharia de Métodos e Gestão da Produtividade. 

Além disto, o egresso do Curso terá sólida formação científica e profissional 

geral que o capacite a identificar, formular e solucionar problemas ligados às 

atividades de projeto, operação e gerenciamento do trabalho e de sistemas de 

produção de bens e/ou serviços, considerando seus aspectos humanos, 

econômicos, sociais e ambientais, com visão ética e humanística, em atendimento 

às demandas da sociedade. 

O Programa de Acompanhamento do Egresso – PAE existe para estreitar o 

relacionamento entre a UNIVEL e seus ex-alunos, desencadeando ações de 

aproximação, contato direto e permanente, por meio de diversas formas de 

comunicação. O PAE é detalhado no tópico Apoio ao Discente. 

 

2.6.1 Competências e Habilidades 

 
 

O profissional de engenharia de produção a ser formado na Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicada de Cascavel deve ser capaz de: 

a)  dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e financeiros a fim de 

produzir, com eficiência e o menor custo, considerando a possibilidade de 

melhorias contínuas;  

b)  utilizar ferramental matemático e estatístico para modelar sistemas de 

produção e auxiliar na tomada de decisões;  

c)  projetar, implementar e aperfeiçoar sistemas, produtos, serviços e 
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processos, levando em consideração os limites e as características das 

comunidades envolvidas;  

d)  prever e analisar demandas, selecionar tecnologias e know-how, 

projetando produtos ou melhorando suas características e funcionalidade;  

e)  incorporar conceitos e técnicas da qualidade em todo o sistema produtivo, 

tanto nos seus aspectos tecnológicos quanto organizacionais, aprimorando 

produtos, serviços e processos, e produzindo normas e procedimentos de 

controle e auditoria;  

f)  prever a evolução dos cenários produtivos, percebendo a interação entre 

as organizações e os seus impactos sobre a competitividade;  

g)  acompanhar os avanços tecnológicos, organizando-os e colocando-os a 

serviço da demanda das empresas e da sociedade;  

h)  compreender a inter-relação dos sistemas de produção com o meio 

ambiente, tanto no que se refere a utilização de recursos escassos quanto à 

disposição final de resíduos e rejeitos, atento à sustentabilidade;  

i)  utilizar indicadores de desempenho, sistemas de custeio, bem como avaliar 

a viabilidade econômica e financeira de projetos; e  

j)  gerenciar e otimizar o fluxo de informação nas empresas utilizando 

tecnologias adequadas. 

 
 

2.7 CURRÍCULO DO CURSO 
 

 
Os conteúdos são oferecidos na forma de disciplinas obrigatórias e 

eletivas/optativas, continuamente avaliadas e atualizadas em um processo de 

discussão permanente da coordenação, dos docentes e discentes do curso. 

Em relação às Atividades Complementares, o currículo do curso também 

atende às DCNs. Sendo desenvolvido em todos os períodos, por meio de trabalhos 

desenvolvidos através de estudos dirigidos e por estudos aplicados de caráter 

interdisciplinar, totalizando 200 horas ao final do curso. O currículo também prevê o 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso no 9º e 10º períodos, 

totalizando 220 horas, apresentado sob a forma de uma monografia, com exposição 

pública, oral, perante banca ao final do curso. 
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Muito embora os cursos de graduação tenham a função da formação 

profissionalizante, o que os caracteriza como curso de nível superior é justamente o 

compromisso com a construção do conhecimento e não apenas a transmissão. 

Neste sentido a metodologia de ensino, por paradoxal que possa parecer requer do 

professor que evite a utilização procedimentos metodológicos que fazem da ação 

educativa uma mera rotina pedagógica. 

Neste enfoque, o docente deve desenvolver ações de ensino que incidam nas 

dimensões ativas e interativas dos alunos, discutindo e orientando-os nos caminhos 

de busca, escolha e análise das informações, contribuindo para que sejam 

desenvolvidos estilos e estratégias de estudo, pesquisa, e socialização do que foi 

apreendido. Insere-se ainda o esforço em propiciar situações de aprendizagem que 

sejam mobilizadoras da produção coletiva do conhecimento. 

Assim sendo, além dos recursos de exposição didáticas, dos estudos práticos 

em sala de aula, estudos dirigidos e independentes e seminários, instituir outros 

procedimentos metodológicos que relacionem a vida acadêmica com a realidade 

concreta da sociedade e aos avanços tecnológicos, incluindo, portanto, novas 

alternativas e novos recursos. 

Os conteúdos conceituais das unidades de estudo são disponibilizados pelos 

professores orientadores, através do portal da Faculdade. Para cada encontro 

poderá o professor disponibilizar, via portal: links, filmes, textos diversos, artigos, 

assuntos para discussão, questionários de reflexão e lista de exercícios, entre outras 

estratégias de ensino e aprendizagem que buscam favorecer a autoaprendizagem. 

Estes recursos favorecem a análise/estudo para que as aulas sejam mais 

produtivas. As atividades práticas (laboratórios, visita técnica, trabalho de campo, 

entre outras) previstas na organização curricular serão executadas mediante roteiro 

com objetivos bem definidos e apoiadas nos conteúdos conceituais trabalhados. 

As principais estratégias de ensino-aprendizagem, de modo a desenvolver 

nos acadêmicos as competências e habilidades destacáveis de seu perfil 

anteriormente mencionado, são: Aulas expositivas para a obtenção e organização 

de dados, interpretação, crítica, decisão, comparação e resumo; Estudo de textos 

para a identificação, obtenção e organização interpretação, crítica, análise de dados 

e elaboração de resumo; Estudos Dirigidos para a identificação, obtenção e 

organização de dados, busca de suposições, aplicações de fatos e princípios a 

novas situações; Solução de Problemas para a identificação, obtenção e 
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organização de dados, planejamento, imaginação, elaboração de hipóteses, 

interpretação e decisão; Grupo de Observação e de Verbalização para a análise, 

interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, obtenção e organização de dados, 

comparação, resumo, observação e interpretação; Seminário para a análise, 

interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, busca de suposições, obtenção, 

organização de dados, comparação e aplicação de fatos a novas situações; Seleção 

de Filmes que utilizam técnicas para o estudo dos casos apresentados, análise, 

interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, busca de suposições, decisões e 

resumo; Estudo de Caso para a análise, interpretação, crítica, levantamento de 

hipóteses, busca de suposições, decisões e resumo; Ensino com Pesquisa para a 

observação, interpretação, classificação, crítica, resumo, análise, hipóteses e busca 

de suposições, decisão, comparação e imaginação, planejamento, obtenção e 

organização de dados. 

As Atividades Complementares constituem componentes curriculares do 

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

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 dos Cursos de Graduação; 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 de 200 horas, divididas em 

cada semestre conforme previsão no currículo do curso, também divididas em 

atividades obrigatórias e livres. 

Constituem Atividades Complementares obrigatórias: Estudos Dirigidos de 

Nivelamento; Estudos Dirigidos de Competência Gerais. Já as Atividades 

Complementares livres são as atividades de ensino, pesquisa e extensão, tais como: 

iniciação científica, monitoria, extensão, participação em eventos ou programas 
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científicos e/ou culturais e cursos. 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. As cargas 

horárias mínimas a ser cumprida em cada tipo de Atividades Complementares, a 

descrição das mesmas, bem como informações mais detalhadas sobre sua 

integralização, encontram-se devidamente descritas em regulamento próprio. 

Em relação às Atividades Complementares, a Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicada de Cascavel possui regulamento específico, disponível no ANEXO F. 

 

2.7.1 Matriz curricular  

 
1º período            

Componentes Curriculares  CARGA HORÁRIA 
Teóricas Práticas TCC Estágio AC Total 

Comunicação e Expressão 35 5       40 
Cálculo: Funções e Limites 70 10       80 
Física Geral 70 10       80 
Introdução à Engenharia de Produção 35 5       40 
Geometria Analítica 70 10       80 
Teoria das Organizações 70 10       80 
Atividades Complementares I        20 20 
Subtotal 350 50 0 0 20 420 

 
 
 2º período            

Componentes Curriculares  CARGA HORÁRIA 

Teóricas Práticas TCC Estágio AC Total 

Química Aplicada 35 5       40 

Logística e Cadeia de Suprimentos 70 10       80 

Gestão de Sistemas de Prod. e Oper. 70 10       80 

Informática Aplicada 70 10       80 

Geometria Descritiva e Desenho Técnico 70 10       80 
Estatística e Probabilidade 35 5       40 

Atividades Complementares II       20 20 
Subtotal 350 50 0 0 20 420 

             

 
 
3º período            

Componentes Curriculares  CARGA HORÁRIA 
Teóricas Práticas TCC Estági

o 
A
C 

Total 

Gestão Ambiental 70 10       80 
Física Mecânica 70 10       80 
Ciência e Tecnologia dos Materiais 70 10       80 
Cultura e Sociedade 35 5       40 
Organização do Trabalho 35 5       40 
Cálculo: Derivada e Integral 70 10       80 
Atividades Complementares III       20 20 
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Subtotal 350 50 0 0 20 420 

 
 
4º período            

Componentes Curriculares  CARGA HORÁRIA 
Teóricas Práticas TCC Estágio AC Total 

Gestão de Pessoas 35 5       40 
Eletricidade Aplicada 70 10       80 
Gestão da Qualidade 70 10       80 
Resistência dos Materiais 70 10       80 
Projeto e Análise de Sistemas Logísticos 70 10       80 
Gestão de Custos 35 5       40 
Atividades Complementares IV       20 20 
Subtotal 350 50 0 0 20 420 

 
 
5º período            

Componentes Curriculares  CARGA HORÁRIA 
Teóricas Práticas TCC Estágio AC Total 

Instalações Prediais 70 10       80 
Controle Metrológico de Produtos e 
Processos 

70 10       80 

Processos de Fabricação 70 10       80 
Matemática Aplicada 70 10       80 
Fenômenos de Transporte 70 10       80 
Atividades Complementares V       20 20 
Subtotal 350 50 0 0 20 420 

 
 
6º período            

Componentes Curriculares  CARGA HORÁRIA 
Teóricas Práticas TCC Estágio AC Total 

Manufatura Enxuta 35 5       40 
Sistemas de Informação 70 10       80 
Gestão Financeira e Orçamentária 70 10       80 
Engenharia da Qualidade e 
Confiabilidade 

70 10       80 

Gestão da Segurança e Saúde no 
Trabalho 

70 10       80 

Produção e Gestão de Serviços  35 5    40 
Atividades Complementares VI       20 20 
Subtotal 350 50 0 0 20 420 

 
7º período            

Componentes Curriculares  CARGA HORÁRIA 
Teóricas Práticas TCC Estágio AC Total 

Engenharia do Produto 70 10       80 
Engenharia de Métodos 70 10       80 
Análise e Prevenção de Riscos de 
Acidentes 

70 10       80 

Automação e Controle da Produção 70 10       80 
Economia 35 5       40 
Metodologia da Pesquisa 35 5       40 
Atividades Complementares VII        20 20 
Subtotal 350 50 0 0 20 420 

 
8º período            
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Componentes Curriculares  CARGA HORÁRIA 
Teóricas Práticas TCC Estágio AC Total 

Planejamento e Controle da Produção 70 10       80 
Gestão da Manutenção 70 10       80 
Pesquisa Operacional 70 10       80 
Planejamento Estratégico e Operacional 70 10       80 
Projeto de Fábrica e de Instalações 
Industriais 

70 10       80 

Atividades Complementares VIII       20 20 
Subtotal 350 50 0 0 20 420 

 
 
9º período 

 
 

    

Componentes Curriculares 
 CARGA HORÁRIA 

Teóricas Práticas TCC Estágio AC Total 
Projeto Integrado de Processos 
Produtivos e Automação 

70 10 
   

80 

Empreendedorismo 35 5 
   

40 
Eletiva I 35 5 

   
40 

Trabalho de Conclusão de Curso I 
 

 80 
  

80 
Estágio Supervisionado I 

 
 

 
80 

 
80 

Atividades Complementares IX 
 

 
  

20 20 
Subtotal 140 20 80 80 20 340 

 
            

10º período            

Componentes Curriculares CARGA HORÁRIA 

Teóricas Práticas TCC Estágio AC Total 

Gestão de Projetos 35 5       40 

Tópicos Integradores 35 5       40 

Eletiva II 35 5       40 

Gestão da Inovação 35 5       40 

Trabalho de Conclusão de Curso II   140   140 

Estágio Supervisionado II 
 

  80   80 

Atividades Complementares X 
 

     20 20 

Subtotal 140 20 140 80 20 400 

 

Resumo da carga horária 

Teóricas Práticas TCC Estágio AC Total 

3080 440 220 160 200 4100 

75% 11% 5% 4% 5% 100% 

 

As disciplinas eletivas do curso seguem na Tabela a seguir. 

DISCIPLINAS ELETIVAS 

 
CH 

Eletiva I Seis Sigma 40 

Eletiva II Processos Agroindustriais; 40 

Eletiva III Libras 40 

Eletiva IV Direitos Humanos 40 

Eletiva V Técnicas de Negociação 40 

Eletiva VI Finanças Pessoais 40 
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Representação Gráfica da Matriz Curricular 

PERÍODO DISCIPLINAS TCC 
ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

1 
Comunicação e 
Expressão 

Cálculo: Funções 
e Limites 

Física Geral Geometria Analítica 
Teoria das 
Organizações 

Introdução à 
Engenharia de 
Produção 

    
Atividades 

Complementares I 

2 Química Aplicada 
Informática 

Aplicada 
Geometria Descritiva e 
Desenho Técnico 

Estatística e 
Probabilidade 

Logística e Cadeia de 
Suprimentos 

Gestão de Sistemas de 
Produção e Operações 

    
Atividades 

Complementares II 

3 Física Mecânica 
Ciência e 

Tecnologia dos 
Materiais 

Cultura e Sociedade 
Cálculo: Derivada e 
Integral 

Gestão Ambiental 
Organização do 
Trabalho 

    
Atividades 

Complementares III 

4 Gestão de Pessoas 
Eletricidade 

Aplicada 
Gestão da Qualidade 

Resistência dos 
Materiais 

Gestão de Custos 
Projeto e Análise de 
Sistemas Logísticos 

    
Atividades 

Complementares IV 

5 Matemática Aplicada 
Fenômenos de 

Transporte 
Instalações Prediais 

Controle Metrológico 
de Produtos e 
Processos 

Processos de 
Fabricação 

      
Atividades 

Complementares V 

6 
Sistemas de 
Informação 

Gestão Financeira 
e Orçamentária 

Gestão da Segurança e 
Saúde no Trabalho 

Manufatura Enxuta 
Engenharia da 

Qualidade e 
Confiabilidade 

Produção e Gestão de 
Serviços 

    
Atividades 

Complementares VI 

7 Economia 
Metodologia da 

Pesquisa 
Engenharia do Produto 

Engenharia de 
Métodos 

Análise e Prevenção de 
Riscos de Acidentes 

Automação e Controle 
da Produção 

    
Atividades 

Complementares VII 

8 
Planejamento e 

Controle da 
Produção 

Gestão da 
Manutenção 

Pesquisa Operacional 
Planejamento 
Estratégico e 
Operacional 

Projeto de Fábrica e de 
Instalações Industriais 

      
Atividades 

Complementares VIII 

9 Empreendedorismo Eletiva I 
Projeto Integrado de 

Processos Produtivos e 
Automação 

      TCC I 
Estágio 

Supervisionado I 
Atividades 

Complementares IX 

10 Gestão de Projetos 
Tópicos 

Integradores 
Eletiva II Gestão da Inovação     TCC II 

Estágio 
Supervisionado II 

Atividades 
Complementares X 
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Eixo de Formação Fundamental= Carga Horária Mínima 1.240h       

  

 

 

  

 

Eixo de Formação Profissional = Carga Horária Mínima 960h 

 

 

  

 

 

Eixo de Formação Específica = Carga Horária Mínima 1.740h 

 

        

 

  

 

 

   

Eletivas:  1. Seis Sigma; 2. Processos Agroindustriais; 3. Libras; 4. Direitos Humanos; 5. Técnicas de Negociação; 6. Finanças Pessoais 

 

Resumo da carga horária 

Disciplinas 
TCC Estágio 

Atividades 
Complem. 

Total 
T P 

3080 440 220 160 200 4100 

75% 11% 5% 4% 100% 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 
4.100h 

Eixo de Formação Prática = Carga Horária Mínima 160h 
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No Quadro 3 estão representados os Núcleos de Conteúdos básicos, profissionalizantes e 

específicos. 

 

Quadro 3 – Representação dos Núcleos de Conteúdos básicos, profissionalizantes e 
específicos 

Núcleo de 
Conteúdos Básicos  

Horas Núcleo de 
Conteúdos 
Profissionalizantes  

Horas Núcleo de Conteúdos 
Específicos 

Horas 

Comunicação e 
Expressão 

40 Gestão da Segurança 
e Saúde no Trabalho 

80 Projeto e Análise de 
Sistemas Logísticos 

80 

Cálculo: Funções e 
Limites 

80 Gestão Ambiental 80 Processos de Fabricação 80 

Física Geral 80 Gestão da Qualidade 80 Manufatura Enxuta 40 

Geometria Analítica 80 Introdução à 
Engenharia de 
Produção 

40 Gestão de Sistemas de 
Produção e Operações 

80 

Teoria das 
Organizações 

80 Logística e Cadeia de 
Suprimentos 

80 Engenharia da Qualidade e 
Confiabilidade 

80 

Química Aplicada 40 Organização do 
Trabalho 

40 Produção e Gestão de 
Serviços 

40 

Informática Aplicada 80 Gestão da Qualidade 80 Engenharia do Produto 80 

Geometria Descritiva 
e Desenho Técnico 

80 Resistência dos 
Materiais 

80 Engenharia de Métodos 80 

Estatística e 
Probabilidade 

40 Gestão de Custos 40 Análise e Prevenção de 
Riscos de Acidentes 

80 

Física Mecânica 80 Instalações Prediais 80 Automação e Controle da 
Produção 

80 

Ciência e Tecnologia 
dos Materiais 

80 Controle Metrológico 
de Produtos e 
Processos 

80 Planejamento e Controle 
da Produção 

80 

Cultura e Sociedade 40 Sistemas de 
Informação 

80 Gestão da Manutenção 80 

Cálculo: Derivada e 
Integral 

80 Gestão Financeira e 
Orçamentária 

80 Pesquisa Operacional 80 

Gestão de Pessoas 40 Empreendedorismo 40 Planejamento Estratégico e 
Operacional 

80 

Eletricidade Aplicada 80   Projeto de Fábrica e de 
Instalações Industriais 

80 

Matemática Aplicada 80   Projeto Integrado de 
Processos Produtivos e 
Automação 

80 

Fenômenos de 
Transporte 

80   Gestão de Projetos 40 

Economia 40   Gestão da Inovação 40 

Metodologia da 
Pesquisa 

40   Tópicos Integradores 40 

    Trabalho de Conclusão de 
Curso I 

80 

    Trabalho de Conclusão de 
Curso II 

140 

    Estágio Supervisionado 160 
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    Atividades 
Complementares 

200 

Total (horas) 1240 Total (horas) 960 Total (horas) 1900 

% 30% % 24% % 46% 

 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA - EIXOS DE FORMAÇÃO 
 

 

 

O processo seletivo é realizado em dois períodos no ano, sendo vestibular de 

verão e de inverno. A grade tradicional é chamada de Matriz verão (Grade X), 

aplicada às turmas que entram no início do ano letivo em vestibular de verão. As 

turmas ingressantes através do vestibular de inverno, que ocorre no meio do ano 

letivo, cursam a grade curricular inversa, identificada por Matriz Inverno (Grade Y)  

que inicia no 2º período da grade X e em seguida  cursa o  1º período determinado 

na grade, assim consecutivamente. A grade é planejada de forma a atender essa 

necessidade, sendo que são atendidos todos os pré-requisitos para atender a grade 

em X e Y, sem prejudicar a assimilação de conteúdo pelo aluno. 

Na tabela segue a grade matriz verão e matriz inverno. 
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  Matriz Verão CH Matriz Inverno CH 

1
 p

e
rí

o
d

o
 

Comunicação e Expressão 40 Química Aplicada 40 

Cálculo: Funções e Limites 80 Logística e Cadeia de Suprimentos 80 

Física Geral 80 
Gestão de Sistemas de Produção e 
Operações 

80 

Introdução à Engenharia de Produção 40 Informática Aplicada 80 

Geometria Analítica 80 Geometria Descritiva e Desenho Técnico 80 

Teoria das Organizações 80 Estatística e Probabilidade 40 

Atividades Complementares 20 Atividades Complementares 20 

2
 p

e
rí

o
d

o
 

Química Aplicada 40 Comunicação e Expressão 40 

Logística e Cadeia de Suprimentos 80 Cálculo: Funções e Limites 80 

Gestão de Sistemas de Produção e 
Operações 

80 Física Geral 80 

Informática Aplicada 80 Introdução à Engenharia de Produção 40 

Geometria Descritiva e Desenho Técnico 80 Geometria Analítica 80 

Estatística e Probabilidade 40 Teoria das Organizações 80 

Atividades Complementares 20 Atividades Complementares 20 

3
 p

e
rí

o
d

o
 

Gestão Ambiental 80 Gestão de Pessoas 40 

Física Mecânica 80 Eletricidade Aplicada 80 

Ciência e Tecnologia dos Materiais 80 Gestão da Qualidade 80 

Cultura e Sociedade 40 Resistência dos Materiais 80 

Organização do Trabalho 40 Projeto e Análise de Sistemas Logísticos 80 

Cálculo: Derivada e Integral 80 Gestão de Custos 40 

Atividades Complementares 20 Atividades Complementares 20 

4
 p

e
rí

o
d

o
 

Gestão de Pessoas 40 Gestão Ambiental 80 

Eletricidade Aplicada 80 Física Mecânica 80 

Gestão da Qualidade 80 Ciência e Tecnologia dos Materiais 80 

Resistência dos Materiais 80 Cultura e Sociedade 40 

Projeto e Análise de Sistemas Logísticos 80 Organização do Trabalho 40 

Gestão de Custos 40 Cálculo: Derivada e Integral 80 

Atividades Complementares 20 Atividades Complementares 20 

5
 p

e
rí

o
d

o
 

Instalações Prediais 80 Manufatura Enxuta 40 

Controle Metrológico de Produtos e 
Processos 

80 Sistemas de Informação 80 

Processos de Fabricação 80 Gestão Financeira e Orçamentária 80 

Matemática Aplicada 80 Engenharia da Qualidade e Confiabilidade 80 

Fenômenos de Transporte 80 
Gestão da Segurança e Saúde no 
Trabalho 

80 

Atividades Complementares 20 Produção e Gestão de Serviços 40 

    Atividades Complementares 20 

6
 

p
e

rí
o

d

o
 Manufatura Enxuta 40 Instalações Prediais 80 

Sistemas de Informação 80 
Controle Metrológico de Produtos e 
Processos 

80 



  
 

40 

Gestão Financeira e Orçamentária 80 Processos de Fabricação 80 

Engenharia da Qualidade e Confiabilidade 80 Matemática Aplicada 80 

Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 80 Fenômenos de Transporte 80 

Produção e Gestão de Serviços 40 Atividades Complementares 20 

Atividades Complementares 20     

7
 p

e
rí

o
d

o
 

Engenharia do Produto 80 Planejamento e Controle da Produção 80 

Engenharia de Métodos 80 Gestão da Manutenção 80 

Análise e Prevenção de Riscos de Acidentes 80 Pesquisa Operacional 80 

Automação e Controle da Produção 80 Planejamento Estratégico e Operacional 80 

Economia 40 
Projeto de Fábrica e de Instalações 
Industriais 

80 

Metodologia da Pesquisa 40 Atividades Complementares 20 

Atividades Complementares 20     

8
 p

e
rí

o
d

o
 

Planejamento e Controle da Produção 80 Engenharia do Produto 80 

Gestão da Manutenção 80 Engenharia de Métodos 80 

Pesquisa Operacional 80 
Análise e Prevenção de Riscos de 
Acidentes 

80 

Planejamento Estratégico e Operacional 80 Automação e Controle da Produção 80 

Projeto de Fábrica e de Instalações 
Industriais 

80 Economia 40 

Atividades Complementares 20 Metodologia da Pesquisa 40 

    Atividades Complementares 20 

9
 p

e
rí

o
d

o
 

Projeto Integrado de Processos Produtivos e 
Automação 

80 Gestão de Projetos 40 

Empreendedorismo 40 Tópicos Integradores 40 

Eletiva I 40 Eletiva I 40 

Trabalho de Conclusão de Curso I 80 Gestão da Inovação 40 

Estágio Supervisionado I 80 Estágio Supervisionado I 80 

Atividades Complementares 20 Trabalho de Conclusão de Curso I 140 

    Atividades Complementares 20 

1
0

 p
e

rí
o

d
o

 

Gestão de Projetos 40 
Projeto Integrado de Processos Produtivos 
e Automação 

80 

Tópicos Integradores 40 Empreendedorismo 40 

Eletiva II 40 Eletiva II 40 

Gestão da Inovação 40 Trabalho de Conclusão de Curso II 80 

Estágio Supervisionado II 80 Estágio Supervisionado II 80 

Trabalho de Conclusão de Curso II 140 Atividades Complementares 20 

Atividades Complementares 20     
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2.7.2 Estágio supervisionado 

 
 

a) Concepção de Estágio: 
 
O Estágio Supervisionado compreende o conjunto de atividades relacionadas 

a dimensão prático-operativa da formação profissional, articuladora das 

determinações do exercício profissional da futura profissão. Com os Estágios 

Supervisionados se pretende oferecer ao futuro profissional um conhecimento do 

real em espaços sócio-ocupacionais onde se realizam as práticas profissionais da 

futura profissão, através da relação direta com situações de trabalho em unidades 

do mundo do trabalho. Neste processo se dão a construção e avaliação do 

desenvolvimento das habilidades e competências necessárias ao futuro exercício da 

profissão. É também um momento privilegiado para se acompanhar a vivência dos 

aspectos do mundo do trabalho através de situações reais vivenciadas pelos 

acadêmicos nos espaços sócio-ocupacionais onde se realizam os estágios. 

Nos diversos cursos de formação profissional o Estágio Supervisionado é 

uma atividade obrigatória, sendo intrinsecamente articulada com as dimensões do 

exercício profissional e com os demais componentes curriculares associados as 

diversas disciplinas do curso. 

Os Estágios Supervisionados serão orientados pelos professores indicados 

pelos cursos de acordo com as normas internas da Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicada de Cascavel 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 pela supervisão pedagógica e 

supervisão de campo o acadêmico irá observar, diagnosticar, pesquisar e interagir 

nos espaços sócio-ocupacionais onde se dão as práticas de estágio. Para que estes 

elementos e atividades sejam materializados, a unidade teoria/prática será uma 

constante no conjunto das disciplinas ministradas no curso. Os dados coletados em 

cada estágio constituem elementos empíricos a serem pesquisados, transformados 
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em dados e, estes dados consequentemente em informações e conhecimento, com 

o intuito de melhorar a qualidade do Ensino e servir de base para a elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

Ao concluir os estágios o acadêmico apresenta os resultados conforme as 

definições postas no projeto político pedagógico do curso e na política de estágio do 

curso, tendo como horizonte a socialização das informações e conhecimentos 

construídos durante o processo de realização do estágio. 

Neste sentido, os estágios supervisionados são: 

a) 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; 

b) Uma vivência de integralização, de revisão e de reorientação dos 

aspectos específicos da profissionalização prevista no currículo dos cursos na sua 

totalidade; 

c) Um dos processos de avaliação do profissional formando, tendo 

como parâmetro à configuração do profissional que se quer formar, expressa no 

projeto pedagógico do curso; 

d) Um momento privilegiado e culminante da articulação dos 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos 

desenvolvidos ao longo do curso. 

 

b) 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: 

a) o acolhimento de toda a diversidade cultural; 

b) o aprimoramento e o incentivo às práticas investigativas; 

c) o domínio do conhecimento básico para que os acadêmicos possam 

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

viver juntos e aprender a ser, considerando os mesmos como seres sociais e a 

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

e social; 
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d) 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; 

e) 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.  

 

c) Estágio supervisionado como atividade de ensino 
 

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

executado, acompanhado e avaliado pelos professores dos referidos cursos. Neste 

sentido, o trabalho do Coordenador e do Supervisor pedagógico se constituem em 

atividade docente. 

Em função da compreensão de que é uma atividade que compõe o projeto 

político pedagógico do curso, o estágio apresenta: 

a) Carga horária definida pela legislação, para cada curso; 

b) Inserção na grade curricular, devendo ser realizado no decorrer do 

Curso; 

c) Pré-requisito para sua realização - o aluno deve estar aprovado nas 

disciplinas previstas para os semestres anteriores; 

d) Plano de ensino: ementa, objetivos, conteúdos, cronograma 

(abrangendo desde planejamento com os alunos até a conclusão das atividades 

previstas, definição do período de realização da(s) atividade(s)), procedimentos 

metodológicos, avaliação (com definição do nível de exigência, formas de execução, 

formas de avaliação e apresentação do resultado final); 

e) Obrigatoriedade de frequência nas atividades de sala de aula e na 

operacionalização do estágio, definidos em regulamentos próprios para cada curso; 

f) Uma coordenação de estágio, docentes supervisores (professores 

do curso e da área de conhecimento) que acompanham o desenvolvimento das 

atividades no local de estágio; 

g) Regulamentação específica para o estágio elaborada e aprovada 

pelo Colegiado de Curso e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

d) Princípios norteadores do estágio supervisionado 
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A proposta de estágio supervisionado fundamenta-se nos princípios 

explicitados a seguir: 

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

realização do estágio, como um período em que o acadêmico permanece no 

exercício de atividades, orientadas e acompanhadas, por um profissional já 

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

b) 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; 

c) 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; 

d) 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 seja se traduza em um ato de intervenção reflexiva. 

 

e) Objetivos do estágio supervisionado: 

O Estágio Supervisionado tem como objetivos:  

a) proporcionar experiência acadêmico-profissional orientada para o 

desenvolvimento das habilidades e competências técnico-científicas necessárias no 

exercício da profissão; 

b) estabelecer um vínculo entre o conhecimento produzido na instituição de 

ensino superior com o conhecimento utilizado nas práticas profissionais nas 

instituições do mundo do trabalho; 

c) transformar as atividades da prática profissional em oportunidades para 

estabelecer diálogos e intercâmbios com o mundo do trabalho, abrindo caminhos 

para possíveis projetos de pesquisa e extensão; 

d) buscar subsídios na realidade concreta para entendimento da dinâmica do 

desenvolvimento do exercício profissional no âmbito dos cursos, tanto para apoiá-las 

com respaldo do conhecimento científico, como par a realização de análises críticas 

que indiquem a necessidade do seu reordenamento; 
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e) proporcionar ao profissional formado a possibilidade de articular os 

conhecimentos produzidos durante o tempo de permanência na faculdade com a 

realidade concreta do seu campo de atuação profissional durante o processo 

formativo; 

f) oportunizar o questionamento, a reavaliação e subsidiar reformulações do 

Projeto Pedagógico dos cursos de formação mantidos pela Instituição. 

 

f) 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 “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 Faculdade 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 a Faculdade, 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 da 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. 
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Entretanto, para serem considerados campo de estágio as instituições devem: 

 

a) apresentar condições para planejamento e execução das atividades de 

estágio; 

b) permitir a avaliação e o aprofundamento dos conhecimentos teórico-

práticos do campo de trabalho; 

c) possibilitar a vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, 

dentro do campo profissional;  

d) disponibilizar a infraestrutura material e recursos humanos necessários 

à realização das atividades propostas ; 

e) aceitar as condições de supervisão e avaliação dos estagiários 

proposta pelos cursos da Faculdade; 

f) concordar e acatar as normas disciplinares do Estágio Supervisionado 

da Faculdade; 

g) permitir que a organização do estágio possa ser convertida em 

instrumentos jurídicos, como acordo de cooperação, convênio, termos de 

compromisso, etc., onde estejam acordadas todas as condições de realização do 

estágio; 

h) possuir profissionais habilitados atuando no campo escolhido para o 

estágio. 

 

g) Coordenação do estágio: 
 

A coordenação do Estágio Supervisionado caberá a um docente do Curso 

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

 Selecionar e firmar convênios com as instituições envolvidas no campo 

de estágio; 

 Acompanhar , por meio de visitas in loco, a adequação das atividades 

realizadas pelos discentes às finalidades previstas no Projeto Pedagógico do Curso ; 

 Acompanhar, por meio de reuniões mensais, o trabalho realizado pelos 

supervisores de estágio. 
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h) Supervisão e avaliação do estágio: 

Entende-se como supervisão de estágio o acompanhamento, tanto nas 

atividades que antecedem a prática efetiva, quanto à assessoria dada ao aluno no 

decorrer de sua prática profissional, por docentes autorizados pela coordenação de 

estágios do curso, de forma a proporcionar aos estagiários o pleno desempenho de 

ações, princípios e valores inerentes à realidade da profissão em que se processa a 

vivência prática. 

Podem ser supervisores de estágio todos os docentes com formação na área 

objeto dos cursos e experiência profissional. 

O estágio, enquanto parte integrante de um processo de formação 

profissional requer acompanhamento e avaliação sistemática constante. 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. 

As atividades de estágio são acompanhadas e assessoradas no decorrer de 

sua realização, por docentes indicados pela coordenação de estágios do curso, de 

forma a proporcionar aos futuros profissionais o pleno desempenho de ações, 

princípios e valores inerentes à realidade da profissão. 

A avaliação dos estágios é parte integrante da dinâmica do processo de 

acompanhamento, controle e avaliação institucional extensível a todo processo de 

ensino. A avaliação deve ser ampla, contemplar o processo teórico da construção do 

conhecimento, bem como as formas de organização deste, articuladas com os 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos. A avaliação 

deve prover informações e dados para a realimentação do Currículo do Curso, tendo 

como meta a busca de mecanismos e meios de aprimorar a qualidade do ensino 

ofertado pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de Cascavel. 

A avaliação dos estagiários será feita pelo docente-supervisor, de forma 

sistemática e contínua, pelos alunos através de auto-avaliação e, quando for 

necessário, ouvindo as opiniões dos membros da comunidade envolvidos no 

processo. 

i) Convênios de Estágio: O curso de engenharia de produção está 

cadastrado em parceria aos institutos IEL e CIEE. 
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Em relação ao Estágio Supervisionado, a Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas de Cascavel possui regulamento específico para atender ao Curso 

(ANEXO G). 

 

2.7.3 Trabalho de Conclusão de Curso  

 

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.  

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, a metodologia das oficinas de formação profissional, os 

seminários, 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 Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicada de Cascavel 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. 

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 
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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. 

6. A estrutura da Monografia deverá estar de acordo com as regras da ABNT e 

com o Manual de Normas Técnicas de Monografia da Instituição. 

7. A Monografia 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)”. Caso o parecer do 

professor orientador seja desfavorável à defesa do TCC, esta não ocorrerá 

e o aluno deverá requerer a Segunda Chamada da mesma, não perdendo 

ponto na próxima defesa. 

Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, a Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas de Cascavel possui regulamento específico para atender ao Curso 

(ANEXO H). 

 

2.7.4 Atividades complementares 

 

As Atividades Complementares constituem componentes curriculares do 

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

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 
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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 dos Cursos de Graduação; 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, divididas em cada semestre e também divididas em atividades obrigatórias e 

livres. 

Constituem Atividades Complementares obrigatórias: Estudos Dirigidos de 

Nivelamento; Estudos Dirigidos de Competência Gerais. Já as Atividades 

Complementares livres são as atividades de ensino, pesquisa e extensão, tais como: 

iniciação científica, monitoria, extensão, participação em eventos ou programas 

científicos e/ou culturais e cursos. 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. As cargas 

horárias mínimas a serem cumpridas em cada tipo de Atividades Complementares, a 

descrição das mesmas, bem como informações mais detalhadas sobre sua 

integralização, encontram-se devidamente descritas em regulamento próprio. 

O aluno é obrigado a fazer, fora de horário normal de aulas, o número de 

horas de atividades complementares definido no projeto pedagógico de seu curso. O 

aluno deve cuidar para não deixar as atividades para o final do curso, já que não 

poderá Colar Grau e receber o diploma de Graduação sem ter cumprido toda a 

carga horária exigida, mesmo tendo sido aprovado em todas as disciplinas da matriz 

curricular. 

Os alunos que ingressarem na FCSAC 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. 

Em relação às Atividades Complementares, a Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicada de Cascavel possui regulamento específico, aprovado pelo Conselho 

Superior Acadêmico. 
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2.8  METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA NO CURSO 
 

Muito embora os cursos de graduação tenham a função da formação 

profissionalizante, o que os caracteriza como curso de nível superior é justamente o 

compromisso com a construção do conhecimento e não apenas a transmissão. 

Neste sentido a metodologia de ensino, por paradoxal que possa parecer requer do 

professor que evite a utilização procedimentos metodológicos que fazem da ação 

educativa uma mera rotina pedagógica. 

Neste enfoque, o docente deve desenvolver ações de ensino que incidam nas 

dimensões ativas e interativas dos alunos, discutindo e orientando-os nos caminhos 

de busca, escolha e análise das informações, contribuindo para que sejam 

desenvolvidos estilos e estratégias de estudo, pesquisa, e socialização do que foi 

apreendido. Insere-se ainda o esforço em propiciar situações de aprendizagem que 

sejam mobilizadoras da produção coletiva do conhecimento. 

Assim sendo, além dos recursos de exposição didáticas, dos estudos práticos 

em sala de aula, estudos dirigidos e independentes e seminários, instituir outros 

procedimentos metodológicos que relacionem a vida acadêmica com a realidade 

concreta da sociedade e aos avanços tecnológicos, incluindo, portanto, novas 

alternativas e novos recursos. 

Os conteúdos conceituais das unidades de estudo são disponibilizados pelos 

professores orientadores, através do portal da Faculdade. Para cada encontro 

poderá o professor disponibilizar, via portal: links, filmes, textos diversos, artigos, 

assuntos para discussão, questionários de reflexão e lista de exercícios, entre outras 

estratégias de ensino e aprendizagem que buscam favorecer a autoaprendizagem. 

Estes recursos favorecem a análise/estudo para que as aulas sejam mais 

produtivas. As atividades práticas (laboratórios, visita técnica, trabalho de campo, 

entre outras) previstas na organização curricular serão executadas mediante roteiro 

com objetivos bem definidos e apoiadas nos conteúdos conceituais trabalhados. 

As principais estratégias de ensino-aprendizagem, de modo a desenvolver 

nos acadêmicos as competências e habilidades destacáveis de seu perfil 

anteriormente mencionado, são: 
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 Aulas expositivas para a obtenção e organização de dados, 

interpretação, crítica, decisão, comparação e resumo; 

 Estudo de textos para a identificação, obtenção e organização 

interpretação, crítica, análise de dados e elaboração de resumo;  

 Estudos Dirigidos para a identificação, obtenção e organização de 

dados, busca de suposições, aplicações de fatos e princípios a novas 

situações;  

 Solução de Problemas para a identificação, obtenção e organização de 

dados, planejamento, imaginação, elaboração de hipóteses, interpretação 

e decisão;  

 Grupo de Observação e de Verbalização para a análise, interpretação, 

crítica, levantamento de hipóteses, obtenção e organização de dados, 

comparação, resumo, observação e interpretação;  

 Seminários para a análise, interpretação, crítica, levantamento de 

hipóteses, busca de suposições, obtenção, organização de dados, 

comparação e aplicação de fatos a novas situações;  

 Seleção de Filmes que utilizam técnicas  para o estudo dos casos 

apresentados, análise, interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, 

busca de suposições, decisões e resumo;  

 Estudo de Caso para a análise, interpretação, crítica, levantamento de 

hipóteses, busca de suposições, decisões e resumo;  

 Ensino com Pesquisa para a observação, interpretação, classificação, 

crítica, resumo, análise, hipóteses e busca de suposições, decisão, 

comparação e imaginação, planejamento, obtenção e organização de 

dados. 

 

2.8.1 Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-
aprendizagem 

 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel atenta à crescente 

necessidade de inserção dos recursos de tecnologia da informação e comunicação - 

TIC’s - para auxiliar no ensino de competências fundamentais para a sobrevivência 

do profissional moderno implantou o sistema acadêmico (RM), que tem como 
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objetivo gerenciar todas as informações acadêmicas. Através dele, os alunos, 

professores e secretaria têm acesso às informações acadêmicas em tempo real, 

todos os dias e de qualquer local. 

Neste sistema é possível lançar notas, frequência e disponibilizar materiais e 

tarefas para os alunos além de disponibilizar uma interface para a realização de 

atividades complementares e avaliações institucionais. 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. Possibilitar que as atividades previstas e programadas pelos docentes 

sejam disponibilizadas, via Sistema, com antecedência, de forma a otimizar os 

encontros entre docentes e discentes; 

II. Possibilitar que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos alunos 

durante todo o curso podendo ser revistas a qualquer momento; 

III. Permitir a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem tais como 

artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão; 

IV. Facilitar o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

V. Permitir o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as 

atividades programadas e executadas; 

VI. Possibilitar atividades de recuperação de estudos e de nivelamento; 

VII. Possibilitar 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 recursos 

telemáticos que facilitam a aprendizagem cooperativa, e a integração de todos os 

entes do ensino e educação.  

Os Laboratórios de Informática da Faculdade buscam promover e 

disponibilizar o acesso à informação com qualidade, apoiando e colaborando com as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição.  
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O acesso a todas as estações de trabalho e seus recursos (tanto de software 

quanto de hardware), conta de usuário, arquivos pessoais e acesso a internet, estão 

disponíveis através das tarefas executadas pela estrutura de servidores. 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel tem se posicionado 

estrategicamente em relação ao uso de recursos tecnológicos no processo de 

ensino. Para o curso de Engenharia de Produção é utilizado um sistema de ensino 

interativo, disponível virtualmente através de uma plataforma reconhecida no 

mercado: SAGAH. Essa plataforma disponibiliza conteúdos virtuais que são 

previamente selecionados pelos docentes de cada disciplina, e os acadêmicos 

acessam o conteúdo semanalmente em grupos e realizam as atividades.  

2.8.2 Temas transversais na organização curricular 

 

Temas Transversais -  São temas que qualificam a orientação e articulam o 

perfil da formação às demandas sociais. Identificam questões que fundamentam a 

formação para a sociedade, integrando formação e realidade social do campo de 

conhecimento de cada disciplina na graduação. Por servirem de guia a todas as 

unidades programáticas, apresentam-se como principio articulador da 

interdisciplinaridade, sendo contemplado tanto em conteúdos específicos como em 

elementos adicionais dos conteúdos. Tem duplo caráter: de refletir a preocupação 

com a articulação constante a orientações pedagógicas que devem estar presentes 

em todas as disciplinas, e de identificar as orientações éticas, políticas e culturais 

desenvolvidas pelo curso. É a partir deste último caráter que a articulação dos 

conteúdos programáticos por Temas Transversais legitima-se como elemento 

fundamental da operacionalização curricular. 

Transversalidade –(...) à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa 

uma relação entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender 

sobre a realidade) e as questões da vida real e de sua transformação (aprender a 

realidade da realidade) (BRASIL,1998,p.30). 

Interdisciplinaridade - (....) questiona a segmentação entre os diferentes 

campos do conhecimento produzida por uma abordagem que não leva em conta a 

inter-relação e a influência entre eles, questiona a visão compartimentada 

(disciplina) da realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente  

se constitui (BRASIL, 1998, p. 30). 
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Portanto, a transversalidade e a interdisciplinaridade são nesse sentido, 

modos de trabalhar o conhecimento que visam reintegração de dimensões isoladas 

uns dos outros pelo tratamento disciplinar. Com isso, pretendemos conseguir uma 

visão mais ampla da realidade que, tantas vezes, aparece fragmentada pelos meios 

de que dispomos para conhecê-la. 

A interdisciplinaridade permite questionar a fragmentação dos diferentes 

campos de conhecimento. Nessa perspectiva, procuramos tecer os possíveis pontos 

de convergência entre as várias áreas e a relação epistemológica entre as 

disciplinas. Com a interdisciplinaridade adquirimos mais conhecimentos dos 

fenômenos naturais e sociais, que são normalmente complexos e irredutíveis ao 

conhecimento obtido quando são estudados por meio de uma única disciplina. As 

interconexões que acontecem nas disciplinas facilitará a compreensão dos 

conteúdos de uma forma integrada, aprimorando o conhecimento do educando. 

Algumas disciplinas que deverão constar da organização curricular,  

integrante do projeto pedagógico do curso que possibilitam a transversalidade  e a 

interdisciplinaridade:  socioambiental, projeto integrador, cultura e sociedade, 

história, sociologia, educação ambiental, direitos  humanos, entre outras. 

 

2.9  AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

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. 
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A avaliação da aprendizagem é um elemento importante do processo 

educativo e na Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de Cascavel ela se 

fundamente nos seguintes critérios: 

1. Atividades de avaliação e acompanhamento do desempenho 

compreendido como novos momentos de aprendizagem; 

2. Procedimentos de avaliação realizados no decorrer dos processos de 

formação, com a perspectiva de feedback das ações em desenvolvimento; 

3. Utilização dos resultados da avaliação para melhoria das atividades 

acadêmicas; 

4. Inserção dos processos de avaliação no contexto da avaliação 

institucional. 

 

A 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 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 auto-avaliação 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 auto-

regular 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 
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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 (quando houver no currículo), Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) (quando houver no currículo) e Atividades Complementares. O TCC e 

os Estágios seguem as normas estabelecidas em seus respectivos regulamentos 

específicos. Em relação às disciplinas, o Professor, a seu critério ou a critério da 

Coordenação de Curso, pode promover trabalhos, exercícios e outras atividades em 

classe e extraclasse, podendo ser computados nas notas ou conceitos das 

verificações parciais. 

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. 

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem, respeitado o projeto 

pedagógico do curso, podem compreender: 

 Prova escrita ou oral; 

 Seminários; 

 Trabalhos práticos; 

 Pesquisa; 

 Elaboração de relatório, artigo, monografia, dissertação ou tese; 

 Outros instrumentos de avaliação. 
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É obrigatória a atribuição de, pelo menos, 1 (uma) nota por bimestre no 

período de realização da disciplina, para os cursos regulares de graduação. 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. 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de Cascavel utiliza um sistema de 

Avaliação Integradora, aplicada no quinto (5º) e nono (9º) períodos, que objetiva 

avaliar o acadêmico em todas as disciplinas já cursadas até esse período. A 

avaliação tem valor de até 2 pontos nas disciplinas desses períodos (5º e 9º) e deve 

constar no plano de ensino das disciplinas. A pontuação é realizada conforma tabela 

a seguir. 

ACERTOS (%) PONTOS 

Até 19,90% 0,5 

20,00% a 39,90% 1,0 

40,00% a 59,90% 1,5 

Igual ou maior que 60,00% 2,0 
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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. 

2.9.1 Formas de Acesso ao Curso 

 
A Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de Cascavel utiliza como formas de 

acesso aos seus Cursos de Graduação, atendendo à legislação em vigor e ao 

Regimento Institucional, as variadas possibilidades de seleção de candidatos 

considerando-se o Ensino Médio. Dentre as formas de ingresso utilizadas, 

destacam-se:  

 

a) Vestibular 
Neste processo a Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de Cascavel visa 

selecionar candidatos, dentre os estudantes que hajam concluído, no mínimo, curso 

do Ensino Médio ou equivalente, mediante aplicação de provas que avaliem 

conhecimentos comuns às diversas formas de educação desse grau de ensino. Os 

programas das provas versam sobre matéria do nível médio do ensino brasileiro, 

incluindo as matérias de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Física, 

Química, Biologia e Redação. Os alunos são convocados através de edital e o 

processo seletivo é realizado pela própria Faculdade. 

 

b) ENEM 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de Cascavel também se propõe a 

utilizar os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio como parte dos 

processos seletivos para ingresso de candidatos nos seus Cursos de Graduação. A 

forma de utilização do ENEM é descrita em editais de convocação aos interessados. 

 

A Faculdade atende a Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007, alterada pela 

Portaria Normativa MEC nº 23, de 01/12/2010 publicada em 29/12/2010. 

 

c) Portadores de Diploma (ver no PDI) 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de Cascavel também aceita a ingressão 

de candidatos já graduados, através da apresentação do diploma, conforme vagas 
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remanescentes. As normas para este sistema de ingressão constam em 

regulamento. 

 

3. CORPO DOCENTE E PESSOAL TÉCNICO- ADMINISTRATIVO 

 

3.1. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DOCENTES 
 

O corpo docente constitui fator decisivo na excelência das ações acadêmicas 

da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, no compromisso com o 

desenvolvimento e ampliações das atividades, que são realizadas no contexto de 

cada curso e programas institucionais. 

O quadro docente compõe-se de especialistas, mestres e doutores, formados 

e qualificados em Instituições de Ensino reconhecidas por sua produção acadêmica 

e autorizadas a funcionar por órgãos competentes do governo federal. Também 

contamos com professores que atuam no mercado de trabalho, possibilitando uma 

integração mais rápida entre a academia e a realidade do mercado. 

 

3.1.1. Critérios de seleção e contratação  

 
O ingresso no quadro docente da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Cascavel se dá de forma transparente e tem por objetivo selecionar os profissionais 

mais adequados para o exercício do magistério superior. Ocorre através de 

Processo Seletivo Externo ou Interno, composto de análise de titulação, aderência à 

disciplina e banca examinadora, exclusivamente destinada para esta finalidade. 

São requisitos para o exercício do magistério superior na Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, ser o docente portador de diploma de 

graduação correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de 

complexidade, a disciplina indicada ou afim àquela a ser lecionada, além de possuir, 

no mínimo, título de especialista, apto ao magistério superior, na área de 

conhecimento ou afim. 
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3.1.2.  Programa de qualificação do corpo docente 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel considera a 

qualificação do pessoal docente alicerce imprescindível da qualidade do ensino. 

Portanto, a definição da política de qualidade da Instituição como prestadora de 

serviços de educação superior passa necessária e prioritariamente pela qualificação 

de seu corpo docente. 

Para isso são anualmente definidos programas de qualificação até chegar a 

uma relação professor/qualificação considerada ótima para a formação acadêmica 

dos nossos discentes.  

 

As ações para a qualificação dos profissionais do ensino basear-se-ão em: 

a) Incentivo à realização de cursos de pós-graduação; 

b) Desenvolvimento de ações e eventos, na Instituição, com o objetivo de 

atualização dos professores; 

c) Participação em eventos externos; 

d) Incentivo à publicação de pesquisas, livros, revistas e artigos; 

e) Políticas para a produção de pesquisa, atuando enquanto pesquisador e 

orientador de iniciação científica. 

 

Os programas de qualificação docente internos são contemplados em 

projetos anuais estabelecidos a partir das necessidades diagnosticadas pela Direção 

Geral e as coordenações dos Cursos. Os programas contemplam as seguintes 

dimensões: 

1. Metodologia de avaliação de aprendizagem. 

2. Elaboração do Plano de Ensino e Roteiro de Estudos da disciplina. 

3. Interação professor-aluno na construção do conhecimento. 

4. Metodologias e materiais didáticos adequados à condução das aulas 

teóricas e práticas. 

5. Tecnologias educacionais inovadoras. 

 
Quanto a titulação do corpo docente, a Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas de Cascavel estimula e viabiliza programas de Stricto Sensu através de 

parcerias com outras IES. Em convênio com a Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) foi realizado o Mestrado – MINTER em Direito, com a Universidade Federal 
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de Santa Catarina (UFSC) o Mestrado – MINTER em Ciências da Computação, e 

com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) o Mestrado – MINTER 

em Administração, para qualificação do corpo docente. 

 

3.2. FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ACADÊMICA DO 
CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

Os docentes do Curso apresentam formação e experiência adequadas para 

as disciplinas que ministram.  

A maioria dos docentes possui experiência no magistério superior, os 

docentes que não tem experiência didática apresentam um currículo fundamentado 

em cursos de pós-graduação (stricto sensu) e/ou experiência profissional não 

docente. Com o corpo docente formado por profissionais que atuam no mercado de 

trabalho, especialmente aqueles com formação específica no Curso, a experiência 

profissional do docente enriquece a prática dos alunos. No ANEXO D é 

disponibilizado o Perfil do Corpo Docente do Curso. 

 

 

3.3. CONDIÇÕES DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 
 

Os professores contratados em regime de tempo integral ou parcial na 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel participam de outras 

atividades além da docência, que podem estar voltadas para trabalhos de pesquisa 

e iniciação científica, projetos de extensão, orientação de monitoria e de Trabalhos 

de Conclusão de Curso, atendimento aos alunos, tutoria nos cursos EAD ou mesmo 

assumir tarefas administrativas, na coordenação de estágios, fazendo parte do 

colegiado e do NDE, auxiliando assim a Coordenação do Curso. Além das aulas 

ministradas, todos os professores participam das reuniões administrativas do curso, 

do planejamento pedagógico e ainda dedicam horas às atividades inerentes à 

docência, tais como, organização dos planos de ensino, elaboração dos roteiros de 

aulas, preparo das aulas e das avaliações, correções de trabalhos e provas, 

atendimento ao aluno, bem como lançamento de notas e frequência. Ademais, 

alguns professores, em especial aqueles com titulação Stricto Sensu, ministram 

também módulos na pós-graduação, respeitando a especialidade e a experiência 
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profissional de cada um. Nas atividades realizadas extraclasse o professor é 

incentivado a produzir materiais didáticos, desenvolver projetos de pesquisa, 

participar em eventos científicos, apresentar e publicar trabalhos, que irão contribuir 

para sua produção técnica-científica.  

 

A Mantenedora, mediante proposta da Faculdade, fixa o número de cargos do 

magistério superior conforme os seguintes regimes de trabalho: 

I - Regime de Tempo Integral (TI): Docentes contratados com 40 horas 

semanais de trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 50% do 

tempo para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, 

avaliação e orientação de alunos; 

II - Regime de Tempo Parcial (TP): Docentes contratados com 12 horas ou 

mais de trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 25% do tempo 

para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e 

orientação de alunos; 

III - Regime Horista (TH): Docentes contratados pela instituição 

exclusivamente para ministrar horas-aula, independentemente da carga horária 

contratada ou que não se enquadre nos outros regimes de trabalho acima definidos. 

 

 

3.4. PRODUÇÃO CIENTÍFICA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS DO CORPO 
DOCENTE DO CURSO 

 

Através da produção docente que o conhecimento produzido no interior da 

academia é difundido e democratizado. Neste sentido, o corpo docente da 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel é incentivado a apresentar 

trabalhos em congressos nacionais, publicar artigos científicos em revistas 

indexadas e periódicos especializados, elaborar materiais didático-pedagógicos, 

produção técnica, enfim, dando visibilidade às próprias pesquisas e à instituição. 

Nas pastas individuais dos docentes, consta o Currículo Lattes atualizado, 

bem como os comprovantes da produção científica e as participações em eventos 

científicos. 

Considera-se como produção docente artigos publicados em periódicos, livros 

ou capítulos de livros, material didático institucional, resumos ou textos completos 
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apresentados em congressos, propriedade intelectual depositada ou registrada, 

produções culturais, artísticas, técnicas e inovações tecnológicas relevantes. 

 

3.4.1. Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica 

 
No que diz respeito à Produção científica, cultural, artística e ou tecnológica, o 

Curso de Engenharia de Produção, da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Cascavel, têm como meta a realização de atividades que visam instigar o espírito de 

investigação científica, inerente ao ensino de qualidade. 

Igualmente o Centro de Pesquisa e Extensão - CEPE da Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, visando contribuir para o avanço científico-

tecnológico, norteado por princípios éticos, valorizando e qualificando a instituição 

perante a comunidade acadêmico-científica, em conformidade com suas finalidades 

torna público no inicio de cada semestre o edital, que normatiza os procedimentos 

para apresentação de Projetos de Pesquisa, Extensão e Iniciação Científica com a 

participação de professores e acadêmicos. 

 

3.5 RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

 

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

e temáticas que dizem respeito aos afros descendentes estão inclusas em 

disciplinas e atividades curriculares do curso conforme resolução CNE/CP número 1 

de 17 de junho de 2004. 

 

 

3.6 DIREITOS HUMANOS 

 

 A construção histórica do Brasil pressupõe a existência de desigualdades 

sociais e étnicas em um processo de desenvolvimento que não prioriza a 

sustentabilidade e o respeito aos direitos humanos. Portanto, a fim de contribuir para 

a mudança dessa realidade foi instituído legislação nacional no tocante a temática  

Direitos Humanos conforme Resolução CNE/CP nº 01/2012. 
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3.7 POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
O curso mantém integração com a educação ambiental em disciplinas do 

curso de modo transversal, contínuo e permanente, conforme decreto número 4.281 

de 25 de junho de 2002. 

O tratamento da educação ambiental 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.  

Reforçam esse entendimento no tocante à educação ambiental os princípios 

enunciados no Art. 4º da Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1.999. 

  

4. INFRAESTRUTURA 
 

4.1. INSTALAÇÕES GERAIS 
 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel é localizada à 

Avenida Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz, Cascavel/PR, conta com 29.319m² 

de área construída com edificações especialmente desenvolvidas para as condições 

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

demarcado conforme a legislação de trânsito e área livre de 92.582,84m² de terreno 

para futuras edificações. 

 
 
 
 
 

Figura: Instalações gerais 

Infraestrutura N° ÁREA CAPACIDADE 

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 

M T N 

Salas de 
aula 

até 60 alunos 86 6.880m² 60 / alunos X  X 

de 60 a 100 alunos 1 120m² 100 / alunos X  X 

SAJU 1 280m² 100 / alunos X X X 

Empresa Júnior 1 22m² 10 pessoas X X X 

Auditório 1 1.050m² 528 pessoas X X X 

Salas de professores 2 140m² 80 pessoas X X X 

Salas de coordenadores de curso 12 320m²  X X X 

Biblioteca 1 500m²  X X X 

Laboratórios de Informática 10 800m² 60 / alunos X X X 

Laboratórios Específicos 16 960m² 30 / alunos X X X 

Instalações Sanitárias 32 512m²  X X X 

Outras áreas:       

   - Direção Geral 1 30m²  X X X 
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   - Diretoria de Desenvolvimento 1 30m²  x x x 

   - Mantenedora 1 30m²  x X X 

   - Coordenação Pedagógica 1 15m²  X X X 

   - Coordenação da CPA 1 6m²   X X 

   - Cozinha 1 50m²  x x x 

   - Núcleo de Ensino à Distância  1 20m²  x x x 

   - Pós-Graduação 1 160m²  X X X 

   - Contabilidade 1 90m²  X X  

   - Núcleo de Prática Jurídica 1 280m²  X X X 

   - Cartório Modelo 1 46m²  X X X 

   - Secretaria Acadêmica 1 160m²  X X X 

   - Tesouraria 1 30m²  X X X 

   - Sala p/ Atendimento (Prouni, 
FIES, PAP) 

1 30m²  X X X 

   - Protocolo 1 10m²  X X X 

   - Sala de Assessoria de Imprensa 1 10m²  X X X 

   - Praça de Alimentação 1 1.300m²  X X X 

   - Reprografia 1 50m²  X X X 

   - Sala Sistema RM 1 16m²  X X x 

   - Sala de Reuniões 1 20m²  X X x 

   - Sala p/ Setor de Compras, 
Administrativo e Financeiro 

1 50m²  X X X 

   - Sala p/ Direção e Secretaria da 
Escola da Magistratura 

1 20m²   X X 

Total (Área Construída)  14.037 m²     

 

As edificações são compostas de:    

 Bloco A:2 pavimentos, medindo aproximadamente 835 m², com 09 salas 

de aulas; diversos ambientes para apoio administrativo; 1 sala para Departamento 

de Recursos Humanos; 1 sala para Secretaria Acadêmica (administração interna); 1 

sala para Departamento Financeiro; 1 ambiente para atendimento da Secretaria 

Acadêmica e Tesouraria; 1 sala ampla para professores; 1 sala para Coordenação 

da CPA; 7 Salas para Coordenadores; 1 sala para o setor de Evasão de Alunos; 1 

sala para o Cartório Modelo; 1 sala para o Núcleo de Práticas Jurídicas; 1 sala para 

Direção Geral; 1 sala para Mantenedora; 1 sala para Direção de Desenvolvimento; 1 

sala para Coordenação Pedagógica; 1 sala ampla para o NEAD; 1 auditório para 

528 pessoas; 1 reprografia; 1 biblioteca; 1 protocolo; 3 laboratórios específicos; 1 

sala para o RM; 7 laboratórios de Informática; 1 sala para Psicóloga Institucional; 1 

sala para Negociação (Prouni, FIES e PAP); 1 sala para Assessoria de Imprensa; 1 

sala do Núcleo de Informática; 8 sanitários(masculino, feminino e portadores de 

necessidades especiais); escadaria e elevador; 1 sala monitoramento das câmeras; 

1 sala ampla para Pós-Graduação Lato Sensu; 1 sala para Contabilidade; 1 

Cozinha; 1 sala para o DCE e 1 sala de apoio aos motoristas. 
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 Bloco B:3 pavimentos, medindo aproximadamente 4.616 m², onde se 

encontram 53 salas de aula; 1 laboratório de Contábeis; 1 sala de apoio à 

Informática; 1 sala de professores; 1 brinquedoteca; 4 laboratórios da Gastronomia; 

4 laboratórios para o curso de Artes compartilhado com a Pedagogia ; 1 sala 

destinada a Pastoral Universitária; 12 sanitários (masc./feminino e portadores de 

necessidades especiais); e áreas amplas para circulação, servidas por escadaria, 

rampa. As instalações prediais foram projetadas para atender às finalidades 

educacionais e as especificações técnicas quanto às dimensões, à iluminação, à 

ventilação e acústica, à climatização, carteira estofada, quadro branco, equipada 

com multimídia, todo o espaço físico é adequado as condições necessárias para a 

comodidade do alunado. 

 Bloco C:3 pavimentos medindo aproximadamente 5.000 m2, onde se 

encontram 24salas de aulas; 12 sanitários (masc./femininoe portadores de 

necessidades especiais); escadaria e elevador. Além disso, o espaço físico é 

adequado ao número de usuários que transitam nos ambientes da instituição. 

 Bloco D: um espaço em construção que será destinado para finalidades 

educacionais, a ser definida medindo aproximadamente 1.300 m² e um subsolo com 

3 laboratórios dos cursos de Gestão Ambiental, Artes, Licenciatura e Pedagogia e 2 

salas destinadas a laboratórios a definidos, medindo aproximadamente 434 m².  

 Outras Áreas: 1 Praça de alimentação; 1 Guarita no portal de entrada; 4 

Geradores a diesel e Estacionamentocom área de aproximadamente 17.000 m², que 

proporciona maior comodidade e segurança, com espaço para todos os alunos que 

utilizam veículo próprio, além de espaço específico para motos. 

Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais: para 

os alunos portadores de deficiência física, a UNIVEL apresenta as seguintes 

condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços de uso 

coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no 

estacionamento; rampas com corrimãos, 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 de Cadeira de 

rodas. A Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de Cascavel possui um núcleo de 

acessibilidade pedagógica, arquitetônica, atitudinal e nas comunicações – NAPAC, 
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que tem um regulamento específico para atendimento voltado, em especial, a 

pessoas com deficiência auditiva, visual, física, altas habilidades/superdotação, 

idosos e pessoas com  transtorno do espectro autista (ANEXO J). 

 

4.1.1. Gabinetes de Trabalho para Professores em Tempo Integral 

 

Os docentes possuem uma sala específica e bem localizada, além de 2 Salas 

de Professores. As instalações foram projetadas buscando: criar um ambiente 

agradável de convivência; um local que o professor possa permanecer algumas 

horas, caso seja necessário; um ambiente onde ele possa trabalhar devidamente 

mobiliada com equipamento de informática; e um local de descanso entre os 

intervalos de aulas. 

Dimensão. O tamanho do ambiente é adequado, com 32m2, com todos os 

equipamentos necessários que são destinadas aos docentes com regime trabalho 

em tempo integral. 

Acústica. Acústica do ambiente é adequada, facilitando a concentração 

necessária quando for o caso em momentos de execução de atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue 

manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário. Há uma mesa grande com 5 metros de comprimento por 1,40m 

de largura, que facilita os trabalhos dos docentes e a interação entre os mesmos; as 

cadeiras são almofadas e confortáveis; há 5 nichos para estudo individual com 

computadores para uso exclusivo dos professores; e há também área para arquivo 

individual. Na sala existe um bebedouro e locais para café e chá. 

Limpeza. Há alguns cestos de lixo que atendem o uso mais frequente, a 

Instituição possui também uma equipe própria de limpeza que realiza toda a 

remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente 

higiênico e agradável. 
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4.2  Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços 
Acadêmicos 

 

Os coordenadores dos cursos possuem gabinetes de trabalho devidamente 

equipado com mesa, equipamento de informática, cadeiras, armários e acesso à 

internet. As instalações foram projetadas buscando criar um ambiente agradável de 

convivência entre as coordenações, um ambiente onde se possa trabalhar com 

concentração e bem localizada para atender as demandas dos discentes. O 

ambiente possui: 

 

Dimensão. O tamanho do ambiente é adequado às atividades exercidas, 

mantendo um bom espaço de circulação e área para armários. 

Acústica. Acústica é adequada, facilitando aos coordenadores a 

concentração necessária para execução das atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue 

manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário. Os móveis são compatíveis às atividades exercidas, observando-

se sempre a ergonomia mais adequada. As mesas possuem amplos espaços de 

trabalho, as cadeiras são almofadas (padrão escritório) e possuem braços para 

descanso. Há também espaços para arquivos, o que facilita o arquivamento e 

protege os documentos. 

Limpeza. Em todas as mesas e ambientes existem cestos de lixo que 

atendem o uso durante o horário de expediente, já nos intervalos entre os turnos, a 

Instituição possui equipe própria de limpeza que realiza toda a remoção de papéis e 

poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente higiênico e agradável. 

 

 

4.3 Sala de Professores 

 

Os docentes possuem 2 Salas de Professores. As instalações foram 

projetadas buscando: criar um ambiente agradável de convivência; um local que o 



  
 

70 

professor possa permanecer algumas horas, caso seja necessário; um ambiente 

onde ele possa trabalhar devidamente mobiliada com equipamento de informática; e 

um local de descanso entre os intervalos de aulas. 

Dimensão. O tamanho do ambiente é adequado, uma com 120m2e outra com 

89m2, localizadas em áreas diferentes para atender melhor aos professores que 

atuam em blocos próximos. 

Acústica. Acústica do ambiente é adequada, facilitando a concentração 

necessária quando for o caso em momentos de execução de atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue 

manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário. Há uma mesa grande com 5 metros de comprimento por 1,40m 

de largura, que facilita os trabalhos dos docentes e a interação entre os mesmos; as 

cadeiras são almofadas e confortáveis; há 5 nichos para estudo individual com 

computadores para uso exclusivo dos professores, acesso à internet e impressora; e 

há também área para arquivo individual; sofás. Na sala existe um bebedouro e locais 

para café e chá. 

Limpeza. Há alguns cestos de lixo que atendem o uso mais frequente, a 

Instituição possui também uma equipe própria de limpeza que realiza toda a 

remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente 

higiênico e agradável. 

4.4 Salas de aula 

 

As salas de aulas da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 

foram projetadas para atender às tecnologias mais modernas de ensino. Todas as 

salas possuem: 

Dimensão. O tamanho das salas de aula é adequado às turmas, permitindo 

bons espaços de circulação e visualização do quadro. 

Bloco A: 08 salas com 75 m² 

Bloco B: 

17 Salas de aula com 92m² 

07 Salas de aula com 124m² 

05 Salas de aula com 82m²  
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03 Salas de aula com 30m²  

08 Salas de aula com 60m²  

04 Salas de aula com 76m²  

01 Sala de aula com 70m²  

04 Salas de aula com 55m²  

03 Salas de aula com 50m²  

01 Sala de aula com 100m² 

Bloco C: 12 Salas de aula com 104m² 

 

Acústica. A acústica das salas de aula é compatível à sua dimensão, 

facilitando aos alunos uma boa compreensão do que é apresentado e uma boa 

interação entre os colegas de sala. 

Iluminação. As salas possuem amplas janelas para iluminação natural; 

persianas para o controle da incidência solar; e boa disposição de luminárias com 

lâmpadas fluorescentes de 40W que, nos horários noturnos, atendem muito bem, 

diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. As salas possuem amplas janelas com boa ventilação natural; 

caso seja necessário, possuem também aparelho de ar condicionado split, que 

consegue manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir 

ruído. 

Mobiliário. Quadro branco para uso pincel; tela para projeção de datashow 

ou retroprojetor; projetor multimídia instalado na sala de aula; mural para avisos; 

cadeiras almofadadas para um melhor conforto dos alunos e professores; mesas 

individuais que dão maior espaço aos alunos e liberdade para o professor em 

dinâmicas de grupo; e mesa individual e maior para o professor. 

Limpeza. Nas salas há um cesto de lixo que atende o uso durante as aulas, 

já nos intervalos entre os turnos, a Instituição possui equipe própria de limpeza que 

realiza toda a remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o 

ambiente higiênico e agradável. 

 

4.5 Acesso dos Alunos aos Equipamentos de Informática 

 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel adota a seguinte 

política, de forma globalizada, para os seus laboratórios de informática: 
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 Assegura o bom funcionamento dos equipamentos, por meio da 

manutenção preventiva e corretiva, de forma a garantir o fornecimento 

regular de materiais de consumo, imprescindíveis ao desenvolvimento 

das atividades; 

 Promove a atualização e modernização dos equipamentos e do 

ambiente; 

 Propicia práticas interdisciplinares, que garantem ao aluno 

conhecimentos essenciais na articulação entre teoria e prática. 

 

A Faculdade possui 10 laboratórios de informática totalizando 550 máquinas 

com acesso a internet, equipamento de multimídia, ventilação e iluminação. 

Os equipamentos são modernos e de uso compartilhado. Possui uma equipe 

própria de manutenção e são atualizados anualmente. Nos laboratórios, ficam 

disponíveis para o uso apenas nos intervalos e nos horários em que não há 

nenhuma aula agendada. Os equipamentos permitem aos discentes acessar à 

Internet e elaborar seus trabalhos acadêmicos. 

Os professores e alunos têm acesso à Internet através de rede sem fio 

(wirelles), acessíveis durante o intervalo para todos que possuem notebook e 

desejam usar no campus; existem também espaços alternativos na Biblioteca. 

 
 

4.6 BIBLIOTECA 
 

A Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 

disponibiliza um acervo que inclui diversas obras referentes a assuntos que integram 

os programas acadêmicos em nível de graduação, pós-graduação, pesquisa e 

extensão. Dessa forma, se propõe a desempenhar o papel de facilitadora e difusora 

do conhecimento. 

A Biblioteca disponibiliza um amplo acervo de livros e periódicos para atender 

aos cursos. Também possui fitas de vídeo, DVD’s e CD’s em quantidade suficiente 

para atender às necessidades do curso. 

4.6.1 Infraestrutura física da biblioteca 
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A Biblioteca é equipada com recursos tecnológicos e infraestrutura adequada 

para atender aos seus usuários. 

A Biblioteca localiza-se no Bloco D, com 1.010 m2 de área total, com as 

seguintes acomodações aos seus usuários: 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Sala para estudo em grupo 06 

Mesas (04 lugares em cada mesa) 44 

Cabines para estudo individual 12 

Cabines com computadores 44 

Guarda-volumes 140 

Computadores adaptados para 

atendimento aos acadêmicos com 

necessidades especiais 

04 

 

A biblioteca ainda comporta ambientes destinados a serviços especializados 

como: balcão de atendimento, balcão de conferência, acervos diversificados, sala de 

processamento técnico e sala do bibliotecário. 

 

Descritivo/Administrativo 

Sala de 

Recepção 

Sala de 

Atendimento 

Sala de 

Processamento 

Técnico  

Sala da 

coordenadora 
Sala ambiente 

36 m² 20 m² 16,5 m² 15 m² 100 m² 

 

 

Catálogo. Existência de catálogo informatizado disponível para o público em 

geral via Internet. O catálogo pode ser consultado na biblioteca através de 05 

terminais de consulta. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de 

lombada e disponíveis para empréstimo, segundo a política da instituição. 

Disposição. O acervo específico de cada área do conhecimento encontra-se 

disponibilizado às categorias docente e discente da Instituição, numa distribuição 

racional, mediante os requisitos estabelecidos para o funcionamento dos cursos. Há 
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também uma sinalização visível que facilita ao usuário encontrar a fonte de que 

necessita. 

Iluminação. A iluminação é disposta de acordo com a distribuição das 

estantes, mesas e cadeiras, propiciando um ambiente confortável para a leitura. 

Segurança. Ao entrar na Biblioteca, o aluno deverá deixar em armários 

individuais: pastas, bolsas, embrulhos, celular desligado e outros materiais, exceto 

os necessários para seu estudo. Por questão de higiene e prevenção contra insetos 

e animais roedores, não é permitido entrar com alimentos e bebidas.  

4.6.2  Acervo Geral 

 
A Biblioteca da Faculdade possui o seguinte acervo por Área do 

Conhecimento: 

Área Títulos Exemplares 

Ciências Agrárias 92 260 

Ciências Biológicas 48 368 

Ciências da Saúde 42 103 

Ciências Exatas e da Terra 971 4.857 

Ciências Humanas 1.163 4.244 

Ciências Sociais Aplicadas 8.109 38.645 

Engenharias 126 1.025 

Linguística, Letras e Artes 763 3.092 

Total 11.314 52.594 

 

 

 

 

 

4.6.3 Funcionamento e serviços prestados 

 

O objetivo da Biblioteca Santa Inês é de reunir, organizar e disseminar 

informações contidas em seu acervo, visando atender as pesquisas, consultas e 

estudos dos usuários nas áreas de atuação da Univel. 
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A Biblioteca oferece aos seus usuários espaços abertos, em regime de livre 

acesso, dando-lhe, assim, a possibilidade de circularem livremente nas estantes, 

tendo contato direto com o livro. 

Os usuários da biblioteca dispõem de dois tipos de empréstimos: empréstimo 

de referência, que compreende a retirada de material bibliográfico para uso 

exclusivo no recinto da Biblioteca e empréstimo de circulação, à disposição para 

empréstimo domiciliar, permitido a alunos, professores e funcionários da Instituição. 

O limite de volumes emprestados e prazo de devolução variam de acordo com a 

categoria do usuário, conforme consta no Regimento da Biblioteca.  

 A Biblioteca dispõe de serviço de consulta, empréstimo, reserva e outros, 

facultados a alunos, professores, funcionários e membros da comunidade 

acadêmica devidamente cadastrada. Para orientação da utilização dos serviços 

oferecidos, bem como a localização de material bibliográfico, os usuários 

encontrarão à disposição funcionários para atender a cada necessidade.  

A Biblioteca oferece, por meio de computadores interligados em rede, o 

acesso para consulta ao acervo por: autor, título e assunto(s). A Biblioteca também 

está interligada à rede de informação COMUT (Programa de Comutação 

Bibliográfica na Internet), onde é possibilitada a cópia de artigos publicados em 

periódico técnico-científico a ser disponibilizado ao usuário. 

As obras estão alocadas nas estantes por área de conhecimento de acordo 

com a tabela CDD, em ordem alfanumérica crescente. 

A biblioteca disponibiliza aos usuários o acesso à Biblioteca Digital da 

Saraiva. Para acessar a Biblioteca Digital os usuários deverão utilizar o usuário e 

senha cadastrados no sistema RM (Sistema TOTVS). 

A Biblioteca oferece os seguintes serviços aos seus usuários: 

 Atendimento ao usuário; 

 Consulta ao acervo; 

 Empréstimo domiciliar; 

 Renovação e reserva de materiais; 

 Catálogo on-line; 

 Comutação bibliográfica – COMUT; 

 Orientação individualizada ao usuário na busca de informações; 

 Localização de documentos; 
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 Auxílio na normalização de documentos; 

 Catalogação na fonte (ficha catalográfica); 

 Acesso à internet. 

 

O horário de atendimento da Biblioteca é de segunda-feira a sexta-feira, das 

07h30 às 12h e das 14h às 22h50 e aos sábados, das 07h30 às 17h30. 

No período de férias ou de recesso acadêmico, a Biblioteca pode ter seu 

horário alterado. 

Outras informações relacionadas ao funcionamento estão disponíveis no 

regulamento próprio da Biblioteca. 

 

4.6.4  Acervo específico do curso 

 

A bibliografia é escolhida pelos professores do curso e discutidos em reunião, 

atendendo aos Planos de Ensino do Curso. São consideradas as literaturas mais 

relevantes e ao mesmo tempo as mais recentes de forma a atender os programas 

das disciplinas. São atualizados periodicamente para atender plenamente aos 

conteúdos propostos. A relação completa da bibliografia básica e complementar 

encontra-se descrita no ANEXO C (Componentes Curriculares). 

As bibliografias básicas do Curso atendem as necessidades dos conteúdos 

apresentados nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na 

Biblioteca da FCSAC com o mínimo de três títulos por disciplina, e está disponível 

na proporção média de um exemplar para a faixa de 10 a menos de 15 vagas anuais 

pretendidas, de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos que 

efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao 

patrimônio da IES. 

As bibliografias complementares do Curso também atendem as necessidades 

dos conteúdos apresentados nas respectivas unidades curriculares e são 

disponibilizadas na Biblioteca da FCSAC com o mínimo de cinco títulos por 

disciplina, sendo no mínimo 2 exemplares de cada título. 

As assinaturas de periódicos especializados, indexados e correntes, 

encontram-se sob forma impressa e/ou informatizada, estando atualizadas em sua 

maioria no último ano, abrangendo assim as principais áreas temáticas do Curso. 
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4.7 LABORATÓRIOS 
 

Os laboratórios disponibilizados à comunidade acadêmica oferecem 

condições satisfatórias para o desenvolvimento das atividades do processo ensino-

aprendizagem. 

Nos laboratórios, são realizadas experiências em busca de novos resultados 

e formas de atuar no processo ensino-aprendizagem, capacitando o egresso para 

interagir no mercado de trabalho. 

Os laboratórios são administrados por técnicos especializados. Cada 

laboratório conta com monitores para auxiliar o atendimento. 

Para cada laboratório, de acordo com a sua finalidade, os materiais são 

adquiridos criteriosamente, existindo a preocupação de equipar cada um deles com 

recursos didáticos apropriados. 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel adota a seguinte 

política, de forma globalizada, para os seus laboratórios: 

 Assegura o bom funcionamento dos equipamentos, por meio da 

implantação de manutenção preventiva e corretiva, de forma a garantir 

o fornecimento regular de materiais de consumo, imprescindíveis ao 

desenvolvimento das atividades; 

 Faz cumprir as Normas de Biossegurança para funcionários, 

acadêmicos e docentes; 

 Executa as atividades conforme descritas nos POP (Procedimento 

Operacional Padrão); 

 Incentiva a educação continuada dos técnicos e facilitadores; 

 Promove a atualização e modernização dos equipamentos e do 

ambiente; 

 Propicia práticas interdisciplinares, que garantem ao aluno 

conhecimentos essenciais na articulação entre teoria e prática. 

 

A relação completa dos Laboratórios Específicos encontra-se descrita no 

ANEXO E (Laboratórios Específicos do Curso). Onde estão descritos para cada 

laboratório do Curso: (1) o nome do laboratório, (2) a finalidade (cursos que utilizam, 
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temáticas e disciplinas),(3) a área física, (4) localização na IES, (5) capacidade, (6) 

horário de funcionamento, (7) descritivo dos principais equipamentos/mobiliários e 

(8) o recursos humanos específico de apoio ao laboratório. 

 

5 APOIO AOS DISCENTES 

 

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

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

de jovens e até 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 superando o distanciamento entre 

o jovem universitário, os cursos oferecidos, o mercado de trabalho e suas 

expectativas em relação à escolha profissional. Buscando este processo de 

construção da identidade profissional, as Instituições de Ensino superior, tem sido 

conclamadas a orientar, informar e dirimir dúvidas e questionamentos que permeiam 

o universo do discente. 

Atenta ao compromisso social, a FCSAC 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, implementa uma série de ações voltadas à Integração do 

discente que se inicia no processo de matrícula, quando estes recebem atendimento 

individualizando 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. 

5.1 PROGRAMA DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 
 

Com o objetivo de orientar os discentes no que diz respeito à vida acadêmica, 

a FCSAC criou um Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP. Nele são abordados 

temas como desempenho acadêmico, trabalhos, provas e frequência, além de servir 

como atendimento psicológico ao corpo discente. 

O NAP tem por objetivos:  
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 Contribuir para a formação integral do discente, considerando aspectos 

sociais, emocionais e afetivos no percurso da formação acadêmica;  

 Promover um espaço de diálogo entre discentes, docentes, 

coordenadores de curso e diretores;  

 Assessorar, avaliar e apresentar propostas para o melhor desempenho 

dos discentes;  

 Atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo um 

espaço para “escutar” e intervir frente às suas ansiedades relativas à 

formação acadêmica e vida pessoal;  

 Atender os familiares dos discentes a fim de esclarecer as 

intercorrências vivenciadas na FCSAC;  

 Orientar profissionalmente e academicamente; 

 Fornecer aconselhamento psicológico. 

 

O NAP é composto por profissionais com formação nas áreas da Psicologia e 

Pedagogia.  

Além do atendimento especializado acima citado, o aluno tem o apoio 

extraclasse realizado pela Coordenação de Curso e pelos professores. 

 

 

5.2  PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO 
 

a) Programas de Apoio Financeiro (Bolsas) 
 
A FCSAC possui um Programa de Apoio Financeiro próprio, além de 

participar de programas institucionais, gerenciados pelo Poder Público Federal. 

Possui, ainda, diversas parcerias com empresas, órgãos públicos e entidades 

representativas de classe. É o que passamos a descrever:  

 

b) Financiamento Estudantil – FIES 
Programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no 

Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de 

sua formação e tenha participado do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio.  

Trata-se de um programa existente apenas para alunos regularmente matriculados 
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em instituições particulares cadastradas no Programa e que possuam avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo MEC. 

 

c) Programa Universidade Para Todos – PROUNI 
O PROUNI tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e 

parciais (50%) a estudantes de cursos de graduação, em instituições privadas de 

educação superior com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e 

que tenha estudado e concluído seus estudos na escola publica, bem como ter 

participado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 

 

d) Plano Alternativo de Pagamento - PAP 
Com recursos próprios que visa à concessão do benefício da postergação de 

pagamento de, até, 50% da mensalidade para alunos do primeiro ano do curso que, 

por motivo justificado, não foram atendidos pelo FIES. Tal financiamento deverá ser 

ressarcido após a conclusão do curso e no mesmo prazo do benefício usufruído.  

 

e) Bolsa Desconto Família 
É um desconto concedido a alunos com parentesco de primeiro grau (cônjuge 

e/ou filhos) matriculados na FCSAC, desde que o pagamento da mensalidade seja 

efetuado até a data do vencimento.  

 

f) Bolsa De Estudos Para Funcionários 
A mantenedora, baseada na convenção coletiva, assegura aos seus 

funcionários bolsa parcial para realização de seus estudos. O programa tem por 

finalidade o incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional de seus 

funcionários, favorecendo a ampliação de suas habilidades e competências, por 

meio dos cursos oferecidos pelo FCSAC.  

 

g) Bolsa Estágio na FCSAC  
A FCSAC visa apoiar os alunos que apresentam carência socioeconômica e 

disponibilidade para prestar serviços em diversos setores da FCSAC. O aluno 

recebe uma bolsa estudo/estágio na FCSAC, 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.  
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h) Bolsa Egresso  
O acadêmico egresso da FCSAC tem um incentivo entre 10 e 20% para 

cursar um curso de pós-graduação LatoSensu oferecido pela FCSAC e uma nova 

graduação. 

 

5.3  ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS E FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

 

A FCSAC implantou um Programa de Acompanhamento do Egresso – PAE 

em conjunto com a ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS DA INSTITUIÇÃO – ASSEG. 

Esse programa tem como objetivo estreitar o relacionamento entre a UNIVEL e seus 

ex-alunos, desencadeando ações de aproximação, contato direto e permanente, por 

meio de todas as formas de comunicação possíveis, incluindo um espaço online. 

O PAE tem como principais objetivos: 

 Promover a autoavaliação através de instrumentos próprios sobre 

formação profissional realizada pela FCSAC, sua qualidade, e 

adequações dos currículos;  

 Avaliar o nível de satisfação dos egressos com a formação acadêmica 

adquirida; 

 Avaliar a qualidade do ensino e adequação dos currículos; 

 Levantar e analisar trajetórias profissionais; 

 Levantar e avaliar situações profissionais; 

 Acompanhar os alunos dos cursos de graduação da FCSAC que já 

estão aptos a ingressar no mundo do trabalho; 

 Acompanhar o interesse por estudos de educação continuada (cursos 

não formais e de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu). 

 

O PAE expressa o compromisso da FCSAC com o seu egresso, informando-

lhe sobre notícias da sua área de formação, informações técnico-científicas, eventos 

(jornadas, congressos, cursos de atualização, etc.), atividades de formação 

continuada, oportunidades, pós-graduação, perguntas a seu professor, além do 

contato com colegas da turma. O PAE visa, ainda, a organização de jornadas e 

congressos sobre temas atuais, de forma a manter o ex-aluno atualizado com o 

progresso no seu campo de atuação. 
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Por outro lado, o ex-aluno, como profissional atuante no mercado, informa a 

FCSAC sobre os resultados alcançados e dificuldades encontradas após a 

graduação, bem como sugestões para melhorar e garantir a qualidade em cada área 

de atuação. 

A FCSAC proporciona ao egresso incentivo na Pós-graduação Lato Sensu e 

em um, eventual, segundo curso de graduação bolsa egresso. Através da ASSEG 

os ex-alunos mantêm seu vínculo com a FCSAC, possibilitando o empréstimo de 

obras da biblioteca.  

São Políticas Institucionais da formação continuada da FCSAC:  

 Fomento à formação permanente para atender às necessidades do 

mercado de trabalho; 

 Criação de oportunidades e condições para a progressão dos egressos 

na carreira profissional, de forma a permitir a ascensão social;  

 Promoção da integração e da interpenetração entre educação e 

formação profissional, aproximando academia e mundo do trabalho;  

 Reconhecimento e disseminação da necessidade de renovação 

permanente dos conhecimentos como forma de combate ao risco de 

rápida obsolescência dos conhecimentos veiculados na formação 

superior, em virtude da dinâmica dos novos tempos;  

 Fomento à manutenção do vínculo entre egresso e aFCSAC, 

permitindo:  

a) Conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, 

tanto curricular quanto ética;  

b) Saber o índice de ocupação entre os egressos;  

c) Estabelecer relação entre a ocupação e a formação profissional 

recebida;  

d) Conhecer a opinião dos empregadores dos egressos, utilizando-a 

para revisar os Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

 

5.4  PROGRAMA DE NIVELAMENTO 
 

O projeto é desenvolvido de forma contínua ao longo do período letivo, além 

de questões referentes à produção de texto que vão desde a organização até 



  
 

83 

riqueza de ideias e coerência de Curso e pelos professores em regime de trabalho 

de Tempo Integral, Tempo Parcial e Horista, com jornada semanal específica para 

atendimento ao aluno. 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel oferece aos seus alunos 

cursos de nivelamento. 

São ministrados, anualmente, cursos de nivelamento 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. 

 

a) 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 continuada ao longo do 

ano letivo enquanto perdurar as deficiências e de forma gratuita para o aluno. 

 

b) Projeto Nivelamento de Português 

A Língua Portuguesa é o nosso mais habitual e completo meio de 

comunicação e expressão de ideias e sentimentos, é um sistema dinâmico, com 

organização própria (gramática), que está em constante uso (leitura e produção – 

oral e escrita). 

Pensando nisso é desenvolvido na Faculdade o projeto de nivelamento, que 

participarão os alunos que possuem deficiência gramatical. Seu maior objetivo é 
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tornar a Língua Portuguesa um instrumento real de expressão, ganhando 

organização, clareza e fluência. 

 

5.5  DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES 
 

Diretório Central dos Estudantes – DCE é uma entidade estudantil que 

representa todos os estudantes (corpo discente) da instituição. 

O DCE será regido por Estatuto próprio por ele e elaborado e aprovado na 

forma da lei, conforme artigo 60 do Regimento da Faculdade. 

 

 

6 POLÍTICA DE AVALIAÇÃO  

 

6.1  AUTO-AVALIAÇÃO DOS CURSOS 
 

A Avaliação Institucional e, também, a auto-avaliação dos seus cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão ofertados devem ser uma exigência a ser 

cumprida e ao mesmo tempo útil para a tomada de decisões, no sentido de correção 

ou confirmação de rumos, e de medidas visando manter e aprimorar os pontos fortes 

e eliminar os pontos fracos da instituição. 

Para que este trabalho pudesse se tornar realidade, a UNIVEL instituiu a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), atendendo à lei 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 auto avaliação 

institucional na IES. 

Dentre as etapas previstas no projeto 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, 
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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 ocorridas na Faculdade. 

 Elaboração do relatório anual de auto-avaliação, 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 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 Faculdade. 

 

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 diferente 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 
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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. 

6.1.1 Metodologia 

 
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 auto avaliação, no âmbito da UNIVEL, passa pelas etapas 

de planejamento, sensibilização, desenvolvimento e consolidação, conforme 

orientações previstas nos documentos já citados.  

No tratamento de dados e na análise são empregadas técnicas de análise 

estatística multivariáveis que permitem 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 auto-avaliação. 

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 
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instrumentos utilizados, na procura do seu aperfeiçoamento para dar continuidade à 

auto-avaliação 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.  

 
6.2 AVALIAÇÕES DO CURSO JÁ REALIZADAS PELO MEC OU 

OUTROS ÓRGÃOS REGULADORES 
 
 O projeto foi avaliado pelo MEC e autorizado pela Portaria nº 267, de 

27/03/2015. O curso aguarda avaliação de reconhecimento.  

 

6.3 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 
PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. 

 
 

O processo de acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico do 

Curso de Engenharia de Produção, em âmbito institucional, pressupõe a prática de 

ações permanentes e referendadas em decisões compartilhadas pela comunidade 

acadêmica como condição indispensável à construção de um projeto que se 

concebe democrático, aberto à diversidade e promotor de formação multicultural. 

Nesse sentido, a gestão da Faculdade  de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 

possibilita a ampla participação da comunidade acadêmica em todas as instâncias e 

níveis de decisão, constituindo instrumento essencial para o aprimoramento da 

capacidade institucional de enfrentar desafios e construir o novo.  

No Conselho Superior – CONSU  têm assento os representantes do Corpo 

Dirigente, os Docentes e Discentes.  

Na Coordenação dos  Cursos, órgão de deliberação no âmbito do Curso de 

Engenharia de Produção e a quem compete, entre outras, a tarefa de elaboração da 

proposta pedagógica de cada curso, tem assento no Colegiado  todos os 

professores que ministram aulas no curso, além de representantes discentes 

(previsto). 
 

Anualmente, ainda, de acordo com o calendário acadêmico institucional da 

Faculdade, é destinada uma semana para planejamento e avaliação das atividades 

pedagógicas do curso de Engenharia de Produção. 
 

A qualquer tempo, por iniciativa dos estudantes, é possível incluir na pauta de 

reuniões do Colegiado do Curso de Engenharia de Produção,  itens relativos ao 
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processo de avaliação do curso. Neste sentido, os professores integrantes do 

processo formativo encontram-se comprometidos na mobilização dos discentes para 

a participação em processos de discussão e avaliação, bem como para a 

participação ativa em suas representações nas instâncias deliberativas do 

Curso/CONSU. 
 

O processo avaliativo do curso acontece de modo contínuo através de 

permanente diálogo/intercâmbio com instituições afins, campos de trabalho dos 

egressos do  curso.  Com organizações de representação da sociedade civil e com 

vistas a identificar demandas, subsidiar teoricamente a construção de estratégias 

interventivas e ampliação do mercado de trabalho.  Além disso, o diálogo possibilita 

a articulação com organizações da categoria profissional, de formação e instituições 

de ensino, visando construir pautas e fortalecer ações conjuntas de formação e 

afirmação social do projeto profissional do curso; movimento, este, que contribui no 

processo avaliativo externo do curso. 

Outro aspecto relevante a ser considerado no processo avaliativo externo do 

curso são os resultados qualitativos apresentados nos Exames Nacionais de 

Desempenho dos Estudantes  (ENADE), realizado  periodicamente sob a 

coordenação do MEC. Estes elementos  constituirão pauta de análise do NDE e do 

Colegiado de Curso. 
 

Por fim, de modo geral, o  Sistema de acompanhamento e avaliação do PPC 

está a cargo do NDE – Núcleo Docentes Estruturantes, Colegiado de curso e 

discentes. Objetivando dinamizar tais processos e em consonância com as políticas 

institucionais, a Coordenação  conta com um grupo de trabalho denominado (NDE).  
 

Neste processo de elaboração deste PPC propõe-se como indicadores a 

serem acompanhados pelo NDE: 
 

 Desempenho e qualificação docente e discente;


 Adequação dos conteúdos semestrais  e carga horária (em horas) de cada 

disciplina, bem como aos processos pedagógicos vivenciados nos Projetos 

de Aprendizagem aos objetivos do curso e perfil profissional almejado;


 Adequação do projeto do curso às demandas sociais e de contribuição aos 

processos de desenvolvimento locais/regionais;


 Dissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão na formação do profissional;


 Condições adequadas de infraestrutura física, de equipamentos, laboratórios 
e biblioteca;
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 Representatividade discente e docente nas decisões colegiadas.
 

7 ANEXOS 

 

ANEXO A: Perfil do Coordenador do Curso 
 

NOME DO COORDENADOR 

LUCIO SCHEUER 

TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Gestão do Curso Aulas Outras Atividades 

MESTRE INTEGRAL 20 10 10 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
Mestre em Engenharia de Produção - Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC – SC – Brasil 
(2002). 
Especialista em Educação a Distância – Grupo Educacional OPET – Curitiba – PR – Brasil (2012). 
Especialista em Docência do Ensino Superior – União Educacional de Cascavel, UNIVEL – 
Cascavel – PR - Brasil (2006). 
Especialista em MBA Executivo – Universidade Estadual de Maringá, UEM – Maringá – PR - Brasil 
(1998) 
Graduado em Ciências Econômicas - Universidade do Oeste do Paraná, UNIOESTE  - Cascavel – 
PR – Brasil (1985). 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC (2002). 
 
Não Acadêmica: 
Banco do Estado do Paraná – BANESTADO (1984-2001). 
Banco ITAÚ S/A (2001-2003). 

 
NOME DO COORDENADOR ADJUNTO 

NILSON DOS SANTOS DIAS 

TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Gestão do Curso Aulas Outras Atividades 

MESTRE INTEGRAL 20 10 10 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
Mestre em Administração. Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC/PR, Brasil. (2015) 
Especialista em Educação a Distância. Organização Paranaense de Ensino Técnico Ltda, OPET, 
Brasil. (2013) 
Especialista em MBA em Estratégias Empresariais. União Educacional de Cascavel, UNIVEL, 
Brasil. (2012) 
Graduação em Administração. União Educacional de Cascavel, UNIVEL, Brasil. (2007) 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel - FCSAC. Cascavel – PR. (2009 - atual) 
 
Não Acadêmica:  
2004 – 2008 Softpharma - Tecnologia para Farmácias, SOFTPHARMA,  
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ANEXO B: Perfil do NDE do Curso 
 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

LUCIO SCHEUER 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

MESTRE INTEGRAL 40 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

2002 2015 2015 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Mestre em Engenharia de Produção - Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC – SC – Brasil 
(2002). 
Especialista em Educação a Distância – Grupo Educacional OPET – Curitiba – PR – Brasil (2012). 
Especialista em Docência do Ensino Superior – União Educacional de Cascavel, UNIVEL – 
Cascavel – PR - Brasil (2006). 
Especialista em MBA Executivo – Universidade Estadual de Maringá, UEM – Maringá – PR - Brasil 
(1998) 
Graduado em Ciências Econômicas - Universidade do Oeste do Paraná, UNIOESTE  - Cascavel – 
PR – Brasil (1985). 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC (2002). 
 
Não Acadêmica: 
Banco do Estado do Paraná – BANESTADO (1984-2001). 
Banco ITAÚ S/A (2001-2003). 

 
 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

NILSON DOS SANTOS DIAS 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

MESTRE INTEGRAL 40 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

2009 2015 2015 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Mestre em Administração. Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC/PR, Brasil. (2015) 
Especialista em Educação a Distância. Organização Paranaense de Ensino Técnico Ltda, OPET, 
Brasil. (2013) 
Especialista em MBA em Estratégias Empresariais. União Educacional de Cascavel, UNIVEL, 
Brasil. (2012) 
Graduação em Administração. União Educacional de Cascavel, UNIVEL, Brasil. (2007) 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel - FCSAC. Cascavel – PR. (2009 - atual) 
 
Não Acadêmica:  
2004 – 2008 Softpharma - Tecnologia para Farmácias, SOFTPHARMA,  
 

 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

FERNANDA PAOLA BUTARELLI CRUZ 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

MESTRE PARCIAL 12 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

2015 2015 2015 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Mestre em Engenharia Química - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE – PR – 
Brasil (2016). 
Especialista em MBA Gestão de Projetos – Anhanguera Eduacional – Cascavel – PR – Brasil 
(2014). 
Graduada em Engenharia de Produção - Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD - 
Dourados – MS – Brasil (2011). 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel - FCSAC. Cascavel – PR. (2016 - atual) 
Faculdade SENAI (MBA Gestão Industrial e Manufatura Enxuta) Toledo, PR (2014 - atual). 
 
Não Acadêmica: 
BRF (2010 - 2011) 
COPACOL (2011-2013). 
PRATI DONADUZZI ( 2013-2014) 
SENAI (2014 - 2016) 

 
 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

JANAINA KRIGUER 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

MESTRE INTEGRAL 40 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

2009 2015 2015 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Mestre em Administração. Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC – PR, Brasil. 2013-
2015. 
Especialista em MBA Gestão Estratégica de Pessoas em Organizações. Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná – UNIOESTE – PR, Brasil. 2000-2002. 
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Graduada em Administração. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR – PR, Brasil. 
1993-1999. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
2012 - atual. Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel - FCSAC. Cascavel – PR. 
2004 – 2012. Faculdade Luterana Rui Barbosa, FALURB. 
2002 - 2003. Faculdades de Cascavel, FADEC. 
 
Não Acadêmica: 
2002-2005. SENAI. 
2000 - 2002. Agência de Empregos RENASCER. 
1994 - 1997. SADIA Concordia. 
1992 – 1994. Fabcar Veículos. 

 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

JULIANA KARINA VOIGT 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

MESTRE PARCIAL 40 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

 2015 2015 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Doutoranda em Letras – Linguagem e Sociedade. Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE – PR, Brasil. 2015- andamento. 
Mestre Em Letras – Linguagem e Sociedade. Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE – PR, Brasil. 2009-2011. 
Especialista em Língua Portuguesa e literatura – Instituto de Estudos Avançados e Pós 
Graduação – ESAP, Brasil 
Graduada em Letras. Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – PR, Brasil. 2005-
2008 
Graduada em Jornalismo. Universidade Paranaense – UNIPAR, Brasil. 2003 – 2006. 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
2014 - atual. Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel - FCSAC. Cascavel – PR. 
2009 – atual. Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Brasil. 
2004 – 2004. Universidade Paranaense – UNIPAR, Brasil. 
 
Não Acadêmica: 
2009-2011. Secretaria de Estado da Educação do Paraná 
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ANEXO C: Componentes Curriculares 
 

1º PERÍODO 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO  40 1º 

EMENTA: 

Linguagem: diferentes modalidades; linguagem verbal. Texto, discurso e produção de sentidos. A 
cenografia enunciativa. Condições de produção do discurso. Texto e textualização. Mecanismos de 
coesão. Fatores de coerência. Tipos de texto. Modos de organização do discurso. Gêneros 
discursivos. Texto argumentativo e procedimentos argumentativos. Intertextualidade e relações 
intertextuais. Gêneros da área acadêmica e profissional: modalidades relevantes. Discussão crítica a 
partir da prática de produção e interpretação de textos relevantes para a formação acadêmica e para 
a futura vida profissional, buscando desenvolver a capacidade para analisar, sintetizar, criticar, 
deduzir, construir hipóteses, estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, decidir 
e organizar as idéias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de 
Janeiro, Nova Fronteira, 2001. 748 p. 
PERISSÉ, Gabriel. Ler, pensar e escrever. São Paulo, Arte & Ciência, 1998. 96 p. 
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. São Paulo, Scipione, 
1996. 312 p. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ROGER, C., Comunicação Empresarial. São Paulo: Best Seller, 1990. 
CORRADO, F. M., A Força da Comunicação. São Paulo: Makron, 1994. 
RISSO, A. L., Leitura e produção de texto (Programa Profissão). São Paulo: Copidart, 2002. 
CAMARA JR, J. M., Manual de expressão oral e escrita. Petropolis: Vozes, 2001. 
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. Planejar gêneros 
acadêmicos: escrita científica, texto acadêmico, diário de pesquisa, metodologia. São Paulo: 
Parábola, 2005. 120 p.  
MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L.S. Português Instrumental: de acordo com as atuais Normas da 
ABNT. SP: Atlas, 2009. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CÁLCULO: FUNÇÕES E LIMITES 80 1º 

EMENTA: 

Funções: conceito de função. Exemplo de funções de uma variável real. Tipos de funções. Ggráficos. 
Função composta. Função inversa. Funções trigonométricas e suas inversas. Função exponencial. 
Função logaritmo. Limite e continuidade: conceito de limite; propriedades dos limites; limites laterais; 
limites envolvendo o infinito; continuidade; Teorema do Valor Intermediário. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANTON , H. Cálculo – um novo horizonte. v. 1, São Paulo: Bookman, 2007.   
FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limites, derivações e 
integração. 6. ed. São Paulo: Pearson Education, 2007. 
LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. v. 1. São Paulo: Makron Books, 1994. 



  
 

94 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Rio de Janeiro, LTC, 2002. 530 p. 
STEWART, James. Cálculo v.2. São Paulo, Pioneira, 2002. 1151p.  
BOULOS, Paulo;ABUD, Zara Issa. Cálculo diferencial e integral. São Paulo, Makron Books, 2000. 349 
p. 
ROCHA, Luiz Mauro. Cálculo 1. São Paulo, Atlas, 1996. 250 p. 
ROCHA, Luiz Mauro. Cálculo 2: funções com várias variáveis, integrais múltiplas, equações 
diferenciais ordinárias, séries, 600 exercícios com respostas. São Paulo, Atlas, 1995. 303 p. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FÍSICA GERAL 80 1º 

EMENTA: 

Cinemática do ponto. Leis de Newton. Estática e dinâmica da partícula. Trabalho e energia. 
Conservação de energia. Momento linear e sua conservação. Colisões. Momento angular da partícula 
e de sistema de partículas. Rotação de corpos rígidos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TIPLER, Paul A. Física para cientistas e engenheiros. Rio de Janeiro, LTC, 2000. 187 p. 
ALONSO, Marcelo; FINN, Edward J. Física: um curso universitário. São Paulo, Edgard Blücher, 
2002. 565 p. 
HEWITT, Paul G. Física conceitual. São Paulo, Bookman, 2002. 685 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: eletromagnetismo. 
Rio de Janeiro, LTC, 2003. 400 p. 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: gravitação, ondas e 
termodinâmica. Rio de Janeiro, LTC, 2006. 292 p. 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: mecânica. Rio de 
Janeiro, LTC, 1996. 330 p. 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: ótica e física 
moderna. Rio de Janeiro, LTC, 1995. 405 p. 
BONJORNO, José Roberto [et al.]. Física: história e cotidiano: mecânica. São Paulo, FTD, 2003. 
484 p. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  40 1º 

EMENTA: 

Introdução ao meio universitário. Currículo do curso de Engenharia de Produção. Áreas de atuação. 
Mercado de trabalho. Perspectivas. Criatividade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BAZZO, W.A. e PEREIRA, L.T.V. Introdução à Engenharia. 7ª. Edição. EdUFSC, 2007. 
KAWAAMURA, L. K. 2a. Ed. Engenheiro: Trabalho e Ideologia. Ática, São Paulo, 1981. 
TELLES, P.C.S. . História da Engenharia no Brasil, Ed. Livros Técnicos e Científicos, 1984. 

ABEPRO. Introdução à Engenharia de Produção. Rio de Janeiro: Elsevier. 2007. 296 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BAZZO, W.A. e PEREIRA, L.T.V. Ensino de engenharia na busca do seu aprimoramento. UFSC, 
1997. 
HOLTZAPPLE, M. P.; REECE, W. D. Introdução à Engenharia. Rio de Janeiro, LTC Editora, 2006. 
PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar: convite à viagem. Porto Alegre, 
Artes Médicas, 2000. 
BENJAMIN, César [et.al]. A opção brasileira. Rio de Janeiro, Contraponto, 1998. 204p. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GEOMETRIA ANALÍTICA  80 1º 

EMENTA: 

Entes geométricos primitivos: ponto, reta e plano. Relações geométricas. Ângulo. Triângulo. Polígono. 
Relações geométricas de figuras planas. Plano trigonométrico. Funções trigonométricas. 
Representação gráfica das funções trigonométricas. Representações espaciais de R1, R2, R3 e C. 
Segmento de reta. Segmento orientado. Vetores, Operação com vetores. Produto escalar. Produto 
vetorial. Base. Funções vetoriais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P.. Geometria analítica. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 
2009. 
LEITHOLD, L.ouis. O cálculo com geometria analítica. São Paulo, HARBRA, 1994. 1177 p. 
SWOKOWSKI, E. W. Cálculocomgeometriaanalítica. São Paulo, Makron Books, 1994. 763 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOULOS, P.; CAMARGO, Ivan de. Geometria analítica: um tratamento vetorial. 2. ed. São Paulo: 
MacGraw-Hill, 1987. 
THOMAS JR., G. B.;FINNEY, R. L. Cálculo e geometria analítica. Rio de Janeiro, LTC, 1988. 565 p. 
CAROLI, A.de;CALLIOLI, C.A.;FEITOSA, M. O. Matrizes, vetores, geometria analítica - teoria e 
exercícios. São Paulo, Nobel, 1984. 167 p. 
FINNEY, Ross L.; WEIR, Maurice D.; GIORDANO, Frank R. Cálculo. George B. Thomas. São Paulo, 
Pearson Addison Wesley, 2002. 660 p. 
SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo, McGraw-Hill, 1987. 829 p. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES  80 1º 

EMENTA: 

Conceitos e tipos de organizações e seus impactos na gestão de recursos humanos. Processo 
administrativo – planejar, organizar, dirigir e controlar: conceitos e ferramentas. Níveis hierárquicos – 
estratégico, tático e operacional. Estratégia – conceitos, tipos e  vantagem competitiva. Evolução das 
principais abordagens administrativas e da administração de recursos humanos. Desafios e 
tendências na gestão das organizações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. São Paulo, Elsevier, 2007. 
411 p. 
LACOMBE, Francisco José Masset; HEILBORN, Gilberto Luiz José. Administração: princípios e 
tendências. São Paulo, Saraiva, 2003. 542 p. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução urbana à 
revolução digital. São Paulo, Editora Atlas S.A., 2004. 521 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FERREIRA, Ademir Antonio; REIS, Ana Carla Fonseca; PEREIRA, Maria Isabel. Gestão 
empresarial: de Taylor aos nossos dias. São Paulo, Pioneira, 2001. 256 p. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. Rio de Janeiro, Elsevier, 
2003. 634 p. 
BARNEY, Jay B.;HESTERLY, William S. Administração estratégica e vantagem competitiva. São 
Paulo, Pearson  
Prentice Hall, 2011. 408 p. 
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MOTTA, Fernando Claudio Prestes. Teoria geral da administração: uma introdução. São Paulo, 
Pioneira, 2000. 230 p. 
ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; AMBONI, Nério. TGA: teoria geral da administração: das 
origens às perspectivas contemporâneas. São Paulo, M. Books do Brasil, 2007. 246 p. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR I 20 1º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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2º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

QUÍMICA APLICADA  40 2º 

EMENTA: 

Teoria atômica e estequiometria química. Elementos e compostos. Termodinâmica, calor, trabalho e 
energia. Líquidos e mudança de estado. Propriedades da solução. Equilíbrio de processos e da fase 
gasosa. Termodinâmica: reversibilidade, entropia e energia livre. Equilíbrio iônico em soluções 
aquosas. Equilíbrio: Ácidos e Bases. Estrutura atômica: Ligações e propriedades. Estrutura 
molecular: ligações e propriedades. Eletroquímica. Cinética.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ATKINS, Peter; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 
ambiente. Porto Alegre, Bookman, 2001. 914 p. 
BRADY, James E.; RUSSEL, Joel W.; HOLUM, John R. Química: matéria e suas transformações. 
Rio de Janeiro, LTC, 2000. 406 p. 
RUSSELL, John Blair. Química geral. São Paulo, Makron Books, 2004. 1268 p.. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

O'CONNOR, Rod. Introdução à química. São Paulo, HARBRA, 1977. 374 p. 
MAHAN, Bruce M.;MYERS, Rollie J. Química: um curso universitário. São Paulo, Edgard Blücher, 
1995. 582 p. 
CALLISTER JR., William D. Ciência e engenharia de materiais - uma introdução. Rio de Janeiro, 
LTC, 2002. 589 p 
VAN VLACK, LAWRENCE HALL. Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Rio de 
Janeiro, Campus Editora, 2003. 567 p. 
PADILHA, Angelo Fernando. Materiais de engenharia: microestrutura, propriedades. São Paulo, 
Hemus, 1997. 349 p. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS  80 2º 

EMENTA: 

Visão Sistêmica em Logística e Cadeias de Suprimentos. Hierarquia de decisões em Logística e 
Cadeias de Suprimentos. Nível de serviço e custo total. Indicadores logísticos. Planejamento e 
operações de transportes. Sistemas de estoque e armazenagem. Projeto da rede física da cadeia de 
abastecimento. Estratégias de otimização em cadeias de abastecimento. Sistemas de informação em 
Logística e Cadeias de Abastecimento. Operadores logísticos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALLOU, R.H., Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ Logística empresarial, 5a Edição, 
Bookman Editora. Porto Alegre, RS., 2006. 
BOWERSOX, D.J.; CLOSS, D.J.,  Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de 
suprimento. Editora Atlas, 1a Edição. São Paulo, SP., 2001. 
CHOPRA, S., MEINDL, P., Gerenciamento da cadeia de suprimentos, Prentice Hall, São Paulo, 
SP., 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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NOVAES, Antônio Galvão. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005. 
LEITE, Paulo Roberto. Logística Reversa. Prentice Hall, 2003. 
CHRISTOPHER, Martin. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimento. São Paulo: 
Pioneira, 1997. 
BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. São Paulo: 
Saraiva, 2006. 
CHRISTOPHER, Martin. Marketing da Logística. São Paulo: Futura,1999. 
DORNIER, Philippe–Pierrre et al. Logística e Operações Globais:textos e casos. São Paulo: Atlas, 
2000. 
FLEURY, Paulo Fernando at al – Logística empresarial: A Perspectiva Brasileira. São Paulo: 
Atlas, 2000.  

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES  80 2º 

EMENTA: 

Introdução à Gestão de Produção e Operações; Estratégia de Produção; Produtividade e indicadores 
gerenciais; Estudo de tempos; Projeto de Produtos; Planejamento e Controle da Capacidade 
Produtiva; Localização e Arranjo Físico de Instalações; Operação do Sistema de Produção;  
Processos produtivos; Produção e operações em serviços. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 2.ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 
MOREIRA, D. A. Administração da produção e operações. 3.ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2008. 
RITZMAN, Larry P. Administração da Produção e Operações. Prentice Hall, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

JOHNSTON, Robert e CLARK, Graham. Administração de Operações e de Serviço. Editora Atlas, 
2002. 
GAITHER, Norman; FRAZIER, Greg. Administração da Produção e Operações. Editora Pioneira 
Thomson Learning, 2002 – 8a edição. 
DAVIS, Mark M. et al.Fundamentos da Administração da Produção.Bookman, 2001 3ª edição. 
FITZSIMMONS, James A . e FITZSIMMONS, Mona J. - Administração de Serviços – Operações, 
Estratégia e Tecnologia da Informação.Bookman,2000. 
KRAJEWSKY, L.; RITZMAN, L.; MALHOTRA, M. Administração de produção e operações. 8.ed. 
São Paulo: Prentice Hall, 2009. 
MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. Administração da produção. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2005.  

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

INFORMÁTICA APLICADA  80 2º 

EMENTA: 

Introdução à informática. Utilização de softwares e aplicações em sistemas de Engenharia civil: 
Desenho por Computador. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, Marcus Garcia de. Fundamentos de informática-software e hardware. Rio de Janeiro, 
Brasport, 1999. 162 p. 
OMURA, George. Dominando o autocad 2000. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos Editora, 
2000. 1206 p. 
NORTON, Peter. Introdução à informática . São Paulo: Makron-Books, 1996. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SIHN, Ieda M. Nolla; YAMAMOTO, Arisol S. S. Tsuda. Curso de autocad 2000 básico. São Paulo, 
Makron Books, 2000.  
ALCALDE LANCHARRO, Eduardo; LOPEZ, Miguel Garcia; FERNANDEZ, Salvador Peñuelas. 
Informática básica. São Paulo, Makron Books, 2004. 267 p. 
MARÇULA, Marcelo. Informática: conceitos e aplicações. São Paulo, Erica, 2008. 406 p. 
MEIRELLES, Fernando de Souza. Informática: novas aplicações com microcomputadores. São 
Paulo, Makron Books, 1994. 615 p. 
OLIVEIRA, A..  AutoCAD 2010: modelagem 3D e renderização. São Paulo: Editora  
Érika, 2010. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO TÉCNICO  80 2º 

EMENTA: 

Introdução ao desenho técnico, geometria básica, normas técnicas. Sistema de representação: 
projeção cilíndrica ortogonal, sistema de cotagem, escalas, perspectivas, cortes e seções, desenho 
em esboço, sinais convencionais, rugosidade superficial, tolerâncias dimensionais, tolerância de 
forma e posição, leitura e interpretação de desenhos de conjuntos e detalhes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PRINCIPE JUNIOR, Alfredo dos Reis. Noções de geometria descritiva. São Paulo, Nobel, 1983. 
327 p. 
SILVA, A.; RIBEIRO, C.T.; DIAS, J; SOUSA, L. Desenho técnico moderno . 4. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2006.  
FRENCH, Thomas E.;VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. São Paulo, 
Editora Globo, 2002. 1093 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SILVA, Arlindo; RIBEIRO, Carlos Tavares. Desenho técnico moderno. Lisboa, Lidel, 2004. p.804. 
MONTENEGRO, Gildo. Desenho arquitetônico. São Paulo, Editora Edgard Blücher Ltda., 1978. 
167p. 
BUENO, C. P.; PAPAZOGLOU, R. S. Desenho técnico para engenharia . Curitiba: Juruá, 2008. .  
OLIVEIRA, A..  AutoCAD 2010: modelagem 3D e renderização. São Paulo: Editora  
Érika, 2010.  
NEIZEL, Ernst;SCHMIESKE, Marion Luiza. Desenho técnico para construção civil. São Paulo, 
EPU, 1974. 68 p. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  40 2º 

EMENTA: 

Séries estatísticas, gráficos e distribuição de freqüência. Análise de dados, apresentações 
estatísticas. Descrição de dados: Medidas de posição, descrição de dados: Medidas de variabilidade, 
probabilidade. Distribuição direta de probabilidade: Binominal, Hipergeométrica e de Poisson. 
Distribuições contínuas de probabilidade: Normal e Exponencial. Distribuição de intervalos de 
confiança. Análise de regressão linear e de correlação; Regressão múltipla e de correlação. Análise 
de séries estatísticas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SILVA, Paulo Afonso Lopes da. Probabilidades e estatística: conceitos, modelos, aplicações em 
Excel. Rio de Janeiro, Reichmann& Affonso Editores, 1999. 174 p. 
NAZARETH, Helenalda Resende de Souza. Curso básico de estatística. São Paulo, Ática, 2001. 
160 p. 
FONSECA, Jairo Simon da; Martins, Gilberto de Andrade; Toledo, Geraldo Luciano. Estatística 



  
 

100 

aplicada. São Paulo, Atlas, 1995. 267 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. São Paulo, Atlas, 
1996. 320 p. 
MANN, Prem S. Introdução à estatística. Rio de Janeiro, LTC, 2006. 758 p. 
SPIEGEL, Murray R. Estatística. São Paulo, Makron Books, 1993. 643 p. 
VIEIRA, Sonia. Elementos de estatística. São Paulo, Atlas, 1999. 145 p. 
LARSON, Ron; FARBER, Betsy. Estatística aplicada. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2004. 476 
p. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR II 20 2º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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3º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO AMBIENTAL 80 3º 

EMENTA: 

Gestão Ambiental. Gestão ambiental no contexto das organizações. Desenvolvimento sustentável. 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Evolução das estratégias de proteção ambiental nas empresas 
e suas limitações. Instrumentos de gestão ambiental: licenciamento, AIA, áreas protegidas e 
Certificação Ambiental: a ISO 14000. Auditoria Ambiental. Rotulagem ambiental. Certificados de 
origem e selos ambientais. Oportunidades de Negócios Verdes. Produtos Ambientalmente corretos. 
Formação do gestor ambiental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PHILIPPI JR., Arlindo; ROMÉRO, Marcelo de Andrade; BRUNA, Gilda Collet. Curso de gestão 
ambiental. São Paulo, Manole, 2004. 1045 p. 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégias de 
negócios focadas na realidade brasileira. São Paulo, Atlas, 2011. 381 p. 
MOREIRA, Maria Suely. Estratégia e implantação do sistema de gestão ambiental(modelo ISO 
14000). Belo Horizonte, Editora Desenvolvimento Gerencial, 2001. 286 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA, Josimar Ribeiro de; CAVALCANTI, Yara T.;MELLO, Claudia dos Santos. Gestão 
ambiental: planejamento, avaliação, implantação, operação e verificação. Rio de Janeiro, Thex 
Editora, 2004. 220 p. 
BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. São 
Paulo, Saraiva, 2004. 328 p. 
CUNHA, Aércio S. et al. Gestão ambiental no Brasil: experiência e sucesso. Rio de Janeiro, FGV, 
2002. 377 p. 
BACKER, Paul de. Gestão ambiental: a administração verde. Rio de Janeiro, Qualitymark, 2002. 
252 p. 
BRITO, Francisco A.;CÂMARA, João B. D. Democratização e gestão ambiental: em busca do 
desenvolvimento sustentável. Petrópolis, Vozes, 1999. 332 p 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FÍSICA MECÂNICA  80 3º 

EMENTA: 

Equacionamento e a resolução de problemas envolvendo sistemas mecânicos. Baricentro, Momento 
de Inércia, Produto de Inércia e Raio de Giração. Cinemática: triedro de Frenet, movimento do corpo 
rígido no plano e movimento relativo. Dinâmica: estudo do corpo rígido no movimento plano, 
Teoremas do Movimento do Baricentro, do Momento Angular e da Energia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TIPLER, Paul A. Física para cientistas e engenheiros: mecânica. Rio de Janeiro, LTC, 1995. 311 p 
NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica: mecânica. São Paulo, Edgard Blücher, 1996. 
338 p. 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: mecânica. Rio de 
Janeiro, LTC, 1996. 330 p 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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BEER, F. P.; JOHNSTON, E. R. Mecânica Geral para engenheiros. Rio de Janeiro, RJ: McGraw-
Hill, 1973. v.2. 687 p. 
FRANÇA, L. N. F.; MATSUMURA, A. Z. Mecânica geral. 2. ed. São Paulo, SP: Edgard  
GIACAGLIA, G. E. O. Mecânica geral: para as escolas superiores. 3. ed. São Paulo, SP: Nobel, 
1972. 447 p. 
SANTOS, I. F. Dinâmica de sistemas mecânicos: modelagem, simulação, visualização, 
verificação. São Paulo, SP: Makron Books, 2001. 272 p. 
SILVEIRA, B. F. Mecânica geral. 8. ed. São Paulo, SP: Nobel, 1979. 340 p. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS  80 3º 

EMENTA: 

Introdução. Ligações Atômicas. Estruturas Cristalinas. Diagramas de Equilíbrio. Materiais Metálicos: 
Ferrosos ou Não ferrosos. Cerâmicos. Polímeros. Compósitos. Propriedades dos Materiais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CALLISTER JR., William D. Ciência e engenharia de materiais - uma introdução. Rio de Janeiro, 
LTC, 2002. 589 p 
VAN VLACK, LAWRENCE HALL. Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais. Rio de 
Janeiro, Campus Editora, 2003. 567 p. 
PADILHA, Angelo Fernando. Materiais de engenharia - microestrutura, propriedades. São Paulo, 
Hemus, 1997. 349 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ATKINS, Peter. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3.ed. 
São Paulo: Bookman Companhia, 2006. 
BAUER, L. A. Falcão (coord.) . Materiais de construção . 5. ed. rev . Rio de Janeiro : LTC , 2000 . 
v.1. 471 p. 
ASKELAND, D.R.; PHULÉ, P. P. . Ciência e engenharia dos materiais . São Paulo-SP : Cengage 
Learning, 2008 . 594 p. il. graf. tab. Inclui bibliografia e índice. . ISBN 978-85-221-0598-4. 
JONES, David; ASHBY, Michael. Engenharia de materiais: uma introdução a propriedades, 
aplicações e projeto. v.1.  Rio de Janeiro: Campus, 2007. 
PETRUCCI, Eladio G. R. Materiais de construção. São Paulo:Globo,1993.435p. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CULTURA E SOCIEDADE  40 3º 

EMENTA: 

Desenvolvimento de conhecimentos de temática de atualidade historicamente construídos e 
contextualizados, a fim de favorecer a compreensão e análise crítica dos aspectos sociais, 
econômicos e políticos da sociedade, fundamentais ao exercício da cidadania. Relações Étnico-
raciais. História e Cultura Afro-brasileira, Africana, Imigrantes e Multiculturalismo no Brasil. Direitos 
Humanos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BURKE, P. O que é história cultural? 2a edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
HOBSBAWN, Eric. A Era dos extremos: o breve século XX, 1914-1991. 2. ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1994. 
MARTINS, L. A. MARTINS, M. H. P. Temas de filosofia. 1a ed. São Paulo: Moderna, 1992. 
SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da sociologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2006. 
GHIRALDELLI JR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira, 2 ed. Barueri, SP: Manole, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 3.ed. São 
Paulo: Ed. USP, 2000. 
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HOBSBAWN, Eric. Sobre a história. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
MOREIRA, A. F., CANDAU, V. M.(Orgs) Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas 
pedagógicas. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2008. 
ORTIZ, R. Cultura brasileira & identidade brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2003. 
SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e realidade, vol.20, n.2 
(gênero e educação) (jul./dez. 1995), p.71-99. 
SILVA, T. T. (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 3a edição. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2000. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  40 3º 

EMENTA: 

Análise Organizacional: Estrutura e Organogramas, Estratégia, Tecnologia, Desempenho, Processos 
de Organização, Departamentalização, Distribuição do trabalho, Centralização, Descentralização. 
Mudanças Organizacionais: Ambiente Interno e Externo. Arranjo Racional do Espaço Físico. Arranjo 
Administrativo: Manuais Administrativos, Formulários, Arquivística. Metodologias para levantamento 
de dados. Gráficos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARAÚJO, Luis César G. de. Organização, sistemas e métodos e as modernas ferramentas de 
gestão organizacional: arquitetura, benchmarking, empowerment, gestão pela qualidade total, 
reengenharia. São Paulo, Atlas, 2001. 311 p. 
D'ASCENÇÃO, Luiz Carlos M. Organização, sistemas e métodos:  análise, redesenho e 
informatização de processos adminstrativos. São Paulo, Atlas, 2007. 222 p. 
CRUZ, Tadeu. Sistemas, organização & métodos: estudo integrado das novas tecnologias da 
informação e introdução à gerência do conteúdo e do conhecimento. São Paulo, Atlas, 2002. 
276 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BALLESTERO-ALVAREZ, María Esmeralda. Manual de organização, sistemas e métodos: 
abordagem teórica e prática da engenharia da informação. São Paulo, Atlas, 2000. 315 p. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem 
gerencial. São Paulo, Atlas, 2009. 480 p. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração de processos: conceitos, metodologia, 
práticas. São Paulo, Atlas, 2006. 291 p. 
CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: tecnologias da informação e a empresa do 
século XXI. São Paulo, Atlas, 2003. 249 p. 
CURY, Antonio. Organização e métodos: uma visão holística. São Paulo, Atlas, 2000. 552 p. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CÁLCULO: DERIVADA E INTEGRAL  80 3º 

EMENTA: 

Derivadas: conceito de derivada. Reta tangente e reta normal. Derivadas laterais. Regras básicas de 
derivação. Regra da cadeia. Taxas relacionadas. Derivada da função inversa. Derivação implícita. 
Comportamento de funções. Máximos e mínimos. Teorema do Valor Médio. Regras de l’Hospital. 
Concavidade. Inflexão e gráficos. Problemas de otimização. Integrais: primitivas. Integrais indefinidas 
e suas propriedades. Integral definida e suas propriedades. Teorema Fundamental do Cálculo. 
Integração por substituição. Integração por partes. Integração por frações parciais. Iintegração de 
produtos de funções trigonométricas. Integração por substituição inversa. Integração por substituições 
especiais.  Aplicações da integral: aplicações da integral ao cálculo de áreas planas, comprimento de 
curvas, volumes e áreas de sólidos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

THOMAS JR., George B.;FINNEY, Ross L. Cálculo diferencial e integral . Rio de Janeiro, LTC, 



  
 

104 

1984. 548 p. FLEMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A, 5ª Ed, Makron Books, 1992.  
ROCHA, Luiz Mauro. Cálculo 2funções com várias variáveis, integrais múltiplas, equações 
diferenciais ordinárias, séries, 600 exercícios com respostas. São Paulo, Atlas, 1995. 303 p. 
BOULOS, Paulo; ABUD, ZaraIssa. Cálculo diferencial e integral. São Paulo, Makron Books, 2000. 
349 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PISKOUNOV, N. Cálculo diferencial e integral. Porto, Lopes da Silva Editora, 1997. 515 p. 
LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. v. 1. São Paulo: Makron Books, 1994.  
FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A - funções, limite, derivação, 
integração. São Paulo,  
ALMAY, Péter. Elementos de cálculo diferencial e integral. São Paulo, Atual, 1994. 149 p. 
Makron Books, 1992. 617 p. 
BOULOS, Paulo. Introdução ao cálculo diferencial: várias variáveis. São Paulo, Edgard Blücher, 
1978. 250 p. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR III 20 3º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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NÃO SE APLICA 

 

 
4º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO DE PESSOAS 40 4º 

EMENTA: 

Objetivos Organizacionais e de Recursos Humanos; Análise do Ambiente externo e interno; 
Estratégia Organizacional; Modelos de Planejamento de Recursos Humanos; Tomada de Decisão; 
Gestão estratégica e Competitividade. Gerenciamento de Equipes, seleção, treinamento, gestão de 
cargos e salários e gestão de conflitos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOOG, Gustavo e BOOG, Magdalena. Manual de Gestão de Pessoas e Equipes. São Paulo: Ed. 
Gente, 2002. Vol I e II.  
CHIAVENATO, I. Recursos humanos: o capital humano das organizações.Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009.  
__________. Gestão de pessoas. Rio de Janeiro:  Campus, Elsevier, 2008.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FLEURY, Maria Tereza Leme.As pessoas na organização. São Paulo: Ed. Gente, 2002.  
LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos humanos:  princípios e tendências.  São Paulo: 
Saraiva, 2005.   
MILKOVICH, G. T.; BOUDREAU, John W. Administração de recursos humanos. São Paulo: Atlas 
2000. 
PONTES, Benedito Rodrigues. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. São Paulo:  
LTr, 2008.  
SIMCSIK,Tibor. Adequação de recursos humanos.  São Paulo: Futura, 2003. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ELETRICIDADE APLICADA  80 4º 

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. Proteção contra descargas atmosféricas de redes 
elétricas. 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: 

KUH. E, DESOER, C.A. Teoria Básica de Circuitos. 1Ed, New York/USA, Guanabara Dois, 1979. 
CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino, Instalações elétricas prediais. São Paulo: Érica, 2003. 
MILEAF, H.  Coleção Eletricidade - Vol. 1 à 7. Edit. Martins Fontes, 1990. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BURIAN JR, Y., LYRA, A. C. C. Circuitos Elétricos. Pearson Prentice Hall, 2006. 
FILHO, J. M. Instalações Elétricas Prediais. 6ª Ed. USA, L.T.C. 2002.  
BOLTON, W. Análise de Circuitos Elétricos. 1Ed. Makron  Books, 1995. 
BARTKOWIAK , R. A. Circuitos Elétricos.  2a Ed., Makron Books, 1999. 
ALEXANDER, C.K., SADIKU, M.N.O. Fundamentos de Circuitos ElétricosBookman,  2003. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO DA QUALIDADE  80 4º 

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: 

CAMPOS, Vicente Falconi. Qualidade Total: padronização de empresas, Belo Horizonte, 
Fundação Christiano Ottoni, 1992. 
MARSHALL JUNIOR, Isnard et al. Gestão da Qualidade. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. 
PALADINI, Edson Pacheco. Avaliação Estratégica da Qualidade. São Paulo: Atlas, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FEIGENBAUM, Armand V. Controle da Qualidade Total. São Paulo: Makron Books, 1994. 
GILBERT, Michael J. Sistema de Gerenciamento Ambiental. São Paulo: IMAN, 1995. 
MELLO, Carlos H. Pereira et al. ISO 9001:2000: Sistema de Gestão da Qualidade para Operações 
de Produção e Serviços. São Paulo: Atlas, 2002. 
MOURA, Luciano Raizer. Qualidade Simplesmente Total. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. 
VIEIRA FILHO, Geraldo. Gestão da Qualidade Total: uma Abordagem Prática. Campinas, SP: 
Alínea, 2003. 
VIEIRA, Sonia. Estatística para a Qualidade: como avaliar com precisão a qualidade em 
produtos e serviços. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS  80 4º 

EMENTA: 

Torção de seções quaisquer. Tensões e deformações na flexão. Flambagem. Barras de grande 
curvatura. Tubos e vasos de parede fina. Molas, árvores, conexões. Fadiga. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HIBBELER, R.C. – Resistência dos Materiais. LTC Editora, 3ª. Edição, 1997.  
POPOV, E.P. - Resistência dos Materiais. Prentice-Hall do Brasil, 1978.  
SHAMES, I.H. – Introdução à Mecânica dos Sólidos. Prentice-Hall do Brasil, 1983. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

WILLEMS, N., EASLEY, J.T. and ROLFE, S.T. – Resistência dos Materiais. McGraw-Hill, 1983. 
BEER, F. P. & JOHNSTON Jr., E. R.; Resistência dos Materiais, 3a Ed., Makron Books, São Paulo, 
1995. 
TIMOSHENKO, S. P. & GERE, J. E.; Mecânica dos Sólidos - Vols. I e II, 2a Edição, LTC - Livros 
Técnicos e Científicos Editora S. A., Rio de Janeiro, 1984.  
SILVA JR, J. F.; Resistência dos Materiais, 4a Ed., Edição do autor, Belo Horizonte,  
TIMOSHENKO, S. P.; Resistência dos Materiais - Vols. I e II, LTC - Livros Técnicos e Científicos 
Editora S. A., Rio de Janeiro, 1983. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROJETO E ANÁLISE DE SISTEMAS LOGÍSTICOS  80 4º 

EMENTA: 

Projeto de redes logísticas globais. Ferramentas de apoio ao projeto de redes logísticas. Alianças 
estratégicas e terceirização logística. Gerenciamento dos fluxos e as abordagens contemporâneas. 
Elaboração de projetos logísticos: pesquisa interna, externa e planejamento. O Projeto: definição, 
aplicação, contexto, metodologia e informações (fluxo). Etapas de um projeto. Gerenciamento de 
projetos. Avaliação de projeto. A execução e o controle de projetos logísticos 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transporte, administração de materiais e distribuição 
física. São Paulo, Atlas, 1993. 388 p. 
BOWERSOX, Donald J.;CLOSS, David J. Logística empresarial: o processo de integração da 
cadeia de suprimento. São Paulo, Atlas, 2001. 594p. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos,  metodologia e 
práticas. São Paulo, Atlas, 2005. 340 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MAXIMILIANO, Antonio César Amaru. Administração de projetos: como transformar idéias em 
resultados. – 2. ed. São Paulo : Atlas, 2002. 
WOILER, Samsão;MATHIAS, Washington Franco. Projetos: planejamento, elaboração e análise. 
São Paulo, Atlas, 2010. 294 p. 
MARTEL, Alain. RODRIGUES, Darli. Análise e projeto de redes logísticas. – São Paulo : Saraiva, 
2008. 
BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. Rio de 
Janeiro, Saraiva, 2006 
CHRISTOPHER, M. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. São Paulo: Pioneira, 
1997. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO DE CUSTOS  40 4º 

EMENTA: 

Custos: origem, classificação, evolução e objetivos. Terminologia de custos. Esquema básico de 
administração de custos. Custo nos diversos segmentos econômicos. Sistemas de Custos. Custos 
dos Produtos e dos departamentos. Custos para fins contábeis, controle, tomada de decisão, para 
melhoria de processos e eliminação de desperdícios, para otimização de resultados, para formação 
de preço de vendas, para controladoria estratégica e Implantação e gerenciamento de um sistema de 
custos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PEREZ JR, José Hernandes & OLIVEIRA, L. Martins & COSTA, R. Guedes. Gestão Estratégica de 
Custos. São Paulo: Atlas, 2a ed. 2001.    
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas, 6aed, 1999. 
HANSEN, Don R.; MOWEN, M. M. Gestão de Custos Contabilidade e Controle. São Paulo: 
Thomson Learning, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DUTRA, R. G. Custos: uma abordagem prática: São Paulo: Atlas, 2003. 
MIGLIORINI, Evandir. Custos. São Paulo: Makron Books, 2001 
NAKAGAWA, M. Gestão estratégica de custos. Conceitos, sistemas e implementação. São Paulo: 
Atlas, 1996. 
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SAKURAI, M. Gerenciamento integrado de custos. São Paulo: Atlas, 1997. 
FIGUEIREDO, Sandra. Controladoria: teoria e prática: São Paulo, Atlas, 2004. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR IV 20 4º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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5º PERÍODO 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

INSTALAÇÕES PREDIAIS 80 5º 

EMENTA: 

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

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

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

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

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

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CONTROLE METROLÓGICO DE PRODUTOS E PROCESSOS 80 5º 

EMENTA: 

Aprendizagem e aplicação dos conceitos introdutórios referentes à conceituação, histórico, 
vocabulário e estrutura nacional e internacional da Metrologia. Conhecimento e definição de 
instrumentos de medição, seus usos, aplicações e escolha. Embasamento teórico e prático para 
adequação de uma organização aos requisitos de normas referentes à Metrologia. Planejamento e 
implantação de sistema de gestão de medição para indústrias e para  laboratórios de calibração e 
ensaios. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSOCIAÇÃO Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).  Guia para a expressão da incerteza de medição. 
3 ed. Rio de Janeiro, 2003. 120 p. 
ASSOCIAÇÃO Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  NBR ISO/IEC 18025: Requisitos gerais 
para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2005. 
GONÇALVES Jr., Armando Albertazzi; SOUSA, André Roberto.  Fundamentos de metrologia 
científica e industrial. Barueri, SP: Manole, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

INSTITUTO Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).  Vocabulário 
internacional de termos de Metrologia Legal. 5ª ed. Rio de Janeiro, 2007. 26 p. Portaria Inmetro nº 
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163 de 06 de setembro de 2005. 
INSTITUTO Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).  Vocabulário 
internacional de termos fundamentais e gerais de metrologia (VIM): portaria INMETRO 029 de 
1995. 5ª ed. Rio de Janeiro, 2007. 69 p. 
DIAS, José Luciano de Mattos.  Medida, normalização e qualidade: aspectos da história da 
metrologia no Brasil. Rio de Janeiro: Ilustrações, 1998. 
BOLTON, W., Instrumentação e Controle. São Paulo, Hemus Editora. 
NOVASK, O. Introdução à Engenharia de Fabricação Mecânica. São Paulo, Ed. Edgar Blücher, 
1994 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 80 5º 

EMENTA: 

Visão geral dos processos de fabricação, a interação com o projeto e os custos do produção; 
Processos de Usinagem, de conformação e de fabricação de plásticos: Torneamento, fresamento, 
furação, aplainamento, brochamento, fundição, laminação, forjamento, estampagem, soldagem, 
metarurgia do pó, injeção de plásticos, usinagem de madeiras, outros processos não convecionais de 
usinagem e conformação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia Mecânica- Volume II: Processos de Fabricação e Tratamento. 
McGraw-Hill 
LESKO, Jim. Design Industrial Materiais e processos de fabricação. Edgar Blücher, 2004. 
NOVASKI, Olivio.  Introdução à Engenharia de Fabricação Mecânica . Edgar Blücher 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DIETER, G. E. Metalurgia Mecânica. Ed. Guanabara Dois, 1981 
HELMAN, H. e CETLIN, P. R.. Fundamentos da Conformação Mecânica dos Metais. Ed. 
Guanabara Dois, 1983 
CHIAVERINI, V.; Tratamentos Térmicos das Ligas Metálicas, Ed. ABM, 2003 
SOARES, G. A.; Fundição: Mercado, Processos e Metalurgia, Ed. Coope/UFRJ, 2003. 
TAYLOR, J.L.; Dicionário Metalúrgico: inglês-português, português-inglês. 2ª edição. São Paulo: 
Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais, 2000. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

MATEMÁTICA APLICADA  80 5º 

EMENTA: 

Equações Diferenciais Ordinárias: alguns modelos matemáticos; terminologia e definições básicas; 
equações diferenciais de 1ª ordem; equações diferenciais de 2ª ordem. Sistemas Análogos: sistemas 
lineares; Princípios de D'Alembert ou da superposição; exemplos com analogia eletromecânica. 
Sistemas de Equações Diferenciais Lineares Ordinárias de Ordem n: homogêneos com coeficientes 
constantes; não homogêneos com coeficientes constantes - método prático; método matricial; 
solução de equações diferenciais ordinárias em série de potências. Transformada de Laplace.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOYCE, W. E.; DIPRIMA, C. R. Equações diferenciais elementares e problemas de valores de 
contorno . 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.  
ZILL, Dennis G.; CULLEN, Michael R. Equações diferenciais v.1. São Paulo, Makron Books, 2001. 
473.p. 
STEWART, James. Cálculo v.2. São Paulo, Pioneira, 2002. 1151p.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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ROCHA, Luiz Mauro. Cálculo 2: funções com várias variáveis, integrais múltiplas, equações 
diferenciais ordinárias, séries, 600 exercícios com respostas. São Paulo, Atlas, 1995. 303 p. 
BUTKOV, E. Física matemática . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1988.  
FIGUEIREDO, D.G. e NEVES, A.F. Equações Diferenciais Aplicadas, Impa, Rio de Janeiro, 1997. 
BRONSON, R. Moderna introdução às equações diferenciais. São Paulo: McGraw Hill, 1981.  
OLIVEIRA, E. C. de; MAIORINO, J. E. Introdução aos métodos da matemática aplicada . 3. ed. 
Campinas: Editora da UNICAMP, 2010. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FENÔMENOS DE TRANSPORTE 80 5º 

EMENTA: 

Conceitos fundamentais. Primeira e segunda leis da termodinâmica. Equações gerais da cinemática e 
dinâmica dos fluídos. Equações básicas de transferência de calor e massa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

VIANNA, Marcos Rocha. Mecânica dos fluídos para engenheiros. Belo Horizonte, Imprimatur, 
2001. 582 p. 
INCROPERA, F.P.; De WITT, D. Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. 4° edição, 
Ed. LTC, 1998. 
ROMA, W.N.L Fenômenos de Transporte para Engenharia. Ed. Rima, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SISSOM, Leighton E.;PITTS, Donad. Fenômenos de transporte. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e 
Científicos, 2001. 765 p. 
SHAMES, Irving Herman. Mecânica dos fluídos v.1. São Paulo, Edgard Blücher, 1973. 192 p. 
TIPLER, Paul A. Física para cientistas e engenheiros: mecânica. Rio de Janeiro, LTC, 1995. 311 
p. 
FOX, Robert W.; MCDONALD, Alan T. Introdução à mecânica dos fluidos. Rio de Janeiro, LTC, 
2001. 504p. Brasil, Tradução da 3ª edição norte-americana, 2002. 
KREITH, Frank. Princípios da transmissão de calor. São Paulo, Edgard Blücher, 1977. 550 p. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR V 20 5º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
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Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 

6º PERÍODO 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

MANUFATURA ENXUTA 40 6º 

 

Revisão dos princípios de manufatura enxuta. Ferramentas de manufatura enxuta. Planejamento do 
sistema enxuto: mapeamento do fluxo de valor (MFV) - estados atual e futuro. Arranjos físicos em 
manufatura enxuta. Indicadores de desempenho em sistemas de manufatura enxuta. A cultura LEAN. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Jim Womack& Dan Jones. A Máquina que Mudou o Mundo;  Editora Campus, 2001. 
Jim Womack& Dan Jones. Mentalidade Enxuta nas Empresas; Editora Campus, 1997. 
Shigeo Shingo. A Revolution in Manufacturing: The SMED System; Ed. Productivity Press, 1985 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Mike Rother& John Shook. Aprendendo a Enxergar;  Lean Institute, 2000. 
Mike Rother& Rick Harris. Criando Fluxo Contínuo. Lean Institute, 2002. 
Art Smalley. Criando o Sistema Puxado Nivelado. LeanInstitute , 2004. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 80 6º 

EMENTA: 

Introdução a sistemas de informação. Relação entre a estratégia empresarial e os sistemas de 
informação. Sistemas de informação gerencial, operativo, estratégico e de apoio à decisão. Processo 
de tomada de decisão e a informação. Adoção e ciclo de vida dos sistemas de informação. 
Vantagens competitivas da utilização de sistemas. Métodos analíticos de decisão. Técnicas de 
Descoberta de Conhecimento em bases de dados. Sistemas de análise e previsão de mercado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação: uma 
abordagem gerencial. Rio de Janeiro, LTC, 2002. 495 p. 
BOGHI, Cláudio;SHITSUKA, Ricardo. Sistemas de informação: um enfoque dinâmico. São Paulo, 
Erica, 2004. 284 p. 
LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais: administrando a 
empresa digital. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2006. 562 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LAUDON K. e LAUDON J. Sistemas de Informação. Ed. LTC, 1999. 
SANTOS A. Informática na Empresa. Ed. Atlas, 2003.  
MARTIN, J. Engenharia da Informação. Ed. Campus, 1991.  
LIPNACK J. e STAPS J. Redes de Informações. Ed. Makron Books, 1994. 
BIO, S.R. Sistemas de Informação - Um enfoque gerencial. Editoral Atlas, São Paulo, 1987. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 80 6º 

EMENTA: 

A Função Financeira na Empresa; Alavancagem Financeira; Liquidez x Rentabilidade. Análise das 
Demonstrações Financeiras Projetadas: Análise horizontal e Vertical; Análise através de Índices 
Financeiros; Retorno de Investimento. Visão Geral do Sistema Orçamentário Empresarial. Análise de 
financiamento e investimento. Conceitos Básicos de Economia. Produtores, consumidores e mercado 
competitivo. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GITMAN, Lawrence  J.   Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Pearson,10ª. ed, 
2004. 
SANVICENTE, Antônio Zoratto, Celso da Costa Santos. Orçamento na Administração 
deEmpresas. Planejamento e Controle. São Paulo: Atlas. 2ª ed.2000. 
FERREIRA, José Antônio Stark. Finanças corporativas: conceitos e aplicações. São Paulo, 
Pearson Prentice Hall, 2005. 556 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRIGHAM, Eugene F.; HOUSTON, Joel F. Fundamentos da moderna administração financeira. 
Rio de Janeiro, Campus, 1999. 713 p. 
ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey F. Administração financeira: 
Corporate Finance. São Paulo, Atlas, 2002. 776 p. 
ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-financeiro. 
São Paulo, Atlas, 2001. 298 p. 
FLEURIET, Michel.Et all. O modelo Fleuriet: a dinâmica financeira das empresasbrasileiras: um 
novo método de análise, orçamento e planejamento financeiro. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
WELSCH, G.A. Orçamento Empresarial. São Paulo: Atlas, 4ª ed, 1983. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ENGENHARIA DA QUALIDADE E CONFIABILIDADE 80 6º 

EMENTA: 

Monitoramento, controle e diminuição da variabilidade de processos. Causas naturais e especiais de 
variação. Controle estatístico de Processos (CEP). Capabilidade de processos. Otimização de 
produtos e processos por meio do projeto de experimentos (Design of experiments - DOE). Projeto 
fatorial de experimentos. Análise de falhas (FMEA). Desdobramento da Função Qualidade (QFD). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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CAMPOS, V. F. TQC: Controle da qualidade total (no estilo japonês). Ed. INDG. 
MIGUEL, P.A.C. Implementação do QFD para o Desenvolvimento de Novos Produtos. São 
Paulo, SP: Editora Atlas, 2008, 170 p.  
MONTGOMERY, D. C. Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade. LTC, 2004. 
SAMOHYL, R. W. Controle Estatístico da Qualidade. 1. Ed. : Campus, 2009. 
PALADY, P. FMEA: Análise dos modos de falha e efeitos. São Paulo: IMAM, 1997. 270 p 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ROTONDARO, R. G. Seis Sigma: estratégia gerencial para melhoria de processos, produtos e 
serviços. São Paulo: Atlas, 2002. 
ROSA, L. C. Introdução ao Controle Estatístico de Processos. 1. Ed. Santa Maria: UFSM, 2009. 
SIQUEIRA, L. G. P. Controle Estatístico do Processo. Pioneira Thomson Learning, 1997. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 80 6º 

EMENTA: 

Fundamentos teóricos para Análise Ergonômica do Trabalho. Metodologia para projeto do trabalho. 
Levantamento e análise de dados. Noções de Higiene e Segurança do Trabalho. Legislação básica 
sobre Higiene e Segurança do Trabalho. Agentes de riscos à saúde do trabalhador. Técnicas de 
avaliação: mapa de riscos, árvores de causas, PPRA. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL, Ministério do Trabalho. Manual de legislação, segurança e medicina do trabalho. São 
Paulo: Ed. Atlas – edições atualizadas anualmente. 
DUL, J., WEERDMEESTER, B. Ergonomia prática. Tradução ItiroIida. São Paulo, Editora Edgard 
Blücher, 1995.  
GRANDJEAN, E. Manual de Ergonomia. Porto Alegre: Bookman, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

IIDA, I. Ergonomia: Projeto e Produção. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2005.  
SALIBA, T. M. Manual prático de avaliação e controle do ruído: PPRA. São Paulo: LTr, 3ed, 2004.  
SALIBA, T. M. Manual prático de avaliação e controle de calor: PPRA. São Paulo: LTr, 2ed, 2004.  
SALIBA, T. M. Manual prático de avaliação e controle de gases e vapores: PPRA. São Paulo: 
LTr, 3ed, 2004.  
SALIBA, T. M. Manual prático de avaliação e controle de poeira e outros particulados: PPRA. 
São Paulo: LTr, 2ed, 2004.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PRODUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS 40 6º 

EMENTA: 

Definição do que é um serviço, Diferenças entre Produtos e Serviços; Como entender os processos 
de serviços; Caracterização do serviços; Compreensão e controle de processos de serviços; Previsão 
de demanda de serviços; Entrega de serviços.Fatores críticos de Sucesso, Gestão de Portfolio, 
Modelos de Referências para o Desenvolvimento de Novos produtos e Serviços.Gestão da Qualidade 
em Serviços, Trinômio da Qualidade de Juran aplicado às organizações de serviços, QFD, 
SERVQUAL, ISO em organizações de serviços, Benchmark, implementação da Qualidade Total no 
setor de serviços. Medição da qualidade em organizações de serviços. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DENTON, D. K., Qualidade em serviços. O atendimento ao cliente como fator de vantagem 
competitiva. São Paulo: Makron Books. 
FITZSIMMONS, J. A., FITZSIMMONS, M. J. Administração de serviços: operações, estratégia e 
tecnologia de informação. Porto Alegre: Bookman. 
JOHNSTON, R., CLARK, G. Administração de operações de serviço. São Paulo: Atlas. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AMARAL, D. C. et al. Gestão de Desenvolvimento de Produtos: Uma referência para a melhoria do 
processo, Editora Saraiva. 
CORRÊA, H. L. Teoria geral da administração: abordagem histórica da gestão de produção e 
operações. São Paulo: Atlas. 
CORRÊA, H. L., CAON, M. Gestão de serviços: lucratividade por meio de operações e de satisfação 
dos clientes. São Paulo: Atlas. 
GEORGE, Michael L. Lean Seis Sigma para Serviços. Tradução: Henrique Trieschmiann. Rio de 
Janeiro: Qualitymark, 2004. 
JURAN, J. M. A Qualidade desde o projeto: os novos passos para o planejamento da qualidade em 
produtos e serviços. São Paulo: Pioneira. 
LOVELOCK, C. H.; WRIGHT, L. Serviços: marketing e gestão. São Paulo: Saraiva. 
ZEITHAML, V. A., BITNER, M. J. Marketing de serviços: a empresa com foco no cliente. Porto Alegre: 
Bookman. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR VI 20 6º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 
e (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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NÃO SE APLICA 

 
 
 

7º PERÍODO 
 
 

 
COMPONENTE 

CARGA 
HORÁRIA 

PERÍODO 

ENGENHARIA DO PRODUTO 80 7º 

EMENTA: 

Técnicas de apoio ao projeto do produto: à procura da sistematização de projeto, análise de valor, 
desdobramento da função qualidade, método de análise de modos de falha, métodos de 
enrobustecimento de Taguchi, tecnologia de grupo. A relação entre o projeto e fabricação: o projeto 
orientado à fabricação, o projeto orientado à manutenção. A gestão de projeto baseada na 
Engenharia Concorrente. Uso de CAD/CAM/CAE na modelagem e sistematização de projetos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BAXTER, M. Projeto de produto. São Paulo: Edgard Blücher, 1998. 
ROZENFELD, H; FORCELLINI, F.A.; TOLEDO, J.C.; AMARAL, D.C.; ALLIPRANDINI, D.H.; 
GUIMARÃES, L. B. DE M. Ergonomia de produto. 4.ed. Porto Alegre: FEENG/UFRGS, 2004. 
BONSIEPE,G. Design industrial. Brasília: CNPQ, 1984. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MARTINS, Petrônio Garcia; LAUGENI, Fernando Piero. Administração da produção. São Paulo, 
Saraiva, 2010. 445 p. 
KAMINSKI, Paulo Carlos. Desenvolvendo produtos com planejamento, criatividade e qualidade. 
Rio de Janeiro: LTC, 2000. 
VALERIANO, Dalton L. Gerência em Projetos – Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia. São 
Paulo: Makron Books, 1998. 
MATTAR, FauzeNajib- Gestão de produtos, serviços, marcas e mercados. Editora Atlas – 2009. 
SACLICE, R.K.;TOLEDO, J.C.; SILVA, S.L.; Gestão do Desenvolvimento de produtos. Uma 
referência para a melhoria de processo. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ENGENHARIA DE MÉTODOS 80 7º 

EMENTA: 

Estudo, medida e avaliação do trabalho (estudo de tempos), observação indireta, amostragem de 
trabalho, tempos predeterminados. Identificação de gargalos. Estudo de movimentos. Cronoanálise. 
Projeto de produto. Elementos de ergonomia e antropometria. Estudo de tempos cronometrados. 
Estudo de tempos sintéticos. Gráficos de fluxo de processos. Noções de ergonomia. Princípios de 
economia de movimentos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARNES, R. Estudo de Movimentos e de Tempos; São Paulo: Edgard Blücher Ltda, 2001. 
SELENE, Robson. Métodos e tempos: racionalizando a produção bens e serviços. São Paulo: 
Ed. IBPEX, 2009. 
MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI, Fernando P. Administração da produção. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006. 
ITIRO, I. Ergonomia, projeto e produção. Edgard Blucher, 2005.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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BLACK, Jonh. O projeto da fábrica do futuro. Porto Alegre: Bookman, 1998. 
BRIAN, Clegg. Administração do tempo: método prático. São Paulo: Qualimark, 2002. 
CONTADOR, José Celso. Gestão de operações. 3 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2010. 
RALPH, B. Estudo dos movimentos e tempos: projeto e medida do trabalho, RJ Virtual Científica 
– 2003.  
NR17- Norma regulamentadora de ergonomia- 1990. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ANÁLISE E PREVENÇÃO DE RISCOS E ACIDENTES 80 7º 

EMENTA: 

Fundamentos de análise de risco; Risco e perigo; Riscos da operação normal; Riscos de acidentes de 
trabalho e de processo; Gerenciamento de risco; Análise de riscos; Análise de operabilidade e perigo; 
Análise qualitativa de riscos; Análise quantitativa de riscos: Identificação de perigos, cálculo de 
frequências de eventos iniciadores, frequência dos cenários de acidente, avaliação de danos, cálculo 
dos riscos; Riscos individuais e sociais; Taxas de acidentes fatais; Programas de prevenção de 
riscos, auditorias de segurança; Análise preliminar de perigo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRILHANTE, Ogenis Magno; CALDAS, Luiz Querino de A. Gestão e avaliação de risco em saúde 
ambiental. Rio de Janeiro, Fiocruz, 1999. 155 p. 
DUARTE, M. Riscos industriais: etapas para a investigação e a prevenção de acidentes; Rio de 
Janeiro: Petrobras, 2002. 
CAMPOS, A. et al. Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações. 
São Paulo: Senac São Paulo, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAMPOS, V. F. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia. Belo Horizonte: Ed. de 
Desenvolvimento Gerencial, 2001. 
MONTICUCO, Deogledes. Medidas de proteção coletiva contra quedas de altura . São Paulo: 
FUNDACENTRO, 1991. 
WONGTSCHOWISKI, Pedro. Curso de coordenação de projetos industriais. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Instituto Brasileiro de Petróleo, 1994 
DELA COLETA, José Augusto. Acidentes de trabalho. São Paulo: Atlas, 1989. 
ACHER, Cezar et al. Curso de engenharia e segurança do trabalho. São Paulo: Fundacentro, 
1979. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

AUTOMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 80 7º 

EMENTA: 

Sistemas de produção e automação. Conceitos básicos de controle. Sistemas de controle. Modelos 
de sistemas de Controle. Sistemas operando em malha aberta.  Sistemas operando em malha 
fechada com realimentação negativa. Funções de Transferência. Diagramas de blocos de processos. 
Automação de processos contínuos. Sistemas supervisores. Sistemas de controle PID. Simulação e 
sistemas contínuos. Instrumentação analógica e digital. Transdutores. Automação industrial. Sistemas 
discretos. Redes de Petri. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CORRÊA, Henrique Luiz; GIANESI, Irineu G. N.; CAON, Mauro. Planejamento, programação e 
controle da produção. São Paulo, Atlas, 2008. 434 p. 
MORAES, Cícero C.; Castrucci, Plínio de L. Engenharia de Automação Industrial 2ª Edição, LTC. 
MAYA, Paulo Álvaro; LEONARDI, Frabrizio. Controle Essencial, Pearson 1ª Edição. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. Prentice-Hall do Brasil, 4ª Edição. 
NISE, Norman S.: Engenharia de Sistemas de Controle, LTC, 3ª Edição. 
PRUDENTE, F. Automação Industrial. 1ª Edição. Ed. LTC. 2010. 
FRANCHI, Claiton M. e CAMARGO, Valter L. A. de. Controladores Lógicos Programáveis - 
Sistemas Discretos. 2ª Edição. Ed. Érica. 2009.  
GEORGINI, Marcelo. Automação Aplicada – Descrição e Implementação de Sistemas 
Sequenciais com PLCs.. 9ª Edição. Ed. Érica. 2009. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ECONOMIA 40 9º 

EMENTA: 

Conceitos básicos de Economia, necessidades e tipos de necessidades. Áreas de estudo da 
economia, agentes econômicos sistemas econômicos. Tópicos de micro e macroeconômico. Tipos e 
características de Mercados, Demanda e Oferta. Moeda e sua importância na economia. Estudo da 
firma e custo de produção e sua característica peculiar. Tipos de Inflação causas e conseqüências e 
critérios de mensuração. Contas nacionais. Indicadores do desenvolvimento (IDH). Globalização 
econômica.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TROSTER, Roberto Luis. Introdução à Economia, 3. ed. - São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2002. 
GREMAUD, Amaury Patrick...[et al].;Organizadores Diva Benevides Pinho, Marco Antonio Sandoval 
de Vascocellos. Manual de Economia – Equipe de Professores da USP, 5. ed. -  São Paulo: 
Saraiva, 2004. 
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia, 20. ed. - São Paulo: Atlas,       2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PINDYCK, Robert S. Microeconomia, tradução Eleutério Prado , Thelma Guimarães 6. Ed – São 
Paulo:Pearson Prentice Hall, 2005. 
MCGUIGAN, James R. Economia de Empresas: aplicações, estratégias e táticas; tradução 
Roberto Galmam, revisão técnica Gilberto Myamoto – São Paulo: Cengage Learning, 2008. 
MANKIW, N Gregory. Princípios de Macroeconomia. São Paulo: Pioneira        
Thompsom Learning, 2005. 
VASCONCELLOS, Marcos Antonio Sandoval de. Fundamentos de Economia, 3. ed. – São Paulo: 
Saraiva, 2008. 
VARIAN, Hal R., Microeconomia: conceitos básicos, tradução Maria José Cyhlar Monteiro e 
Ricardo Doninelli, 7. ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

METODOLOGIA DA PESQUISA 40 7º 

EMENTA: 

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

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

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

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

 
 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR VII 20 7º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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8º PERÍODO 
 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 80 8º 

EMENTA: 

O papel da produção (operações) na empresa. Funções dos sistemas de produção. Previsão de 
demanda. Planejamento da capacidade produtiva. Modalidades de produção. Conceitos gerais sobre 
PCP. Planejamento mestre da produção. Programação da produção: sistemas intermitentes e 
sistemas contínuos. Acompanhamento e controles da produção ou dos serviços. 
Sistemas/concepções no PCP (MRP, MRP II, ERP e outros) para a determinação das necessidades 
de materiais e recursos. Planejamento agregado. Administração de estoques. O Lote Econômico. 
Sistema de emissão e liberação de ordens. Teoria das Restrições. Tendências atuais na área (TI, 
sistemas analíticos e de gestão de cadeias de suprimentos). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRITO, Rodrigo G. F. A. Planejamento, programação e controle da produção. São Paulo, IMAM, 
2000. 108 p. 
CORRÊA, Henrique Luiz; GIANESI, Irineu G. N.; CAON, Mauro. Planejamento, programação e 
controle da produção. São Paulo, Atlas, 2008. 434 p. 
CHASE, Richard B.; JACOBS, F. Roberts; AQUILANO, Nicholas T. Administração da produção 
para a vantagem competitiva. Porto Alegre, Bookman, 2006. 724 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MARTINS, Petrônio Garcia; LAUGENI, Fernando Piero. Administração da produção. São paulo, 
Saraiva, 2010. 445 p. 
TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios de administração científica. São Paulo, Atlas, 1995. 109 p. 
GAITHER, Norman;FRAZIER, Greg. Administração da produção e operações. São Paulo, 
Thomson Learning, 2002. 598 p. 
CORRÊA, Henrique Luiz;CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e Operações: 
manufatura e serviços, uma abordagem estratégica. São Paulo, Atlas, 2008. 690 p. 
RITZMAN, L. P.; KRAJEWSKI, L. J. Administração da produção e operações. São Paulo: 
Pearson/Prentice Hall, 2005. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO DA MANUTENÇÃO 80 8º 

EMENTA: 

Introdução à Manutenção. Métodos de Manutenção: Corretiva, Preventiva e Preditiva. Manutenção e 
Otimização de Projetos e Processos. Manutenção Produtiva. Sistema de Tratamento de Falhas. 
Conhecimento dos equipamentos e a manutenção. Estudos das Falhas. Confiabilidade. Análise da 
Manutenção: tempo, custos e valor. da Manutenção.  Padronização da manutenção. Planejamento e 
Técnicas de Implementação da Manutenção. Dimensionamento e Pessoal de Manutenção. Educação 
e Treinamento. Sistema de Gerenciamento da Manutenção e Qualidade Total. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FOGLIATTO, Flávio Sanson e RIBEIRO José Luis Duarte. Confiabilidade e Manutenção Industrial. 
Campus, Rio de Janeiro, 2009. 
KARDEC, Alan e NASCIF, Júlio Aquino. Manutenção: função estratégica.  Qualitymark. Rio de 
Janeiro, Ed., 2001. 



  
 

121 

NEPOMUCENO, L. X. Técnicas de Manutenção Preditiva. Volume 1. São Paulo: Editora Edgar 
BlücherLtda, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LAFRAIA, João Ricardo. Manual de Confiabilidade, Mantenabilidade e Disponibilidade. 
Qualitymark. Rio de Janeiro, 2001. 
SIQUEIRA, Iony Patriota.  Manutenção Centrada na Confiabilidade. Editora: Qualitymark, 2009 
KARDEC, Alan e RIBEIRO, Haroldo. Gestão Estratégica e Manutenção Autônoma. Qualitymark. 
Rio de Janeiro, ABRAMAN, 2002.. 
FILHO, Gil Branco. Dicionário de termos de manutenção, confiabilidade e qualidade. Ciência 
Moderna Ltda. Rio de Janeiro, 2004. 
ALMEIDA, Adiel Teixeira de, CAMPELLO DE SOUZA, Fernando Menezes (organizadores) et al. 
Gestão da manutenção na direção da competitividade. Editora Universitária da UFPE, Recife 
2001. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PESQUISA OPERACIONAL  80 8º 

EMENTA: 

A natureza da pesquisa operacional; programação linear; formulação de modelos; métodos de 
resolução; modelo dual; interpretações econômicas; análise de rede; problemas de transporte; rede 
PERT; teoria dos jogos; programação quadrática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MARINS, F. A. S. Introdução à Pesquisa Operacional. Editora Cultura Acadêmica, 2011. 
LACHTERMACHER, G., Pesquisa Operacional na Tomada de Decisão (modelagem em Excel) 4ª . 
edição. Editora Campus, 2009. 
BRONSON, Richard.  Pesquisa Operacional. São Paulo: McGraw-Hill, 1996.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HILLIER, F. S. e Lieberman, G. J. Introdução à Pesquisa Operacional – 8th Ed., McGraw-Hill, 2006 
TAHA, H. A.. Pesquisa Operacional – 8a. Ed, Pearson/Prentice Hall, 2008 
PIZZOLATO, N. D. e Gandolpho, A. A. Técnicas de Otimização. LTC Editora, 2009. 
SHAMBLIN, James  e G.T. Stevens Jr. Pesquisa Operacional - Uma Abordagem Básica. Editora 
Atlas S.A. São Paulo, 1979. 
MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações. São Paulo, Thomson 
Learning , 1993. 619 p 
MIRSHAWKA, Victor.  Aplicação de Pesquisa Operacional. São Paulo: Nobel,1996. 
MIRSHAWKA, Victor.  Aplicação de Pesquisa Operacional – V2. São Paulo: Nobel,1997.  
MIRSHAWKA, Victor.  Aplicação de Pesquisa Operacional - V3. São Paulo: Nobel,1997.  
 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL 80 8º 

EMENTA: 

Sistema de planejamento organizacional; conceito, característica e etapas do processo de 

planejamento estratégico; o planejamento estratégico em diferentes contextos (vantagens e 

desvantagens). Planejamento Tático. Planejamento Operacional. A execução e o controle 

operacional. A avaliação dos resultados e o Planejamento  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos metododogia e 
práticas. São Paulo, Atlas, 2005. 340 p. 
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CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento estratégico: fundamentos e aplicações. 
Rio de Janeiro, Elsevier, 2003. 415 p. 
KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. A estratégia em ação: balancedscorecard. Rio de Janeiro, 
Elsevier, 1997. 344 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de. Manual de planejamento estratégico: desenvolvimento de 
um plano estratégico com a utilização de planilhas Excel. São Paulo, Editora Atlas S.A., 2003. 
156 p. 
OLVE, Nils-Göran; ROY, Jan. Condutores da performance: um guia prático para o uso do 
balancedscorecard. Rio de Janeiro, Qualitymark, 2001. 368 p. 
ACKOFF, Russel L. Planejamento Empresarial. Rio Janeiro. Ed. LTC, 1974.  
ANSOFF, H. Igor. Implantando a Administração Estratégica. SP. Ed. Atlas, 1993.  

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROJETO DE FÁBRICA E DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 80 8º 

 

Conhecimento e aplicação do projeto de arranjo físico da empresa de manufatura e de serviços, 
conhecimento das estratégias de produção, integração do gerenciamento do produto, processos e 
layout de operações e serviços. Contato dos conceitos e aplicações dos tipos de produção e tipos de 
arranjos físicos. Aspectos legais e ambientais no "projeto-da-fábrica". Aspectos de segurança e 
iluminação. Motores: seleção e instalação. Circuitos e dispositivos para partida/parada e reversão de 
motores. Proteção e controle de circuitos elétricos. Introdução ao cálculo luminotécnico. Iluminação 
artificial. Os diversos tipos de lâmpadas e seus equipamentos auxiliares. O efeito estroboscópico. 
Métodos de cálculo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

OLIVÉRIO, José L. Projeto de Fábrica-Produtos Processos e Instalações Industriais. São Paulo. 
Instituto Brasileiro do Livro Científico, 1985. 
HARMON, RoyL. E Peterson, Leroy D. Reinventando a fábrica: conceitos modernos de 
produtividade aplicados na prática. Rio de Janeiro-Campos Editora, 1991. 
TELLES, P. C. S., Tubulações Industriais - Materiais, Projeto , Montagem, 9ª edição, ed. LTC, Rio 
de Janeiro, 2001.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SLACK, Nigel; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. São Paulo, Atlas, 2002. 726 p. 
MARTINS, Petrônio Garcia; LAUGENI, Fernando Piero. Administração da produção. São Paulo, 
Saraiva, 2010. 445 
COSTA, E. C., Física Aplicada à Construção- Conforto Térmico, 4ª edição revisada, ed. Edgard 
Blücher Ltda., São Paulo, 1999. 
CARVALHO, B. A., Higiene das Construções, ed. LTC. Rio de Janeiro, 1956. 
BARNES, R. Estudo de Movimentos e de tempos, Projeto e Medida do trabalho-Ed. Edgard 
BlucherLtda, São Paulo. 1985.  

 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR VIII 20 8º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
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flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 

9º PERÍODO 
 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROJETO INTEGRADO DE PROCESSOS PRODUTIVOS E 
AUTOMAÇÃO 

80 9º 

EMENTA: 

A disciplina apresenta diferentes métodos e ferramentas para: 1- o planejamento de novas 
instalações; 2- o planejamento sistemático e simplificado de layout; 3- planejamento de espaço para 
escritórios; 4- e as técnicas de movimentação e armazenagem de materiais. Ao longo da disciplina 
será desenvolvido um trabalho prático em equipe, envolvendo o planejamento de todas as fases de 
uma instalação de uma nova unidade industrial ou de serviços, visando ao aprofundamento dos 
conteúdos ministrados ao longo do curso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HARMON, R. Reinventando a fábrica II:conceitos modernos de produtividade na prática. Rio de 
Janeiro: Unidade. 
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LEE, Q. Projeto de instalações e do local de trabalho.São Paulo: IMAM. 
MOURA, R. Sistemas e técnicas de movimentação e armazenagem de materiais. São 
Paulo:IMAM. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. Prentice-Hall do Brasil, 4ª Edição. 
MORAES, Cícero C.; Castrucci, Plínio de L. Engenharia de Automação Industrial 2ª Edição, LTC. 
NISE, Norman S.: Engenharia de Sistemas de Controle, LTC, 3ª Edição. 
PRUDENTE, F. Automação Industrial. 1ª Edição. Ed. LTC. 2010. 
CORRÊA, Henrique Luiz; GIANESI, Irineu G. N.; CAON, Mauro. Planejamento, programação e 
controle da produção. São Paulo, Atlas, 2008. 434 p. 
MAYA, Paulo Álvaro; LEONARDI, Frabrizio. Controle Essencial, Pearson 1ª Edição. 
DUARTE, F. (Org.). Ergonomia e projeto na indústria de processo contínuo. Rio de Janeiro: 
Lucerna. 
BLACK, J.T. O projeto da fábrica com futuro. São Paulo: McGraw Hill. CONTADOR, J. C. Gestão 
de operações. São Paulo: Edgard Blucher. 
MUTHER, R.; WHEELER, J.D.Planejamento Sistemático e Simplificado de Layout. São Paulo: 
IMAM. 
TUBINO, D. F. Manual de Planejamento e Controle da Produção. São Paulo: Atlas. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

EMPREENDEDORISMO 40 10º 

EMENTA: 

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

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

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

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

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

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ELETIVA I 40 9º 

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

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 80 9º 

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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 80 9º 

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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR IX 20 9º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
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como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 
 

10º PERÍODO 
 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO DE PROJETOS 40 10º 

EMENTA: 

Conceitos e visão geral da Gestão de Projetos. Estimativa de tempo e recursos.Orçamento. 
Planejamento de Riscos.  Gerenciamento de Mudanças. Controle do projeto. Execução do Projeto. 
Encerramento do Projeto. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

VALERIANO, Dalton, L. Gerencia em projetos; pesquisa, desenvolvimento e Engenharia, Editora 
Pearson / Prentice Hall, 2007. 
DINSMORE,PaulC.GerenciamentodeProjetos:comogerenciar seuprojetocomqualidade,dentro 
do prazo ecustos previstos. Rio de Janeiro : Qualitymark, 2004. 
PAULO, Goret P. et al. Viabilidade econômico-financeira de Projetos. 3ª. ed., FGV Editora, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KEELLING, Ralph. Gestão de Projetos. São Paulo: Saraiva, 2002. 293 p.  
MATHIAS, Washington FProjetos: Planejamento, Elaboração e Análise. São Paulo: Atlas, 1996. 
LIMMER,CarlVicente.Planejamento,OrçamentaçãoeControledeProjetoseObras,EditoraLTC, 1997. 
ANSI/PMI 99-001-2004. Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos. (Guia 
PMBOK). Terceira Edição, Project Management Institute, Inc, 2004. 
CASAROTTO Filho, N., FAVERO, José S. e CASTRO, J.E.E.  Gerência de Projetos / Engenharia. 
Simultânea, São Paulo: edição1, p.19-23, 1998. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TÓPICOS INTEGRADORES 40 10º 

EMENTA: 

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

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

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

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

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

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ELETIVA II 40 10º 

EMENTA: 

A disciplina eletiva será escolhida pelos alunos, com base numa relação ofertada pela IES no 
semestre anterior.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO DA INOVAÇÃO 40 10º 

EMENTA: 

Aspectos estratégicos na condução da gestão da inovação. Competitividade através da Inovação. 
Tipos de Inovação. A Cultura da Inovação. Inovação Tecnológica. Inovação e Governo. Inovação 
como diferencial competitivo. Difusão de Inovações. Inovação e especificidades setoriais. Inovação e 
internacionalização de empresas. Indicadores de inovação. Análise e prática da postura inovadora da 
empresa face às oportunidades ambientais e empresariais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DAVILA, Tony;EPSTEIN, Marc J.;SHELTON, Robert. As regras da inovação. Porto Alegre, 
Bookman, 2007. 336 p. 
CHRISTENSEN, Clayton M. Crescimento pela inovação: como crescer de forma sustentada e 
reinventa o sucesso. Rio de Janeiro, Elsevier , 2003. 336 p. 
TIDD, Joe. Gestão da inovação. Porto Alegre, Bookman, 2008. 600 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KELLEY, Thomas. As 10 faces da inovação: estratégias para turbinar a criatividade. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2007. 263 p. 
TIGRE Paulo Bastos. Gestão da Inovação: a economia da tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: 
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Elsevier, 2006. 
CORAL, Eliza; OGLIARI, André; ABREU, Aline França (org.). Gestão integrada da inovação: 
estratégia, organização e desenvolvimento de produtos. São Paulo: Atlas, 2008. 
MOREIRA, Daniel A.; QUEIROZ, Ana Carolina S. (org). Inovação organizacional e tecnológica. 
São Paulo: Thomson Learning, 2007. 
PRAHALAD, C. K.; KRISHNAN, M.S. A nova era da inovação: a inovação focada no 
relacionamento com o cliente. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 80 10º 

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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 140 10º 

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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR X 20 10º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
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História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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ANEXO D: Perfil do Corpo Docente do Curso 
 

 
a) Formação, Condições de Trabalho e Experiência Profissional 

 

Nº Nome do Professor Titulação Formação Acadêmica 
Regime de 
Trabalho 
(na IES) 

Carga 
Horária 
Semanal 
(na IES) 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (em meses) 

Ensino 
Superior  

Específico *  Não Acadêmica  
Tempo de Atividade no 
Curso 

01 LUCIO SCHEUER MESTRE 

M. Engenharia de 
Produção; 
E. Educação a 
Distância; 
E. Docência do 
Ensino Superior; 
E. MBA Executivo; 
G. Ciências 
Econômicas. 

INTEGRAL  
156 

meses 
_ 228 meses _ 

02 
CEZAR ROBERTO 
VERSA 

MESTRE  

M. Letras; 
G. Letras Português 
Inglês;  
G. Comunicação 
Social-Jornalismo. 

PARCIAL  
120 

meses 
_ 24 meses _ 

03 
GILBERTO 
COMIRAN 

MESTRE 

M. Engenharia 
Agrícola; 
E. Ciências Exatas; 
G.Matemática; 
G.Ciências. 

PARCIAL  
156 

meses 
_ 108 meses _ 

04 
VALÉRIO UILIANO 
 

ESPECIALISTA 
E. Física; 
G. Química; 

HORISTA  _ _ 168 meses _ 

http://www.univel.br/
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G. Matemática; 
G. Administração. 

05 
SANDRO RICARDO 
BUSATO 

MESTRE 

M. Administração; 
E. Educação a 
Distância; 
E. Gestão 
Estratégica em 
Logística; 
G. Administração de 
Marketing. 

INTEGRAL  
120 

meses 
_ 180 meses _ 

06 
FERNANDO 
MOURA 
PALHARES 

MESTRE 

M. Administração; 
E. MBA em 
Gerenciamento de 
Projetos; 
G. Administração de 
Empresas. 

HORISTA  
48 

meses 
_ 108 meses _ 

07 
LISSANDRA 
GUIMARÃES GIL 

MESTRE 

M. Metodologia do 
Projeto de 
Arquitetura e 
Urbanismo; 
E. Projeto e 
Concepção do 
Espaço Construído; 
G. Arquitetura e 
Urbanismo. 

PARCIAL  
84 

meses 
_ 108 meses _ 

08 
RUI EDUARDO 
FERRO SÃO 
PEDRO 

MESTRE 

M. Administração; 
E. Docência do 
Ensino Superior; 
E. Consultoria 
Empresarial; 
G. Economia. 

INTEGRAL  
228 

meses 
_ _ _ 

09 
MAURILIO 
FREGONEZI 
JUNIOR 

ESPECIALISTA 

E. Automação e 
Controle de 
Processos 
Industriais; 
E. Engenharia de 
Segurança no 
Trabalho; 
G. Licenciatura 

HORISTA  _ _ 132 meses _ 
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Plena, Formação 
Pedagógica; 
G. Engenharia 
Elétrica. 

10 
MARCIO 
RODRIGUES DA 
FONSECA 

MESTRE 

M. Administração; 
E. Educação a 
Distância; 
E. MBA Executivo 
em Estratégias 
Empresariais; 
G. Tecnologia em 
Gestão Comercial. 

INTEGRAL  
60 

meses 
_ 108 meses _ 

11 
ENERDAN 
FERNANDO 
DALPONTE 

ESPECIALISTA 

E. Engenharia de 
Segurança no 
Trabalho; 
G. Engenharia de 
Controle e 
automação. 

PARCIAL  _ _ 168 meses _ 

12 
LUCAS PRÉCOMA 
LORENZINI 

ESPECIALISTA 

E. Docência no 
Ensino Superior; 
G. Ciências 
Contábeis. 

PARCIAL  
24 

meses 
_ 108 meses _ 

13 
JOÃO CESAR 
MACIEL VALIM 

ESPECIALISTA 
E. Educação de 
Jovens e Adultos; 
G. Matemática. 

PARCIAL  
24 

meses 
_ _ _ 

14 
FABIANO DE LIMA 
TYKALOWITZ 

MESTRE 

M. Administração; 
E. Educação a 
Distância; 
E. MBA em Gestão 
da Saúde; 
E. Gestão e 
Planejamento de 
Recursos Humanos; 
G. Administração. 

HORISTA  
156 

meses 
_ 192 meses _ 

15 
FERNANDA PAOLA 
BUTARELLI CRUZ 

MESTRE 

M. Engenharia 
Química; 
E. MBA Gestão de 
Projetos; 
G. Engenharia de 

HORISTA  
12 

meses 
- 

 
60 meses - 
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Produção 

16 JANAINA KRUGER MESTRE 

M. Administração; 
E. MBA Gestão 
Estratégica de 
Pessoas em 
Organizações. 
G. Administração 

INTEGRAL      

 
 

b) Produção Científica nos Últimos 3 Anos 
 

Nº Nome do Professor Titulação 

Artigos 
publicados 
em 
periódicos 
científicos 
na área 

Artigos 
publicados 
em 
periódicos 
científicos 
em outras 
áreas 

Livros ou 
capítulos em 
livros 
publicados 
na área 

Livros ou 
capítulos em 
livros 
publicados 
em outras 
áreas 

Trabalhos 
publicados 
em anais 
(completos) 

Trabalhos 
publicados 
em anais 
(resumos) 

Traduções 
de livros, 
capítulos de 
livros ou 
artigos 
publicados 

Propriedade 
intelectual 
depositada 

Propriedade 
intelectual 
registrada 

Projetos 
e/ou 
produções 
técnicas 
artísticas e 
culturais 

Produção 
didático-
pedagógica 
relevante, 
publicada ou 
não 

01 
LUCIO 
SCHEUER 

MESTRE _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 _ 

02 
CEZAR 
ROBERTO 
VERSA 

MESTRE  _ 2 _ 1 4 _ _ _ _ 3 9 

03 
GILBERTO 
COMIRAN 

MESTRE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

04 
VALÉRIO 
ULIANO 

ESPECIALISTA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

05 
SANDRO 
RICARDO 
BUSATO 

MESTRE _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ 

06 
FERNANDO 
MOURA 
PALHARES 

MESTRE _ _ _ _ 4 _ _ _ _ 8 _ 

07 
LISSANDRA 
GUIMARÃES GIL 

MESTRE 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

08 
RUI EDUARDO 
FERRO SÃO 
PEDRO 

MESTRE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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09 
MAURILIO 
FREGONEZI 
JUNIOR 

ESPECIALISTA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

10 
MARCIO 
RODRIGUES DA 
FONSECA 

MESTRE _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ 

11 
ENERDAN 
FERNANDO 
DALPONTE 

ESPECIALISTA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

12 
LUCAS 
PRÉCOMA 
LORENZINI 

ESPECIALISTA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

13 
JOÃO CESAR 
MACIEL VALIM 

ESPECIALISTA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

14 
FABIANO DE 
LIMA 
TYKALOWITZ 

MESTRE _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 

15 

FERNANDA 
PAOLA 
BUTARELLI 
CRUZ 

MESTRE 2 - - - - - - -- - - - 

16 
JANAINA 
KRUGER 

MESTRE            
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ANEXO E: Laboratórios Específicos do Curso 

 
Laboratório de Física 
 

O Laboratório de Física permite o estudo dos principais conceitos e 
resultados teóricos em cada subárea da Física além de possibilitar flexibilidade 
quanto a escolha das práticas, segundo o consenso norteador  advindo do 
diálogo entre os professores envolvidos. 

Destinado para o estudo e aprendizado prático das disciplinas: 
1. Eletricidade Aplicada. 
2. Fenômenos de Transportes. 
3. Física Geral. 
4. Física Mecânica. 
5. Hidráulica Aplicada. 

 
O Laboratório de Física tem capacidade para receber até 36 (trinta e 

seis) alunos, em um espaço total de 84,36 m2.  
 
 

LABORATÓRIO: 

LABORATÓRIO DE FÍSICA 

Finalidade: 

Laboratório que atende o estudo e aprendizado prático das 
disciplinas de Física Geral, Mecânica dos Fluidos, Física 
Mecânica, Eletricidade Aplicada, Hidráulica Aplicada e 
Fenômenos de Transportes. 

Área Física (m2): 84,36 m2 Localização: Bloco D 

Capacidade: 36 alunos 
Horário de 
funcionamento: 

07h30min até  
22h30min 

Quantidade 
Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e 

mobiliários): 

06 
Bancadas de fórmica com capacidade para atender 6 (seis) alunos 
sentados em cada bancada 

01 Aparelho de ar condicionado tipo Split 

01 Quadro branco 

06 Aparelho Rotativo de Canquerini 

06 Banco Óptico de Jacob 

06 Conjunto de Bosak para Queda Livre 

06 Conjunto de Roldanas Múltiplas 

06 Conjunto de ótica compacto 

06 Conjunto disparador Aspach 

06 Conjunto de Calorimetria e Termometria 

06 Conjunto de Eletricidade Avançado 

06 Conjunto de acústica e ondas 

06 Conjunto de Laboratório Didático de Eletricidade 

06 Conjunto para Estudo da Lei de Ohm 
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06 Conjunto de Roldanas Valmorbida 

06 Conjunto Eletromagnetismo 

06 Conjunto para estática dos sólidos 

06 Conjunto para Lançamentos Horizontais 

06 Cronômetro digital Muccillo 

06 Demonstrador dos Meios de Propagação de Calor 

06 DilatômetroWunderlich Linear de Precisão 

06 Disco de Hartl 

06 Dispositivo Gerador de Ondas Estacionárias 

06 Espectros Magnéticos 

06 Fonte de alimentação Jacoby 12W 

06 Fonte de alimentação Sissa 

01 Gerador Eletrostático de Correia tipo Van de Graff 

06 Corpos de prova para estudo da Densidade 

06 Conjuntos de dinamômetros de plástico 10N, 5N e 2,5N 

06 Conjunto de molas para Lei de Hooke 

01 Balança Digital 

12 Paquímetros 

06 Mesa de Forças Simples 

06 Mesa para espectro magnético 

06 Mesa com junção 

12 Multímetro digital 

06 Mini Fonte Dal-Fré fixa/variável 

06 Painel com disco de Hartl 

06 Painel hidrostático Russomano 

06 Pêndulo simples 

06 Perfil com limitador de corrente 

06 Perfil Universal II 

06 Piranômetro ou Solarímetro 

06 Plano Inclinado Completo Aragão 

01 Prensa hidráulica - Princípio de Pascal 

01 Bancada horizontal para experimento de Reynolds 

01 Bancada de Hidráulica 

Recursos Humanos: 

 01 técnico para auxiliar nas práticas 

 
 

Laboratório de Química 
 
O Laboratório de Química destina-se ao desenvolvimento do 

conhecimento e aprendizado prático das técnicas, metodologias e 
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procedimentos que dizem respeito às práticas de amostragem, síntese e 
análise físico-química de compostos químicos e a interpretação dos resultados 
obtidos. Também servirá para atender algumas práticas da disciplina de 
Recursos Hídricos e Saneamento. 

Destinado para o estudo e aprendizado prático das disciplinas: 
1. Química Aplicada. 

 
O Laboratório de Química tem capacidade receber até 30 alunos, em um 

espaço total de 60,00 m2.  
 

LABORATÓRIO: 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA 

Finalidade: 

O Laboratório de Química destina-se ao desenvolvimento do 
conhecimento e aprendizado prático das técnicas, 
metodologias e procedimentos que dizem respeito às 
práticas de amostragem, síntese e análise físico-química de 
compostos químicos e a interpretação dos resultados 
obtidos. Também servirá para atender algumas práticas da 
disciplina de Recursos Hídricos e Saneamento. 

Área Física (m2): 60,00 m2 Localização: Bloco D 

Capacidade: 30 alunos 
Horário de 
funcionamento: 

07h30min até  
22h30min 

Quantidade Principais recursos de infraestrutura (mobiliários): 

02 
Bancadas de granito com capacidade para atender 12 (doze) alunos 
sentados em cada bancada 

01 Bancadas de granito lateral para atender 6 (seis) alunos sentados 

01 Bancada de granito com 02 (duas) pias 

02 Bancadas de granito lateral para equipamentos 

01 Aparelho de ar condicionado tipo Split 

01 Quadro branco 

Recursos Humanos: 

 01 técnico para auxiliar nas práticas 

 
 
 
 
 

a) Materiais e equipamentos 

Materiais de vidro 
Nome Imagem Característica Quantidade 

Béquer 

 

1000 mL 2 
300 mL 6 
100 mL 6 
50 mL 12 
30 mL 12 
15 mL 12 



  
 

138 

Erlenmeyer 

 

500 mL 2 
250 mL 12 
125 mL 12 
50 mL 12 

Kitassato 

 

500 mL 2 
250 ml 12 
150 mL 6 

Balão - Fundo 
Chato 

 

500 mL 3 
250 mL 6 
100 mL 6 

Balão - Fundo 
Redondo  

250ml 3 

Balão 
Volumétrico 

 

500 mL 2 

250 mL 6 
100 mL 6 
10 mL 6 

Tubos de 
Ensaio  

25x200mm 36 
13x180mm 36 
13x140mm 12 

Funil de Vidro 
 

10 mm 12 

20 mm 12 

Proveta 

 

500 mL 3 

250 mL 6 

100 mL 12 

50 mL 12 

25 mL 12 

15 mL 12 

Bureta  50 mL 12 

Pipeta 

 

Volumétrica 
25 mL 12 

5 mL 12 

Graduada 

5 mL 12 

10 mL 12 

25 mL 6 

Vidro de 
Relógio  

100 mm 12 
80 mm 12 
40 mm 12 

Bastão de Vidro  
Médio 12 

Pequeno 12 

Condensador 

 

- 12 

Termômetro  - 12 
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Funil de 
Separação 

 

250 mL 12 

Balão de 
destilação 

 

500 mL 6 

250 mL 12 

Conta gotas 

 

- 24 

Pérolas de 
Vidro  

Tamanho variado 24 

Trompa de 
Vácuo 

 

- 12 

 
 
 

Materiais de porcelana 

Nome Imagem Característica Quantidade 

Cadinho 
 

Com pinça 35 mm 12 

Capsula 
de 

Porcelana  

50 mm 6 

100 mm 6 

Almofariz 
ou Gral 

 
Com pistilo 

100 mm 6 

60 mm 12 

Funil de 
Buchner 

 

50 mL 12 

 

Materiais metálicos 

Nome Imagem Característica Quantidade 

Pinça de 
Mohr 

 

Para mangueira flexível 12 

Pinças 
Metálica 

 

Para segurar material 
aquecido 

12 

Tela de 
amianto  

- 24 

Tripé 
 

- 12 
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Triângulo 
de 

Porcelana  

70 mm 12 

Bico de 
Bunsen 

 

- 12 

Argola 
 

- 12 

Garra 
 

Com borracha de proteção 12 

Mufa 
 

- 12 

Suporte 
universal 

 

- 12 

Espátula 
 

Com cabo de madeira 12 

Sem cabo de madeira 12 

Furador 
de rolhas 

 

Conjunto de furadores 6 

Escova 
de 

limpesa  

Pequena  12 

Média 12 

Grande 6 

 

 

Materiais diversos 

Nome Imagem Característica Quantidade 

Estante para 
tubos de 
ensaio  

Madeira ou metal 12 

Peneira 
 

15 mm 6 

Pinça de 
madeira 

 

Para tubos de ensaio 12 

Papel de 
Filtro  

9 cm 400 

Seringa 
 

20 mL 12 

Pipetadorpêra 
 

- 12 
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Pisseta 

 

- 12 

Estufa 

 

Aquecimento até 200ºC e 
Tamanha médio 

01 

Mufla ou 
Forno 

 
Opcional 01 

Manta elétrica 
 

Para balão de fundo 
redondo 

01 

Centrífuga 

 

- 01 

Balança 

 

Com precisão de duas 
casas decimais e 

capacidade de 5 a 10Kg  
01 

Medidor de 
pH (pHMetro) 

 

Portátil 01 

Capela de 
exaustão de 

gases  

- 01 

Destilador de 
água 

 
- 01 

Chuveiro com 
lava olho 

 

- 01 

Extintor de 
incêndio 

 

- 02 de cada 

 
 
 
b) Reagentes 
 
ÁCIDO ACÉTICO CONCENTRADO Líquido 250 mL 
SOLUÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO 0,1 mol/L Líquido 500 ml 
ÁCIDO CLORÍDRICO CONCENTRADO Líquido 250 mL 
SOLUÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO 0,1 mol/L Líquido 500 ml 
ÁCIDO SULFURICO CONCENTRADO Líquido 250 mL 
SOLUÇÃO DE ÁCIDO SULFURICO 0,1 mol/L Líquido 500 mL 
ÁLCOOL ETÍLICO 96GL Líquido 4.000 mL 
ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO Líquido 10.000 mL 
CARBONATO DE CÁLCIO Sólido – em pedaços 500 g 
CARBONATO DE CÁLCIO Sólido – em pó 500 g 
CLORETO DE AMÔNIO Sólido 500 g 
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CLORETO DE BÁRIO Sólido 500 g 
CLORETO DE CÁLCIO Sólido 500 ou 1.000 g 
CLORETO DE ESTRÔNCIO Sólido 500g 
CLORETO DE POTÁSSIO Sólido 500 g 
CLORETO DE SÓDIO Sólido 500 g 
CLORETO DE ZINCO Sólido 500 g 
CLORETO FÉRRICO (FeCl3) Sólido 500 g 
COBRE METÁLICO Sólido – em pedaços 500 a 1.000 g 
CROMATO DE SÓDIO Sólido 500 g 
DICROMATO DE POTÁSSIO Sólido 500 g 
DIÓXIDO DE MANGANÊS Sólido 500 g 
ENXOFRE PURO (S) Sólido 500 g 
FERROCIANETO DE POTÁSSIO Sólido 500 g 
HIDRÓXIDO DE AMÔNIA Sólido 500 g 
HIDRÓXIDO DE AMÔNIO CONCENTRADO Líquido 500 mL 
HIDRÓXIDO FÉRRICO PRECIPITADO Sólido 500 g 
SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 0,1mol/L Líquido 500 mL 
INDICADOR – SOLUCAO DE ALARANJADO DEMETILA Líquido 2000 mL 
INDICADOR - ALARANJADO DE METILA Sólido 250 g 
INDICADOR - SOLUCAO DE AZUL DEBROMOTIMOL Líquido 2000 mL 
INDICADOR - AZUL DE BROMOTIMOL Sólido 250 g 
INDICADOR - SOLUCAO DE FENOLFTALEINAALCOOLICA 1% Líquido 2.000 
mL 
FENOLFTALEÍNA Sólida 250 g 
IODETO DE POTÁSSIO Sólido 500 g 
SOLUCAO DE IODO 0,1 N Líquido 300 mL 
IODO SÓLIDO Sólido 500 g 
MAGNÉSIO METÁLICO Sólido – em pedaços 500 a 1000 g 
NAFTALENO (C10H8) Sólido 500 g 
NITRATO DE CHUMBO II (Pb(NO3)2) Sólido 500 g 
ÓXIDO DE CÁLCIO (CaO) Sólido 250 g 
PAPEL INDICADOR UNIVERSAL (pH) - 200 fitas 
PERMANGANATO DE POTÁSSIO Sólido 250 g 
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (10%) Líquido 500 mL 
PERÓXIDO DE SÓDIO (Na2O2) Sólido 500 g 
QUEROSENE Líquido 1000 mL 
SACAROSE Sólido 500 g 
SOLUÇÃO DE NITRATO DE PRATA 0,1 mol/L Líquido 1000 ou 1500 mL 
SULFATO CÚPRICO Sólido 500 g 
SULFATO DE FERRO (OSO) (FeSO4) Sólido 500 g 
TETRACLORETO DE CARBONO Líquido 500 mL 
 
 
Sala de Desenho Técnico e Projetos 

 
Destinado para o estudo e aprendizado prático das disciplinas: 

1. Geometria Descritiva e Desenho Técnico. 
2. Projeto e Análise de Sistemas Logísticos. 
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Esta sala tem a capacidade receber até 36 (trinta e seis) alunos 
sentados, pois dispõe de 36 pranchetas equipadas com régua paralela, em um 
espaço total de 100,00 m2.  
 
 

LABORATÓRIO: 

SALA DE DESENHO TÉCNICO E PROJETOS 

Finalidade: 

Esta sala destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e 
aprendizado prático das disciplinas de Geometria Descritiva 
e Desenho Técnico, Projetos Arquitetônicos e Projetos 
Complementares. 

Área Física (m2): 100,00 m2 Localização: Bloco D  

Capacidade: 36 alunos 
Horário de 
funcionamento: 

07h30min até  
22h30min 

Quantidade 
Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e 

mobiliários): 

36 Pranchetas equipadas com régua paralela 

01 Quadro branco 

01 Aparelho de ar condicionado tipo Split 

01 Tela para projeção de Datashow ou retroprojetor 

Recursos Humanos: 

 01 técnico para auxiliar nas práticas 

 
 
 Laboratórios de Informática 

 
Os Laboratórios de Informática destina-se ao desenvolvimento de 

trabalhos acadêmicos e conteúdos específicos trabalhados nas disciplinas do 
curso, inclusive com softwares disponíveis para Arquitetura e Engenharia. 

Destinado para o estudo e aprendizado prático das disciplinas: 
1. Informática Aplicada. 
2. Estatística. 
3. Engenharia da Qualidade. 
4. Projeto e Análise de Sistemas Logísticos. 
5. Sistemas de Informação. 
6. Gestão Financeira e Orçamentária. 

 
A Faculdade dispõe de 2 Laboratórios de Informática I e II preparados 

para atender aos cursos de Arquitetura e as Engenharias. Cada um com 
capacidade para receber até 36 (trinta e seis) alunos sentados, pois dispõe de 
36computadores.  
 
 

LABORATÓRIO: 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA I e II 

Finalidade: 
Nos 2 Laboratórios de Informática presentes na Instituição 
existem computadores disponíveis para acesso à Internet e com 
softwares específicos para Arquitetura e Engenharia. 
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Área Física 
(m2): 

100,00 m2 Localização: Bloco D 

Capacidade: 70 alunos 
Horário de 
funcionamento: 

07h30min até 22h30min 

Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e mobiliários): 

02 Quadro branco para uso de pincel 

02 Tela para projeção de Datashow ou retroprojetor 

02 Datashow 

36 
Estações de trabalho Intel Celeron D 2.4 Ghz, 8 GB memória, 1600 MHz, HD 
512 Gb, monitor 17”. Laboratório II 

36 
Estações de trabalho Intel Celeron D 2.4 Ghz, 8 GB memória, 1600 MHz, HD 
512 Gb, monitor 17”. Laboratório II 

Recursos Humanos: 

 01 técnico para auxiliar nas práticas 

 
 
 
Laboratório de Materiais 

 
O Laboratório de Materiais destina-se ao desenvolvimento e 

aprendizado prático das disciplinas: 
1. Ciência e Tecnologia dos Materiais. 
2. Resistência dos Materiais. 

 
 

O Laboratório de Materiais é preparado para atender aos cursos de 
Arquitetura e as Engenharias. Cada um com capacidade para receber até 36 
(trinta e seis) alunos sentados, em um espaço total de 82,13 m2. A seguir o 
detalhamento dos materiais e equipamentos disponibilizados no Laboratório de 
Materiais. 
 

 

LABORATÓRIO: 

LABORATÓRIOS DE MATERIAIS 

Finalidade: 
Destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e aprendizado 
prático das disciplinas de Construção Civil e Arquitetura. 

Área Física 
(m2): 

82,13 m2 Localização: Bloco D 

Capacidade: 36 alunos 
Horário de 
funcionamento: 

07h30min até 22h30min 

Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e mobiliários): 

1 Aferidor de agulhas lê chatelier, ref. I-3029, marca pavitest. 

7 Agulha lê chatelier, ref. I-3009, marca pavitest. 

1 Alavanca tipo pé de cabra 

1 Alicate tramontina 

1 
Aparelho para medir a retenção de água, conf. Nbr-9287, ref. I-3003-g, 
marca pavitest. 

2 Arco serra 12” stanley 
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1 
Argamassadeira mecânica, elétrica, cap. 5 litros, 2 velocidades, com cuba e 
pá incluídos, ref. I-3010, marca pavitest. 

1 Balança eletrônica, as-5000, sens. 0,1 gr., ref. C-4145, marca marte. 

1 Balança plataforma com 150kg, sens. 100gr., ref. C-4058, marca balmak. 

3 Balões volumétricos 500ml, ref. C-4022, vidrolabor. 

2 Bandejas pintadas 30 x 15 x 6, com alças, ref. C-1026-b, marca pavitest. 

2 Bandejas pintadas 50 x 30 x 6, com alças, ref. C-1026-c, marca pavitest. 

2 Bandejas pintadas 50 x 40 x 6, com alças, ref. C-1026-a, marca pavitest. 

2 Bandejas pintadas 60 x 40 x 6, com alças, ref. C-1026-m, marca pavitest. 

2 Bandejas pintadas 60 x 50 x 6, com alças, ref. C-1026, marca pavitest. 

2 Bandejas pintadas 90 x 70 x 6, com alças, ref. C-1026-e, marca pavitest. 

3 Beckers de vidro, graduados, 600ml, ref. C-4026, marca laborglass. 

1 Betoneira móvel marca csm de 130 litros 

1 Blaine, aparelho completo, ref. I-4042, marca Pavitest. 

1 Bomba manual para graxa (para betoneira) 

3 Cabo p/ enxada olho redondo 

1 Caixa de ferramentas 

1 Caixa para feramentas 

25 Capacetes de obra 

2 Carro de mão jerica pneu c/ camera 

2 Cavadeiras viat 

6 Chave teste 

1 Cintos de segurança tipo paraquedista 

3 Colheres de pedreiro ovais 9” 

3 Colheres de pedreiro retas 9” 

3 Colheres de pedreiro triangulares 9” 

1 
Conjunto chapmam, com fradco, régua e estojo, ref. C-4031-b, marca 
pavitest. 

1 
Conjunto slumptest, (cone, base, funil e haste 5/8), ref. I-3006, marca 
pavitest. 

1 Cortador para elementos cerâmicos (pisos e azulejos) manual 

3 Densímetros para óleos minerais, ref. C-4204, marca icoterme. 

1 
Dispositivo para compressão diametral em c.p., 15 x 30cm, ref. I-3016, 
marca pavitest. 

1 
Dispositivo para ensaio de tração na flexão de c.p., 15 x 15 x 90 ou 15 x 5 x 
75, ref. I-3015, marca pavitest. 

3 Enxada estreita 02.25 

3 Enxadas estreitas com cabo 

1 Esclerômetro, modelo n para concreto, ref. C-3018, marca pavitest.  

1 Esmerilhadeirabosch 7” 

2 Esquadro 12” cabo plástico 

4 Esquadro metálico 

1 Estufa elétrica, 60 x 50 x 50, ref. Marca  nevoni. 

1 Faceador para c.p. 10 x 20, ref. I-3005-c, marca pavitest. 

1 Faceador para c.p. 15 x 30, ref. I-3005, marca pavitest.  

1 Faceador para c.p. 5 x 10, ref. I-3005-a, marca pavitest. 

1 Forma prismática 15 x 15 x 50cm, ref. I-3020-a, marca pavitest.  

1 Forma prismática 15 x 15 x 75cm, ref. I-3020, marca pavitest. 

2 Frasco lê chatelier, klimex, 250 ml, ref. C-4032. 
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3 Frascos erlenmayer 500ml, sem rolha, ref. C-4033, marca klimex. 

1 Fundo para peneiras  

1 Funil, cone marsh com tripé, ref. I-3030, marca pavitest.  

1 Furadeira de bancada schulz mandril 5/8” 

10 Grampo tipo “c” 3” somar 

10 Grampo tipo “c” 4” somar 

10 Grampo tipo “c” 6” somar 

1 
Guilhotina (máquina de cortar vergalhão de bancada para bitola de até 5/8”) 
(sugerida o modelo n.o 1 da marca somar) 

1 Jogo de brocas p/ aço 

1 Jogo de chave para dobrar ferro – 1 /4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8” 

1 Jogo de chave Philipis 

1 Jogo de chaves de boca 8 a 22 mm 

1 Jogo de chaves de fenda 

1 
Jogo de peneiras normalizadas c/ dez peneiras para agregado miudo – 
4;8;10;16;30;50;80;100;200. 

1 
Jogo de peneiras normalizadas c/ onze peneiras para agregado graudo – 1”; 
1.3/4”; 1.1/4”; 1.1/2”; 2”; ¼”; 3/8”; ½”; 5/8”; 5/16”; ¾”. 

1 Mangote (agulha de vibrador de imersão)  de 25 mm, com 5 metros 

1 Máquina de solda 250 ampére 

1 Máquina policorte somar monofásica 

3 Martelo  ferradura 

1 Mascara p/ solda 

1 
Mesa flowtable, para consistência de argamassa, acompanha molde e 
soquete, ref. I-3019, marca pavitest. 

1 
Mesa serra circular (serra circular de mesa, para madeira) com monofásico 
e potência de pelo menos 3 cv 

1 Metro de bambu 

10 Moldes para c.p. de argamassa 10 x 10, ref. I-3002-a, marca pavitest. 

10 Moldes para c.p. de argamassa 5 x 10, ref. I-3003, marca pavitest. 

1 Morsa marca schulz 

2 Moto esmeril marca somar ou bambozzi 

1 Motor vibrador jowa 

1 Nível de pvc 40 

5 Nivel madeira 400 mm 

5 Óculos de proteção protefama 

3 Pares de botas de borracha 

2 Pares de botinas 

28 Pares de luvas de raspa 

3 Pás cortadeiras com cabo 

3 Pás juntadeiras com cabo 

1 Peneirador de agregado miudo marca paviteste 

1 Peneirador elétrico para peneiras 8 x 2”, ref. I-1016-a, marca pavitest. 

1 Peneirador para agregado miúdo marca bertel 

3 Picaretas estreitas com cabo 

1 Pipeta 10 ml 

3 
Pipetas volumétricas 100ml, ref. C-4133, marca  
Laborglass. 

2 Plainas manuais stanleyn.o 3 
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3 Provetas de vidro, graduada, 1.000ml, ref. C-4023, marca laborglass. 

3 Prumo tipo centro 

3 Prumos de centro 400 g 

6 Prumos tipo parede 500 g 

2 Quilogramas de graxa (para betoneira) 

2 Recipientes em aço inox 500ml, com cabo, ref. I-2058, marca pavitest. 

3 Serrote 

1 Software volare 5.1 da pini sistemas - módulos 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 

4 Torques p/ armador 12” são romão 

1 Torques p/ armador 13”  corneta 

3 Trados manuais 3/4 x 20 

7 Trenas metálicas 

1 

Banho maria específico para o ensaio de expansibilidade pelo método das 
agulhas de Le Chatelier, capaz de atingir e manter 100ºC em 30 ± 5 minutos 
com precisão de 0,1ºC + Cesto especial para acomodar agulhas de Le 
Chatelier 

1 
Bola de Kelly Medidor de consistência de concreto, construído em aço 
zincado com haste graduada + bandeja de estacionamento 

1 Caixa d' água em polietileno ou fibra cimento retangular capac. 250 Lt 

1 Vibrador de Concreto Marca Bosch Modelo GVC 20 EX Professional - 220 V 

1 
Vicat completo, com agulha, um molde à escolha, sonda, ref. I-3004, marca 
pavitest. 

Recursos Humanos: 

 01 técnico para auxiliar nas práticas 
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ANEXO F 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA FACULDADE DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE CASCAVEL 

Art. 1º - As atividades complementares do curso superior de Engenharia de 

Produção, que são obrigatórias para todos os alunos, dividem-se em seis 

categorias assim discriminadas: 

  

Categoria A – Atividades de Extensão 

Categoria B – Palestras, Seminários, Congressos e Conferências 

Categoria C – Atividades de Pesquisa e Iniciação Científica 

Categoria D – Voluntariado 

Categoria E – Monitoria 

Categoria F – Disciplinas não previstas no currículo pleno do curso 

  

Art. 2º - As atividades complementares no curso superior de Engenharia de 

Produção terão carga horária de 200 horas, equivalentes a 5% da carga 

horário total do curso, devendo seu cumprimento distribuir-se, 

preferencialmente, ao longo do curso. O aluno não poderá exercer atividades 

que excedam 50% da carga horária total dentro de uma mesma categoria.  

 

Art. 3º - As Atividades de Extensão (Categoria A) ensejam incluir pra fins de 

aproveitamento o registro no histórico escolar os seguintes tipos: 

a)    Participação em cursos de extensão ofertados pela instituição ou 

por outras instituições de ensino, desde que relacionados às áreas de 

formação profissional do curso. 

b)    Participação em projetos comunitários e/ou sociais relacionados às 

áreas de formação profissional do curso. 

c)    Envolvimento na organização de eventos acadêmicos, tais como 

seminários científicos, semanas acadêmicas, entre outros. 

  

Art. 4º - A Categoria B envolve a participação do aluno em palestras, 

seminários, congressos e conferências acadêmicas, desde que devidamente 
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comprovada e que tenham relação com as áreas de formação profissional do 

curso. 

  

Art. 5º - As atividades de Pesquisa e Iniciação Científica (Categoria C), 

sujeitam-se aos seguintes tipos. 

a)     Participação e desenvolvimento de projetos de iniciação científica 

vinculados ao Centro de Pesquisa e Extensão da Univel. 

b)     Participação em projetos de pesquisa vinculados ao Centro de 

Pesquisa e Extensão da Univel. 

c)     Trabalhos publicados em periódicos acadêmico-científicos. 

d)     Participação em eventos de iniciação científica ou em congressos 

científicos relacionados aos projetos desenvolvidos pelo aluno. 

  

Art. 6º - O Voluntariado (Categoria D) compreende a participação do aluno em 

atividades e projetos voluntários desenvolvidos com o intuito de prestação de 

serviços junto a sociedade, podendo estar vinculados a outros projetos da 

instituição. 

  

Art. 7º - A Categoria E compreende a participação do aluno em atividades de 

monitorias em disciplinas do curso no qual o mesmo está matriculado. 

  

Art. 8º - A Categoria F contempla as seguintes modalidades: 

a)    Disciplinas não previstas na grade curricular obrigatória do curso 

ofertadas pela instituição, disciplinas de outras IES. 

b)    Cursos de idiomas freqüentados durante o transcorrer do curso. 

  

Art. 9º - Caberá à Coordenação do Curso: 

a)    Aprovar o relatório final de Atividades Complementares de cada 

aluno. 

b)    Exigir a comprovação documental pertinente para que seja anotada 

na Univel. 

c)    Controlar o lançamento das atividades cumpridas na ficha individual 

do aluno. 
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d)    Remeter a Secretaria da Univel o relatório final das Atividades 

Complementares realizadas pelo aluno e a respectiva carga horária 

computada, para fins de registro no histórico escolar correspondente. 

Parágrafo Único – Os documentos comprobatórios das Atividades 

Complementares, após anotados na ficha individual do aluno, com a indicação 

do tipo de atividade desenvolvida e da carga horária computada, serão 

devolvidos aos alunos, que terão a responsabilidade de guardá-los até a 

obtenção do diploma. 

  

Art. 10º - É da exclusiva competência da Coordenação do Curso a aprovação 

do relatório final de Atividades Complementares e a distribuição das horas 

dispendidas em tais atividades por cada aluno contemplando os limite mínimos 

fixados neste regulamento. 

Parágrafo Único – Caberá ao Coordenador do curso tomar as providências 

necessárias para evitar abusos e fraudes. Poderá, ainda, estipular o prazo 

máximo para a entrega do relatório final de Atividades Complementares pelo 

formando. 

  

Art. 11º - Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as  disposições em contrário. 
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ANEXO G 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  

DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA FACULDADE DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE CASCAVEL 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º Este instrumento legal regulamenta o Estágio Supervisionado 

Obrigatório do Curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas de Cascavel (UNIVEL) e complementa o Projeto Pedagógico 

do Curso. 

 

Art. 2º O Estágio Supervisionado é parte integrante do currículo do curso de 

Engenharia de Produção 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 Civil troca experiências práticas e teóricas 

em diversos campos de atuação das áreas abrangidas pelo profissional de 

Engenharia de Produção, 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 de Produção, na participação em 

projetos de pesquisa e/ou extensão, 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 de Produção 

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 de Produção. 

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 de Produção, sendo responsável por: 

I. Acompanhar e orientar o acadêmico estagiário, de acordo com o 

regulamento de Estágio Supervisionado; 

II. Buscar junto às empresas e instituições, vagas para os acadêmicos 

matriculados nos componentes curriculares de Estágio Supervisionado; 

III. Divulgar as oportunidades de Estágio Supervisionado; 

IV. Selecionar os acadêmicos para os campos de estágios nas diferentes 

empresas e/ou instituições concedentes de estágios; 

V. Encaminhar os alunos estagiários aos campos de estágios; 

VI. Analisar e dar pareceres aos pedidos de troca de estágios e/ou 

supervisores na empresa, a pedido das partes interessadas; 
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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 de Produção. 

 

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 programa de atividades a ser desenvolvido pelo aluno que 

deverá estar contemplado no Plano de Estágio; 

II. Acompanhar, supervisionar e orientar o aluno estagiário mediante visitas 

in loco, durante a realização do estágio; 

III. Fornecer informações referentes ao desenvolvimento das atividades do 

aluno ao Coordenador de Estágio do Curso. 

IV. Avaliar o desempenho do acadêmico, mediante análise da Ficha de 

Avaliação da Empresa (Anexo 1) e da Ficha de Controle de Atividades 

(Anexo 2), preenchido no local de estágio; 

V. Encaminhar a Ficha de Avaliação da Empresa (Anexo 1) e a Ficha de 

Controle de Atividades (Anexo 2) ao Coordenador de Estágio do Curso. 

 

Art. 8º O Estagiário é o acadêmico do curso de Engenharia de Produção da 

UNIVEL, matriculado no componente curricular obrigatório denominado Estágio 

Supervisionado, a quem compete: 



  
 

154 

I. Tomar a iniciativa de conhecer os campos de estágio optando por um 

deles; 

II. Comunicar ao Departamento de Estágios a necessidade e/ou 

possibilidade de realização de estágio no campo escolhido; 

III. Entrar em contato com o Coordenador de Estágio do Curso para firmar a 

orientação de estágio; 

IV. Encaminhar ao Departamento de Estágios toda documentação 

necessária; 

V. Cumprir a carga horária exigida no Estágio Supervisionado; 

VI. Realizar as atividades programadas no Plano do Estágio, cumprindo os 

horários estabelecidos; 

VII. Buscar assessoramento com o Coordenador de Estágio do Curso e/ou 

Supervisor da Empresa, sempre que necessário; 

VIII. Informar ao Coordenador de Estágio do Curso e/ou Supervisor da 

Empresa o andamento das atividades de estágio; 

IX. Elaborar os relatórios de estágio conforme normas estabelecidas neste 

regulamento. 

X. Entregar os relatórios de estágio de acordo com o cronograma 

estabelecido pelo Coordenador de Estágio do Curso; 

XI. Elaborar o Relatório Final, ao término do período de estágio, 

especificando as atividades realizadas e a carga horária cumprida. 

 

Art. 9o O Departamento de Estágios é um órgão de caráter suplementar da 

administração básica da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, 

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. 

 

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 
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geral, desde que apresentem condições para situações concretas de vida e 

trabalho, dentro do campo profissional do Engenharia de Produção. 

 

Art. 11. Na definição dos campos de estágios são considerados os seguintes 
aspectos: 

I. A existência de infraestrutura material e de recursos que permita a 

realização dos estágios; 

II. Anuência às normas disciplinares dos Estágios Supervisionados 

definidos pela UNIVEL; 

III. Proposição de termos de organização do estágio que possam ser 

convertidos em formulação legal (instrumentos jurídicos como acordo de 

cooperação, convênios, termo de compromisso, entre outros), onde 

devem estar acordadas todas as condições de realização dos estágios. 

 

Art. 12. Às entidades concedentes de estágio compete: 

I. Celebrar convênio com a 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; 

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 
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Art. 13. A carga horária destinada ao Estágio Supervisionado é especificada na 

matriz curricular do curso, de acordo com as diretrizes curriculares e a 

legislação vigente, e deve ser cumprida integralmente. 

 

§ 1º O componente curricular obrigatório Estágio Supervisionado poderá ser 

cumprido no decorrer do último ano do curso (9o ou 10o períodos), sendo a 

critério do aluno o período no qual irá realizar o estágio. 

 

§ 2º A carga horária prevista para o Estágio Supervisionado será desenvolvida 

na modalidade de atividades práticas individuais na Entidade Concedente do 

Estágio, conforme estabelecido no Plano de Estágio. 

 

§ 3º O Coordenador de Estágio do Curso poderá realizar atividades presenciais 

e em grupo com todos os alunos da respectiva turma, nas dependências da 

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 em Edital. 

 

Art. 14. Estão habilitados a se matricular no componente curricular Estágio 

Supervisionado os alunos aprovados em todas as disciplinas do curso até o 

final do 8o (oitavo) período, e que tenham 50% da carga horária referente às 

Atividades Complementares cumpridas, conforme exigência do curso e previsto 

na matriz curricular na qual está vinculado. 

 

§ 1º A matrícula no componente curricular denominado Estágio Supervisionado 

deve ocorrer no período de matrícula de todas as disciplinas, previstas no 

Calendário Acadêmico. 

 

§ 2º Para efetivar a matrícula, o aluno deverá apresentar o Termo de 

Compromisso de Estágio firmado com a Entidade Concedente do Estágio e a 

UNIVEL, além dos documentos complementares previstos pelo Departamento 

de Estágios da UNIVEL.  
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Art. 15. No Estágio Supervisionado a frequência será de 100%, a qual será 

controlada pelo Supervisor da Empresa no campo de estágio. 

 

§ 1º No Estágio Supervisionado o acompanhamento do aluno dar-se-á 

mediante visitas realizadas pela Coordenação de Estágio do Curso nos locais 

de campo de estágio, ou através de outro contato com o Supervisor da 

Empresa. Casos especiais serão definidos pelo Colegiado do Curso. 

 

§ 2º O Coordenador de Estágio do Curso tem a responsabilidade pelos 

aspectos relacionados ao ensino, aprendizado obtido no estágio 

supervisionado, e a fará com frequência mínima mensal e/ou atendendo a 

demanda do aluno. 

 

Art. 16. As atividades teóricas e práticas a serem executadas devem constar 

no Plano de Estágio elaborado em conjunto entre Estagiário, Supervisor da 

Empresa e Coordenador de Estágio do Curso. 

 

Art. 17. Será considerado abandono de estágio o não cumprimento das 

atividades previstas no Plano de Estágio, a partir data da confirmação do 

Estágio Supervisionado. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Avaliação do Estágio Supervisionado 

 

Art. 18. O processo de avaliação no componente curricular de Estágio 

Supervisionado será realizado da seguinte forma: 

I. Acompanhamento das atividades que constam no plano de estágio por 

meio da Ficha de Avaliação da Empresa (N1), conforme Anexo 1, feita 

pelo Supervisor das Empresa no estágio in loco, a qual será atribuída 

uma nota de 0 (zero) a 10,0 (dez); 

II. Entrega do Relatório Final de Estágio (N2), a qual será atribuída uma 

nota de 0 (zero) a 10,0 (dez), dada pelo Coordenador de Estágio do 

Curso;  
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III. A média final (MF) do Estágio Supervisionado será obtida da seguinte 

maneira: 

MF = (N1 + N2) / 2  

 

Art. 19. A condição para a aprovação no Estágio Supervisionado é a obtenção 

de, no mínimo, média final (MF) 7,0 (sete), na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez), 

no conjunto das atividades previstas e realizadas no Estágio Supervisionado, 

conforme previsto no Plano de Estágio, art. 16 desde regulamento. 

 

Parágrafo único. Não caberá no componente curricular de Estágio 

Supervisionado, o exame final e segunda chamada. 

 

Art. 20. Cabe ao aluno com aproveitamento insuficiente no Relatório Final de 

Estágio uma nova oportunidade. Novo Relatório Final deverá ser entregue, 

num prazo de no máximo 10 (dez) dias, desde que esse não ultrapasse o 

período letivo. 

 

Art. 21. O aluno reprovado no componente curricular Estágio Supervisionado 

deverá efetuar nova matrícula no componente curricular em que não foi 

aprovado. 

 

CAPÍTULO VII 

Relatório Final do Estágio 

 

Art. 22. O Relatório Final de Estágio é a análise e interpretação teórica da 

prática realizada no campo de estágio, devendo revelar mais que citação de 

ações ou sua descrição exaustiva. É a elaboração intelectual das atividades 

propostas e as efetivadas, desde suas intenções e condições de realização, 

justificativas, causas e consequências. É a síntese teórica do trabalho 

realizado. 

 

Art. 23. O Relatório Final de Estágio será avaliado pelo Coordenador de 

Estágio do Curso e um professor do Colegiado do Curso indicado conforme a 

área do estágio, considerando os seguintes itens: 
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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 de Produção. 

 

Parágrafo único. Em caso de realização do estágio em período diferente do 

letivo, o aluno terá 15 dias após o término do estágio para entregar o Relatório 

Final de Estágio. 

 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais 

 

Art. 25. Quando o número de estagiários interessados em um campo de 

estágio for maior que o número de vagas disponíveis, serão adotados os 

seguintes critérios de seleção, pela ordem: 

I. Maior média geral de todas as disciplinas cursadas no Curso; 

II. Maior média alcançada na disciplina (ou disciplinas) ligada ao campo de 

estágio; 

III. Menor número de dependências; 

IV. Maior número de disciplinas cursadas; 

V. Maior idade. 

 

Art. 26. O Estágio Supervisionado não será validado nos seguintes casos: 

I. Na falta de matrícula no componente curricular Estágio Supervisionado 

e/ou trancamento do curso; 

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. 27. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de 

Engenharia Civil da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel e, 

em última instância, pelo Conselho de Administração Superior. 

 

Art. 28. Este regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado 

do Curso e pelo Conselho de Administração Superior da UNIVEL. 
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ANEXO H 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO 

CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS APLICADAS DE CASCAVEL 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade normatizar o Trabalho de 

Conclusão do Curso (TCC) do curso de Engenharia de Produção da Faculdade 

de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel (UNIVEL), ao qual devem 

submeter-se os acadêmicos do curso de Engenharia Civil. 

 

Art. 2º O TCC consiste na investigação, desenvolvimento, execução, análise e 

sistematização de um trabalho na área de Engenharia de Produção. 

 

CAPÍTULO II 

Do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Art. 3º O TCC é um componente curricular obrigatório e tem por objetivo 

ampliar os conhecimentos teórico-práticos proporcionados aos discentes no 

decorrer da graduação, bem como, estimular a criatividade, a reflexão e a 

investigação científica pertinente ao currículo, através do trabalho científico 

escrito e defendido perante banca examinadora. 

 

Art. 4º O TCC poderá ser realizado individualmente ou em, no máximo, 2 (dois) 

acadêmicos, orientado por um professor, com o fim de aplicar e demonstrar 

fundamentação consistente em relação aos conhecimentos teórico-práticos 

adquiridos no decorrer do curso. 

 

Art. 5º O TCC está inserido na matriz curricular na forma de dois componentes 

curriculares, TCC I e TCC II, pertences aos 9º (nono) e 10º (décimo) períodos 

do curso de Engenharia Civil, com carga horária especificada na matriz 

curricular. 
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§ 1º Os componentes curriculares TCC I e II serão desenvolvidos na 

modalidade de atividades práticas individuais ou em dupla, ocorrendo através 

de momentos de orientação entre Orientador e Orientando(s), conforme horário 

e data planejado pelo Orientador e acordado entre as partes. 

 

§ 2º Os componentes curriculares TCC I e II poderão ter atividades presenciais 

e em grupo com todos os alunos da respectiva turma, além do tempo previsto 

para Orientação, quando houver, serão organizadas pelo Coordenador de TCC 

do Curso e divulgadas as datas e horários em Edital. 

 

Art. 6º São objetivos do TCC: 

I. Criar condições para que o acadêmico analise e trate as informações de 

forma sistemática, para expô-las e sustentá-las, tanto de forma escrita 

como oral, capacitando-o a compreender de forma ampla o contexto 

técnico-sócio-político-econômico e ético; 

II. Promover condições para que o acadêmico reflita criticamente sobre as 

informações recebidas e experiências vivenciadas; 

III. Propiciar ao acadêmico orientação que o direcione à reflexão crítica e 

contextualizada das áreas de atuação da Engenharia de Produção; 

IV. Propor soluções aos problemas, pesquisar e diagnosticar com 

sustentação teórica. 

 

Art. 7º O TCC poderá versar sobre: 

I. Experiências desenvolvidas no Estágio Supervisionado; 

II. Projeto de ação comunitária nas áreas da Engenharia de Produção; 

III. Projetos de ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão nas áreas 

da Engenharia Civil; 

IV. Pesquisa de campo ou experimental relacionada aos conteúdos das 

disciplinas do Curso ou afins às áreas da Engenharia de Produção. 

 

CAPÍTULO III 

Da Organização do TCC 
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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; 

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; 
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III. Orientar os alunos nas questões relacionadas a conteúdo, forma, 

sequência, anotações bibliográficas e conclusão do TCC na área 

escolhida; 

IV. Comunicar ao Coordenador de TCC do Curso quando ocorrerem 

problemas, dificuldades e dúvidas relativas ao processo de 

orientação; 

V. Atender cada aluno, no mínimo, 2 (dois) encontros mensais durante 

o semestre letivo, realizando as orientações necessárias para o 

desenvolvimento do TCC e registrando os encontros na Ficha de 

Acompanhamento das Orientações (Anexo 1) do TCC; 

VI. Avaliar o acadêmico, conforme especificações deste regulamento; 

VII. Acompanhar as normas da ABNT e as diretrizes para trabalhos 

acadêmicos do Curso; 

VIII. Orientar no máximo 8 (oito) TCCs por turma e no máximo 20 (vinte) 

TCCs no Curso. 

 

Parágrafo único. Serão Orientadores somente professores pertencentes ao 

corpo docente da UNIVEL ou professores indicados e aprovados pelo 

Colegiado do Curso de Engenharia de Produção. 

 

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. 
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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 de 

Produção; 

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 

de Produção 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. 

 

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) 
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período, inclusive o TCC I, e estejam regularmente matriculados em todas as 

demais disciplinas do último semestre letivo. 

 

CAPÍTULO V 

Do Componente Curricular TCC I 

 

Art. 15. O componente curricular TCC I consiste na construção de um Projeto 

de TCC, que deverá ser desenvolvido dentro das Normas da ABNT e diretrizes 

para trabalhos acadêmicos do curso, observando as seguintes etapas: 

 

ETAPA ATIVIDADES 

 
I 

1. Apresentação do nome do orientador. 
2. Apresentação do cronograma de orientação até o final do semestre (acertado 
de comum acordo junto ao orientador). 
3. Apresentação do tema do TCC e justificativas da escolha 

 
 
 
II 

 4. Apresentação do Pré-projeto, com no mínimo: 
1.1 Introdução (apresentação geral do projeto) 
1.2 Tema 
1.3 Objetivos geral e específico 
1.4 Revisão provisória da literatura 
1.5 Referências (bibliográficas e infográficas) 

 5. Cópia da Ficha de Acompanhamento de Orientações do TCC I. 

III 6. Cópia da Ficha de Acompanhamento de Orientações do TCC I. 

 
 
 

IV 

7. Entrega do Projeto de TCC revisado em forma e conteúdo (protocolizado na 
Secretaria Geral), com no mínimo: 

7.1 Introdução (apresentação geral do projeto) 
7.2 Tema 
7.3 Objetivos geral e específico 
7.4 Revisão completa da literatura (Fundamentação teórica) 
7.5 Metodologia 
7.6 Referências (bibliográficas e infográficas) 

 

Parágrafo único. Os prazos para cada etapa serão definidos pelo 

Coordenador de TCC do Curso e publicados em Edital no início do semestre 

letivo. 

 

Art. 16. Será disponibilizada, no componente curricular TCC I, uma relação 

com os Docentes Orientadores, suas respectivas áreas de orientação e vagas 

disponíveis. O acadêmico poderá escolher o professor Orientador a partir desta 

relação, de acordo com o seu tema de pesquisa. 
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§ 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. 

 

Art. 18. O acadêmico é acompanhado pelo professor Orientador utilizando a 

Ficha de Acompanhamento das Orientações do TCC (Anexo 1), a ser mantida 

em dia pelo Orientador, e apresentada sempre que solicitada pelo 

Coordenador de TCC do Curso. 

 

Parágrafo Único. O acadêmico pode ser encaminhado, pelo professor 

Orientador, para receber assessorias de outros professores e/ou profissionais. 

 

Art. 19. O Projeto de TCC deverá ser entregue até o final do 9º (nono) 

semestre na data e no horário fixados em Edital pelo Coordenador de TCC do 

Curso, protocolizado com o dia e hora legíveis. 

 

§ 1º O Projeto de TCC deve ser entregue para a avaliação em 1 (uma) via 

encadernada em espiral. 

 

§ 2º Após a avaliação feita pelo Orientador, o aluno Orientando deverá fazer as 

correções requeridas e entregar a versão final do Projeto de TCC na data e no 

horário fixado, protocolizado com o dia e hora legíveis. 

 

Art. 20. O TCC I terá 2 (duas) avaliações, cada uma compondo 50% da nota 

final. A primeira nota será atribuída pelo professor Orientador (Anexo 2) e a 

segunda nota pelo Coordenador de TCC do Curso (Anexo 3) em função das 

etapas descritos no Art. 17º. 
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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. 

 

§ 1º Cabe ao aluno com aproveitamento insuficiente no Projeto de TCC uma 

nova oportunidade. Novo Projeto de TCC deverá ser entregue, num prazo de 

no máximo 10 (dez) dias, desde que esse não ultrapasse o período letivo. 

 

§ 2º Não caberá no componente curricular TCC I, o exame final e segunda 

chamada. 

 

§ 3º O aluno reprovado no componente curricular TCC I deverá efetuar nova 

matrícula no componente curricular em que não foi aprovado e fará um novo 

Projeto de TCC em outro semestre de forma integral. 

 

CAPÍTULO VI 

Do Componente Curricular TCC II 

 

Art. 22. O componente curricular TCC II consiste na construção de um relatório 

final de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC que deverá ser desenvolvido 

dentro das Normas da ABNT e diretrizes para trabalhos acadêmicos do curso, 

observando as seguintes etapas: 

 

ETAPA ATIVIDADES / ETAPAS 

I 1. Apresentação da metodologia e instrumentos de pesquisa 
elaborados (questionários, protocolos, entrevistas e outros) 

II 2. Apresentação dos primeiros resultados e análises preliminares. 
3. Cópia da Ficha de Acompanhamento de Orientações do TCC II. 

III 4. Entrega do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC revisado em 
forma e conteúdo (protocolizado na secretaria acadêmica) contendo 
no mínimo: 

1. Resumo 
2. Sumário 
3. Índice de tabelas/ilustrações 
4. Introdução (apresentação geral do projeto) 
5. Tema 
6. Objetivos geral e específico 
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7. Revisão completa da literatura (Fundamentação teórica) 
8. Materias e Métodos 
9. Resultados e Discussão 
10. Conclusões 
11. Referências (bibliográficas e infográficas) 
12. Anexos e/ou Apêndices 

IV 5. Bancas Examinadoras 

V 6. Entrega do TCC final, com as devidas correções e alterações 
propostas em banca examinadora. 

 

Parágrafo único. Os prazos para cada etapa serão definidos pelo 

Coordenador de TCC do Curso e publicados em Edital no início do semestre 

letivo. 

 

Art. 23. O TCC deverá ser entregue: 

I. Para a defesa: em 3 (três) vias encadernadas em espiral; 

II. Após a defesa e alterações necessárias: em 1 (uma) via encadernada 

para o TCC, e em 1 (uma) cópia em CD ou DVD em formato PDF 

protocolizado para arquivo na biblioteca; o não atendimento a este 

quesito implica em atraso do encaminhamento do diploma para registro; 

 

Parágrafo único.  Após a apresentação à banca examinadora, o acadêmico 

deverá fazer as correções requeridas e entregar a versão final do TCC na data 

e no horário fixados pelo Coordenador do curso, com o dia e hora legíveis. 

 

Art. 24. O trabalho entregue até a data estabelecida terá avaliação na escala 

de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. O trabalho não entregue na data poderá ser 

protocolizado com atraso máximo de 48 (quarenta e oito) horas mediante 

comprovação por escrito do ocorrido e terá avaliação na escala de 0 (zero) a 8 

(oito) pontos. 

 

Parágrafo único.  Após decorridas as 48 horas do prazo fixado em Edital, o 

trabalho não será aceito e o acadêmico estará automaticamente reprovado no 

componente curricular TCC II. 

 

Art. 25. O TCC será apresentado e avaliado por uma Banca Examinadora, 

sendo que o acadêmico somente irá para a defesa do TCC após liberação do 

professor Orientador por escrito. 
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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 abaixo: 

 

NOTA CONCEITO RESULTADO MEDIDA NECESSÁRIA 

0,0 a 3,9 Insuficiente Reprovado Matricular-se novamente no componente 
curricular TCC II (recomeçar tudo). 

4,0 a 5,9 Fraco Refazer o projeto 
conforme as 
solicitações do 

Tem prazo estipulado de 7 (sete) dias 
corridos para refazer o trabalho com ajuda do 
seu orientador. 
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orientador e da 
banca 
examinadora. 

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. 

 

CAPÍTULO VII 

Considerações Finais 

 

 

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de 

Engenharia de Produção da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Cascavel e, em última instância, pelo Conselho de Administração Superior. 

 

Art. 30. Este regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado 

do Curso e pelo Conselho de Administração Superior da UNIVEL. 
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REGULAMENTO INSTITUCIONAL DO NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE DA FACULDADE. 

 

TÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

 

Art. 1º O presente regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do 

Docente Estruturante dos cursos de Graduação da Faculdade. 

 

Art. 2º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é órgão consultivo, deliberativo e 

recursal, formado por uma equipe de docentes de elevada formação e 

titulação, 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 Nacionais (DCN’s) dos Cursos de Graduação a que 

pertencem; 

c) Avaliar e supervisionar os Planos de Ensino (PE) das disciplinas do 
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curso, adequando-os ao PPC e encaminhar, se for o caso, propostas de 

reestruturação curricular aos órgãos Colegiado do Curso, entre outras 

atribuições inerentes a proposta pedagógica dos cursos. 

d) Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de Graduação; 

e) Promover a interdisciplinaridade e/ou transdisciplinaridade do curso e 

entre os cursos; 

f) Exercer as demais funções que lhe são explícitas ou implicitamente 

conferidas por este Regulamento ou por outras legislações e regulamentos 

a que se subordine. 

 

 

CAPITULO II - DA CONSTITUIÇÃO DO NDE 
 

 

Art. 4º O NDE de Curso será constituído: 

 

a) Pelo Coordenador do Curso, como seu presidente; 

b) Pelo menos por 5 (cinco) professores incluindo o coordenador  

pertencentes ao corpo docente do curso, 

 

§1º O Coordenador é substituído em suas faltas e impedimentos eventuais 

por um professor do Curso, designado previamente pelo Diretor Geral. 

 

§2º Os membros do Núcleo Docente Estruturante serão indicado pelo 

coordenador do curso e aprovado pelo Diretor Geral e devem participar da 

integralização do currículo pleno do curso. 

 

Art. 5º A indicação dos representantes docentes será feita pelo Coordenador  

de Curso para um mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução, 

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 
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Art. 6º Os docentes que compõem o Núcleo Docente Estruturante devem 

possuir, pelo menos 60% de titulação acadêmica obtida em programa de pós- 

graduação stricto senso. 

 

 

CAPITULO IV - DO REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES DO NDE 
 

 

Art. 7º Os docentes que compõem o Núcleo Docente Estruturante terão 

contratação em regime de tempo parcial e integral, sendo pelo menos 20 % 

em regime integral. 

 

 

CAPITULO V - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO 
NDE 

 

 

Art. 8º 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) 
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horas antes da hora marcada para o início da sessão e, sempre que 

possível, com a pauta da reunião. 

 

§ 2º Somente em casos de extrema urgência poderá ser reduzido o prazo 
de que trata o "caput" deste artigo, desde que todos os membros do NDE 
tenham conhecimento da convocação e ciência das causas determinantes 
de urgência dos assuntos a serem tratados. 

 

Art. 10 A pauta dos trabalhos das sessões ordinárias será obrigatoriamente a 

seguinte: 

 

a) Leitura e aprovação da Ata da sessão anterior; 

 

b) Expediente; 

 

c) Ordem do dia; e 

 

d) Outros assuntos de interesse geral. 
 

§1º Podem ser submetidos à consideração do plenário, assuntos de 

urgência, a critério do NDE, que não constem da Ordem do Dia, se 

encaminhados por qualquer um de seus membros. 

 

§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. 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascavel, dezembro de 2015. 
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ANEXO J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 
PEDAGOGICA, ARQUITETÔNICA, 

ATITUDINAL E NAS COMUNICAÇÕES - 
NAPAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cascavel - PR 
2016
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CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
 

Art. 1º O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do 
Núcleo de Acessibilidade, Pedagógicas, Arquitetônica, Atitudinais e nas Comunicações  
- NAPAC  do Centro Universitário UNIVEL  doravante denominado Centro Universitário. 
 

Parágrafo único. O NAPAC foi implantado para melhor atendimento às diretrizes 
do Plano Nacional de Educação – PNE, aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho 
de 2014, Lei nº 10.098, de 19/12/2000, Decreto nº 5296, de 02/12/2004, Portaria nº 
3284, de 07/11/2003, Decreto nº 7611, de 17/11/2011 e Lei nº 12764, de 27/12/2012. 
 

Art. 2º O Núcleo de Acessibilidade, Pedagógicas, Arquitetônicas, Atitudinais e nas 
Comunicações,  será responsável pelo cumprimento e implementação das políticas de 
acessibilidade e viabilização de ações constante do Projeto de Desenvolvimento 
Institucional – PDI/2016-2020 do Centro Universitário, tendo como objetivo a 
eliminação de barreiras arquitetônicas, atitudinais, de comunicações, digitais e 
pedagógicas. 
 

Parágrafo único. Outras medidas inclusivas, não previstas, poderão ser 
planejadas e operacionalizadas conforme o surgimento de necessidades concretas. 
 

Art. 3º O NAPAC terá seu atendimento voltado, em especial, a pessoas com 
deficiência auditiva, visual, física, altas habilidades/superdotação, idosos e pessoas 
com  transtorno do espectro autista. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA CONSTITUIÇÃO DO NAPAC 

 
 

Art. 4º O NAPAC será constituído: 
 

I- coordenador de área dos cursos de tecnologias e bacharéis; 

II- coordenador de pesquisa e extensão 
III- responsável pela acessibilidade arquitetônica; 
IV- responsável pela acessibilidade pedagógica e atitudinal; 
 V- responsável pela acessibilidade nas comunicações;  
VI- representante da biblioteca; 
VII- representante do Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
(CONSEPE); 
VIII- representante da Comissão de Processo Seletivo; 
IX- representante discente; 
X-  representante do Núcleo de Atendimento Pedagógico; 
XI- representante do Departamento de Recursos Humanos. 
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§1º O NAPAC será presidido pelo Coordenador Geral. 
 

§2º O NAPAC terá, dentre seus membros, preferencialmente, pelo menos 1 (uma) 
pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. 
 

Art. 5° Os membros do NAPAC serão escolhidos e nomeados pela Pró-Reitoria 
Acadêmica. 

 
§ 1º Perderá automaticamente o  mandato, o membro referido no inciso IX que 

solicitar transferência, trancamento ou deixar de realizar  a matrícula ou sofrer pena de 

exclusão do corpo discente.  

 
§ 2º A perda do vínculo com o CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL e/ou de 

qualquer dos cargos mencionados no artigo 4  implicará, automaticamente, a 

perda do respectivo mandato.  

 
Art. 6º A renovação da composição do NAPAC seguirá as seguintes diretrizes: 

 
I - Os mandatos dos membros do NAPAC serão de 2 (dois) anos. 
II- Os membros do NAPAC poderão ter seus mandatos prorrogados por 

sucessivos períodos, a critério da Pró-Reitoria Acadêmica. 

III - Os cargos serão exercidos sem remuneração. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUÇÕES DO NAPAC 

 
 
Art. 7º São atribuições do NAPAC: 

 
I-  Propor ações afirmativas para superação de barreiras que inviabilizem a 

acessibilidade  no âmbito do Centro Universitário; 
II- desenvolver projetos e atividades com o objetivo de assegurar o direito à 

acessibilidade  no âmbito do Centro Universitário; 
III- promover e estimular ações que garantam o acesso e permanência de 

pessoas com deficiência no ensino superior; 
IV- oferecer assistência ao deficiente no ambiente acadêmico desde o momento 

da inscrição no processo seletivo; 
V- atender a comunidade acadêmica e visitantes no que tange a acessibilidade 

arquitetônica nos prédios do Centro Universitário; 
VI- manter cadastro e acompanhamento dos deficientes matriculados, elaborando 

relatórios semestrais; 
VII- estimular a pesquisa e a extensão relacionadas à temática da acessibilidade, 

disseminando conceitos e práticas inclusivas; 
VIII- realizar atividades próprias e em parceria com órgãos públicos e privados 
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que tratam do deficiente e da temática inclusiva, visando à conscientização da 
comunidade acadêmica e da comunidade em geral sobre a necessidade de inclusão; 

IX- estudar a legislação pertinente à acessibilidade, aplicável à instituição de 
ensino superior; 

X- registrar e divulgar as ações e políticas desenvolvidas pelo NAPAC; 
XI- deliberar sobre a ampliação/restrição das formas de atendimento ao 

deficiente, encaminhando propostas à Reitoria; 
XII- implementar salas dotadas de equipamentos necessários para a oferta do 

atendimento educacional especializado – Decreto 7611/2011); 
XIII – propiciar às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias 

assistivas/ajudas técnicas e ao acervo correspondente a sua necessidade. 
 
 

SEÇÃO I 
DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA 

 
 

Art. 8º Caberá ao NAPAC, no âmbito da acessibilidade arquitetônica, orientar e 
supervisionar o cumprimento dos procedimentos a seguir relacionados, em 
conformidade com o Decreto nº 5.296/2004, a Lei nº 13.146/2015 e a ABNT 
9050/2015. 
 

I- adaptar o ambiente acadêmico, oferecendo rota de interligação acessível, 
permitindo o livre acesso e circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida por todos os prédios da instituição; 

II- oferecer rota acessível do estacionamento de veículos às entradas principais 
da instituição; 

III- reservar vagas no estacionamento da instituição para veículos que conduzam 
ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência, mantendo-as devidamente 
sinalizadas; 

IV- adaptar o mobiliário urbano da edificação como bebedouros, guichês e bancos 
de alvenaria; 

V- adaptar o mobiliário urbano de recepção e atendimento para que disponham 
de, pelo menos, uma parte da superfície acessível para atendimento às pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

VI- adaptar, por pavimento, pelo menos um sanitário e seus equipamentos 
acessórios, de maneira que possam ser utilizados por pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida; 

VII- proporcionar diferentes formas de sinalização (visual, tátil e sonora), podendo 
ser esta de caráter permanente ou temporário, direcional ou de alerta, facilitando a 
orientação da pessoa com deficiência; 

VIII- sinalizar com informação visual e sonora as rotas de fuga, as saídas de 
emergência e as áreas de resgate para pessoas com deficiência; 

IX- reservar e sinalizar assentos preferenciais e espaços acessíveis nos 
auditórios, praça de alimentação e Biblioteca e similares para pessoas em cadeira de 
rodas, obesas ou com mobilidade reduzida, e de lugares específicos para pessoas com 
deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de modo a facilitar-lhes as 
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condições de acesso, circulação e comunicação; 
X- oferecer rota acessível interligando os espaços ao palco e aos bastidores por 

pessoa em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida; 
XI- instalar sinalização em Braille nas entradas das salas, elevadores, sanitários e 

corrimões; 
 XII- instalar rampas e corrimões e/ou elevadores para facilitar a locomoção do 
deficiente no ambiente acadêmico; 
XIII- realizar a sinalização, por meio do símbolo internacional de acesso, nos 

espaços onde existam equipamentos, mobiliários e serviços para pessoas com 
deficiência; 

XIV- obedecer e implementar normas técnicas de acessibilidade aplicáveis à 
instituição de ensino superior. 
 
 
 

SEÇÃO II 
DA ACESSIBILIDADE ATITUDINAL 

 
Art. 9º Caberá ao NAPAC, no âmbito da acessibilidade atitudinal: 

 
I- realizar atendimento prioritário do deficiente e de pessoas com mobilidade 

reduzida, em conformidade com o art. 6º, do Decreto nº 5.296/2004; 
II- acompanhar docentes e funcionários com deficiência, minimizando suas 

necessidades e proporcionando melhores condições de trabalho; 
III- estimular a inserção de alunos e egressos com deficiência no mercado de 

trabalho, mediante parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná – 
CIEE e demais órgãos afins; 

IV- capacitar docentes e o corpo técnico-administrativo para melhor comunicação 
com o deficiente e com a pessoa com transtorno do espectro autista, mediante os 
recursos humanos e tecnológicos disponibilizados para essa finalidade; 

V- orientar funcionários para práticas inclusivas e atendimento dos deficientes, de 
acordo com suas particularidades; 

VI- acompanhar o tratamento a ser dispensado aos professores, alunos e 
colaboradores com deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de 
discriminação, recomendando a aplicação de sanções pelo descumprimento dessas 
normas. 
 

SEÇÃO III 
DA ACESSIBILIDADE PEDAGÓGICA 

 
Art. 10º Caberá ao NAPAC, no âmbito da acessibilidade pedagógica: 

 
I- acompanhar os alunos com deficiência, oferecendo, quando necessário, 

atendimento educacional especializado, visando à eliminação de barreiras e a plena 
participação do aluno no ambiente acadêmico; 

II- realizar diagnóstico de necessidades pedagógicas; 
III- analisar a necessidade de adaptação de provas do Processo Seletivo, bem 
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como de material didático do curso e tomar as providências cabíveis junto à Comissão 
de Processos Seletivos e Coordenadorias de Curso; 

IV- orientar docentes e coordenadores de curso na adoção da flexibilização na 
realização e correção de provas; 

V- disponibilizar atendimento psicopedagógico e/ou recursos e tecnologias 
assistivas, se solicitado, que auxiliem o deficiente no processo de aprendizagem; 

VI- implementar sala com recursos multifuncionais e equipe multidisciplinar, se 
solicitado; 

VII- adotar plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille e de fitas 
sonoras para uso didático, quando solicitado; 

VIII- proporcionar aos docentes e ao pessoal técnico-administrativo acesso à 
literatura e informações sobre a especificidade linguística do aluno com deficiência 
auditiva; 

IX- proporcionar intérprete e tradutor de Libras ao deficiente auditivo, quando 
solicitado; 

X- acompanhar alunos com altas habilidades/superdotação, oferecendo 
condições para melhor desenvolvimento acadêmico, como por exemplo, programas de 
enriquecimento curricular, bolsas de pesquisa, compactação curricular; 

XI- propor cursos de nivelamento, se necessário. 
 

SEÇÃO IV 
DA ACESSIBILIDADE NAS COMUNICAÇÕES E DIGITAL 

 
Art. 11º Caberá ao NAPAC, no âmbito da acessibilidade nas comunicações: 

 
I- possibilitar o acesso a todos os meios de comunicação disponíveis na 

instituição, sendo livre a manifestação do pensamento, desde que respeitada à política 
interna de comunicação; 

II- disponibilizar ajudas técnicas/tecnologias assistivas (tradutor e intérprete de 
Libras, pranchas de comunicação, textos em Braille, textos impressos e ampliados, 
computadores, softwares, monitores e teclados adaptados à necessidade do deficiente) 
que facilitem a comunicação, quando necessário e solicitado. 
 
 

 
CAPÍTULO IV 

DO ATENDIMENTO PELO NAPAC 
 
 
 

Art. 12º O NAPAC manterá um espaço no site do Centro Universitário, por meio 
do qual serão disponibilizadas as informações sobre o Núcleo, bem como os meios de 
acesso aos serviços oferecidos. 
 

§1º O atendimento do NAPAC será realizado preliminarmente por requerimento 
preenchido eletronicamente no espaço do Núcleo no site do Centro Universitário, 
dentre outros meios. 
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§2º Constatada a necessidade, o NAPAC manterá contato  com o requerente. 

 
§3º Tratando-se de candidato ao processo seletivo ou aluno matriculado o 

NAPAC realizará uma entrevista com o solicitante para definir suas necessidades e 
deliberar sobre as ações necessárias. 
 

§4º O NAPAC não realizará diagnósticos ou tratamentos; sua atuação será 
norteada por laudos médicos. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS REUNIÕES 

 
Art. 14º O NAPAC reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez por semestre e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo coordenador geral ou pela Pró-
Reitoria Acadêmica. 
 

Parágrafo único. Das reuniões será lavrada ata, lida e assinada na mesma 
reunião ou na seguinte. 
 

Art. 15º As decisões do NAPAC serão tomadas por maioria simples de votos, 
sendo as deliberações encaminhadas à Pró-Reitoria Acadêmica. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 16º Os casos omissos serão resolvidos pelo NAPAC e suas deliberações 

encaminhadas à Pró-Reitoria Acadêmica, que poderá vetá-las em parte ou no todo. 
 

Art. 17º O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho Superior - CONSU do Centro Universitário UNIVEL 
 

 
 
 
Cascavel, 26 de abril de 2016. 
 

 
 
 

Viviane da Silva 
Diretora Geral. 

 
 

http://www.univel.br/

