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1. A INSTITUIÇÃO  

  

1.1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1.1.  Mantenedora 

FATEB Educação Integral S/C Ltda. 

 

1.1.2. Mantida  

Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB 

 

1.1.3. Endereço 

Av. Marechal Floriano Peixoto, 1181 – Alto das Oliveiras. 

CEP: 84266-010 Telêmaco Borba – PR 

Fone: (0**42) 3271-8000 

Fax: (0**42) 3271-8000 

Home page: FATEBtb.edu.br 

 

1.1.4. Diretora Geral 

Paula Regina Pontara 

 

1.1.5.  Diretora Acadêmica 

Nathaly Sartor dos Santos 
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1.2. BREVE HISTÓRICO DA FATEB  

 

A FATEB, com sede na cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, é uma 

instituição particular de Ensino Superior, mantida pela FATEB Educação Integral Ltda., 

mantenedora que acumula mais de 17 anos de experiência na área do ensino. 

Credenciada ao Sistema Federal de Ensino pela Portaria MEC nº 875 de 23 de junho de 

2000, a IES iniciou suas atividades acadêmicas em fevereiro de 2001, com a autorização 

para os cursos de Licenciaturas em Letras (Português-Inglês e Português-Espanhol) e 

Pedagogia, e Bacharelado em Administração (março/2001), atendendo a missão de 

oferecer qualidade de ensino para a formação humana e profissional, de acordo com 

as necessidades de mercado, com o objetivo de transformar Telêmaco Borba e região 

em um polo de excelência em educação.   

De 2001 a 2017, ano em que foi recredenciada por meio da Portaria MEC nº 

1.260, de 29 de setembro de 2017, com conceito institucional 4, a FATEB apresentou 

um crescimento consistente e se posicionou como uma IES de referência regional, 

contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento da região em que está inserida. 

Nesses anos foram implantados os cursos de Bacharelado em Ciências Contábeis, 

Engenharia Química, Turismo, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, 

Engenharia de Produção, Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) e mais 

recentemente o curso de Psicologia, totalizando mais de 3 mil alunos egressos ao longo 

de 17 anos e cerca de 1.200 alunos atualmente matriculados nos 10 cursos ofertados 

presencialmente.  

Além do ensino presencial, a FATEB também foi credenciada para oferta de 

cursos na modalidade a distância (EAD), por meio da Portaria MEC nº 723, de 14 de 

julho de 2015, também com conceito institucional 4. Até o momento, oferece três 

cursos na modalidade EAD (Bacharelado em Administração e Ciências Contábeis, e 

Licenciatura em Pedagogia), direcionados aos alunos residentes na região que 

precisam da flexibilidade para adquirir uma formação superior e, ao mesmo tempo, 
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procuram usufruir de uma IES de qualidade reconhecida. A IES ainda tem autorizados, 

nessa modalidade, os cursos de Letras (licenciatura) e Teologia (bacharelado). 

Com as alterações trazidas pelo Decreto nº 9057, de 25/05/2017, e Portaria 

Normativa nº 11, de 21/06/2017, os alunos de EaD da FATEB passaram a poder 

frequentar unidades  polo instaladas em outras 06 cidades – Curiúva, Jaguariaíva, 

Ortigueira, Santo Antônio da Platina e Tibagi, com a vantagem de se manterem 

próximos das ações institucionais empreendidas pela IES em toda a região. 

Novamente, aqui, se percebe a vocação regional da IES e seu envolvimento com os 

munícipios vizinhos, permitindo a disseminação de um ensino superior de qualidade.  

A FATEB também oferta cursos de pós-graduação lato sensu, presencial e na 

modalidade EAD, relacionados às áreas dos seus cursos de graduação e alinhados às 

demandas do mercado. 

Com a abertura do curso de bacharelado em Psicologia e Educação Física, a 

FATEB inaugura sua fase de expansão na oferta de cursos nesta área de ensino. 

Buscando identificação com a área da saúde, a Instituição planeja a oferta de mais 

cursos desta área, visando, sobretudo, atender demandas locais e regionais, 

cumprindo seu papel multiplicador de ensino. Além disso, a IES trabalha para se 

credenciar como Centro Universitário e, com isso, proporcionar uma gama ainda maior 

de possibilidades de expansão e atendimento da demanda local e regional. 

Conveniada ao PROUNI – Programa Universidade para Todos - que oferece 

bolsas integrais e/ou parciais, assim como vinculada ao FIES - Programa de 

Financiamento Estudantil do Governo Federal, a instituição possibilita um acesso 

amplo aos cursos de graduação, além do programa próprio de bolsas e convênios com 

entidades e empresas da comunidade local, que garantem descontos nas matrículas e 

mensalidades, refletindo sua política de responsabilidade social.  

Com a consolidação da sua visão e missão e com a busca incessante pela 

qualidade no ensino e na estrutura ofertada aos alunos, a FATEB se destaca pela 

inovação e pioneirismo em desenvolver ações que articulam o conhecimento teórico 

com a aplicabilidade prática demandada pelo mercado, além da formação de 

excelência. Esses princípios estão alinhados com o perfil da IES desde a sua fundação  
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e norteiam as atividades de ensino, da extensão e da pesquisa através da iniciação 

científica, pelos próximos anos.  

Além disso, esses planos reforçam a vocação da instituição em formar 

profissionais e empreendedores capacitados para atuar em diferentes áreas do 

conhecimento. Para tanto, a IES possui um qualificado corpo docente, contando com 

especialistas, mestres e doutores, que vêm sendo capacitados em metodologias de 

ensino inovadoras, de forma a permiti-los acompanhar a transformação mundial do 

processo de ensino-aprendizagem. Importante registrar, também, que a IES mantém 

convênio junto ao SEBRAE para o incentivo ao empreendedorismo, cujas ações são 

voltadas para o desenvolvimento dos acadêmicos e da comunidade local, por meio de 

um Centro de Empreendedorismo, batizado de Bonde+, o qual promove uma série de 

ações de impacto ao longo do calendário acadêmico e institucional. Além do incentivo 

ao empreendedorismo, a IES também foca seus trabalhos na inovação, através da 

disrupção de modelos tradicionais de ensino, envolvendo seu corpo docente e discente 

na implantação de novas metodologias de ensino-aprendizagem, sempre com um viés 

proativo e inovador, pensando não só no desenvolvimento pessoal, mas no 

desdobramento disso para um amplo desenvolvimento regional. 

Para tanto, a FATEB trabalha conectada com as demandas locais, se mantendo 

em forte contato com a indústria, o comércio e o poder público, de modo a atender as 

suas necessidades e, com isso, contribuir ainda mais com o desenvolvimento regional. 

Relevante registrar que todos os cursos de graduação da instituição 

desenvolvem inúmeros projetos de extensão com cunho social, trabalhando sempre 

com a visão da inclusão e da cidadania. Diversas iniciativas de cunho social e ambiental 

são realizadas com a finalidade de incutir na comunidade acadêmica a preocupação 

com as camadas mais desfavorecidas da população, de modo que compreenda que a 

contrapartida social é fundamental na construção do conhecimento. 

Atualmente, a IES já formou mais de 3.000 profissionais entre graduados e 

técnicos. Gera mais de 300 empregos diretos e indiretos e se posiciona como uma das 

melhores empresas da região para se trabalhar. Isso indica que a instituição, além de 
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ser referência na área educacional, é também um fator determinante para a evolução 

socioeconômica da região em que está localizada. 

 

1.3. OBJETIVOS E METAS DA INSTITUIÇÃO 

 

Para transformar a sua missão e visão em ações práticas, a FATEB vem 

construindo uma estrutura educacional de qualidade e alinhada aos processos de 

construção do conhecimento que se adequam às demandas da sociedade e integradas 

às necessidades de desenvolvimento das regiões, onde está instalada. Assim, os 

objetivos da IES incluem a consolidação da sua posição regional por meio da 

profissionalização da gestão e de mecanismos de inovação sociais e científicas, 

tecnológicos e metodológicos em consonância com a legislação e com a missão e visão 

expressas pela IES.  

Os objetivos partem da convicção de que melhorias pedagógicas e tecnológicas 

são necessárias para manter-se em constante evolução.  

Desse modo, a IES elencou um quadro de objetivos, metas e indicadores que 

determinam a trajetória a ser percorrida, com o estabelecimento das diretrizes de:  

• Expansão regional; 

• Introdução de metodologias inovadoras e ferramentas tecnológicas; 

• Ampliação do portfólio de oferta de cursos; 

• Ampliação da oferta de cursos na área da saúde; 

• Fortalecimento da atuação interdisciplinar; 

• Ampliação da iniciação científica; 

• Incentivo ao empreendedorismo e intraempreendedorismo; 

• Crescimento da oferta de cursos de pós-graduação; 

• Transformação da organização acadêmica em centro universitário; 

• Ampliação do programa de extensão; 

• Ampliação do número de docentes contratados em regime de trabalho em 

tempo integral; 

• Ampliação do número das unidades polos de EaD; 
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• Reorganização dos processos administrativos. 

 

1.3.1. Objetivos e Metas para o Ensino 

 

Os objetivos e metas da FATEB estão descritos em sete objetivos globais, que 

se desdobram em metas, indicadores e planos de ação. Está compreendida, dentro 

destas metas, a necessidade permanente de revisão das estratégias, o que se faz 

necessário para acompanhar as transformações sociais, econômicas, culturais e 

políticas da sociedade em que a instituição está inserida, as quais interferem na esfera 

educacional, bem como em função dos próprios resultados obtidos na implementação 

das ações planejadas. As alterações e ajustes a serem feitos não implicam em 

mudanças na missão e visão institucional, mas representam a condição necessária para 

a FATEB se adaptar a um ambiente em constante mudança. 

Os objetivos e metas definidos para os próximos anos cobrem as dimensões 

didático-pedagógicas e de gestão necessários para dar suporte ao crescimento 

sustentável da IES, e os indicadores demonstram como a FATEB implementará e 

medirá o alcance das metas: 

 

Objetivo 1: 

Instituir diferencial acadêmico por meio do processo de ensino/ aprendizagem 

alinhado às inovações metodológicas e tecnológicas. 

Meta:  

Consolidar o processo de deslocamento do eixo pedagógico do ensino de 

informação direcional, professor-aluno, para o ensino participativo, laboratorial, 

monitorado, motivador e autoinstrucional, considerando o aluno, protagonista de sua 

aprendizagem.  

Indicadores:  

• Quantidade de componentes curriculares que incorporaram novas 

metodologias e tecnologias na dinâmica do ensino/aprendizagem 

• Implementação de matrizes curriculares flexíveis; 
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• Resultados de aprendizagem no ENADE e nos componentes curriculares; 

• Índice de participação discente voluntária em ações institucionais de inovação; 

• Inovação/criatividade em protótipos e projetos interdisciplinares em ações 

institucionais (número de protótipos e projetos inovadores); 

• Resultado da Autoavaliação, medida pela CPA, do eixo Políticas para o Ensino, 

a Pesquisa (Iniciação Científica) e a Extensão. 

 

Objetivo 2:  

Ampliar a área de abrangência da FATEB em relação a quantidade de 

municípios atendidos. 

Meta:  

Ampliar a oferta de novos cursos de graduação relacionados às áreas da saúde, 

engenharias e das áreas de ciências sociais aplicadas e ciências humanas, condizentes 

com as demandas locais e regionais e nacionais como ampliar o raio de abrangência. 

Indicadores:  

• Número de novos projetos pedagógicos autorizados; 

• % de crescimento do número de alunos oriundos da região; 

• % de recall de marca em pesquisa de imagem e opinião; 

• Quantidade de endereços fora da cidade sede; 

• Quantidade de alunos residentes em cidades polo e do seu entorno. 

 

Objetivo 3:  

Transformar a organização acadêmica de Faculdade para Centro Universitário. 

 

Meta:  

Atender às exigências legais contida na Resolução n° 1, de 20 de janeiro de 

2010. 

Indicadores:  

• Ter 20% do quadro de docentes contratados em regime de trabalho em 

Tempo Integral (T40); 
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• Manter no mínimo de 33% (trinta e três por cento) do corpo docente 

com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; 

• Número de projetos de Pesquisa através da Iniciação Científica; 

• Ampliar os programas de extensão; 

• Manter os cursos reconhecidos em funcionamento, garantindo a 

quantidade mínima para a viabilização. 

 

Objetivo 4: 

Desenvolver, permanentemente, o programa de capacitação continuada para 

o corpo docente e gestores acadêmicos e, utilizando recursos internos e externos. 

Metas:   

Capacitar o corpo docente e gestores acadêmicos, utilizando o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) e encontros presenciais, objetivando a relação teoria x 

prática no exercício da docência. 

Indicadores:  

• % do sistema implementado. Formação da equipe, para continuidade do 

processo. 

 

Objetivo 5:  

Articular e promover a multidisciplinaridade entre os cursos da Instituição. 

Metas: 

Incentivar a elaboração de projetos interdisciplinares e atividades 

complementares, visando a multidisciplinariedade entre os mesmos. 

Indicadores:  

• % Projetos realizados nos respectivos cursos. 

 

Objetivo 6:  

Articular e promover a multidisciplinariedade entre os cursos da Instituição. 

Meta:  
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Ampliar a área de atuação da modalidade EaD e regiões limítrofes, por meio de 

diferencial de qualidade pedagógica. 

Indicadores: 

• Número de novos cursos; 

• Número de alunos de EaD; 

• Conceito obtido no recredenciamento; 

• Resultados de aprendizagem: Conceito ENADE; 

• Número de novas unidades polos; 

• Número de novas plataformas digitais nos cursos em andamento. 

 

Objetivo 7: 

Manter o programa de capacitação continuada dos professores/tutores e 

técnico- administrativos. 

Meta:  

Ampliar número de cursos de capacitação para professores-tutores e técnicos-

administrativos na modalidade EaD, e consolidar investimento em tecnologia e 

infraestrutura acadêmica para adoção destes atributos como diferenciais pedagógicos. 

Indicadores:  

• Número de professores/tutores e técnicos administrativos capacitados. 

 

Objetivo 8: 

Manter e qualificar permanentemente a equipe multidisciplinar. 

Meta:  

Atender as orientações da equipe multidisciplinar para o aprimoramento do 

aprendizado pelas novas tecnologias. 

Indicadores:  

• Tempo de permanência da equipe; 

•  Número de demandas atendidas. 

 

Objetivo 9:  
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Promover melhorias e inovações no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

Meta:  

Promover melhorias a cada ano letivo. 

Indicadores:  

• % de melhorias realizadas no AVA. 

 

1.3.2. Objetivos e Metas para a Pesquisa através da Iniciação Científica  

Objetivo 1:  

Ampliar a oferta de projetos de iniciação científica e incentivar a participação 

dos alunos, nos eventos relacionadas à pesquisa. 

Meta:  

• Estimular a participação docente em projetos de iniciação científica; 

• promover eventos de cunho acadêmico (Congresso de Pesquisa e Semanas 

pedagógicas dos cursos) como uma forma de vincular seus alunos ao 

conhecimento acadêmico e científico e oportunizar a apresentação pública dos 

resultados obtidos em seus trabalhos de iniciação científica e monografias, e o 

debate com estudantes e pesquisadores de outras instituições de ensino; 

promover anualmente do Encontro de Pesquisa e Iniciação Científica (EPIC) no 

mês de outubro a fim de reunir pesquisadores de todas as áreas de 

conhecimento dos cursos da instituição e também de outras instituições. 

• Implementar bolsas de iniciação científica. 

Indicadores: 

• Número de docentes participantes em eventos de iniciação científica. 

• Número de alunos participantes do evento de iniciação científica. 

• Número de bolsistas de iniciação científica. 

 

Objetivo 2:   

Ampliar e incentivar a produção científica, artística e cultural dos docentes e 

acadêmicos. 

Meta:  
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Publicação dos trabalhos em livros eletrônicos pela Editora da IES e em outras 

editoras; aproximação com outras instituições ensino, com a iniciativa privada e com 

agências de fomento científico, a fim de promover um conjunto de ações que busquem 

elevar a quantidade e a qualidade da produção científica relevante para as áreas do 

conhecimento nas quais atua. 

Indicadores: 

• Número de publicações. 

 

1.3.3. Objetivos e Metas para a Extensão 

Objetivo 1:  

Contribuir para o desenvolvimento social e econômico da região, por meio da 

prestação de serviços que beneficiem a comunidade nas áreas de atuação acadêmica, 

considerando o eixo de empreendedorismo. 

Meta:  

Criar e/ou manter programas de atendimento à comunidade de Telêmaco 

Borba e região, alinhados com as demandas dos cursos e utilizando, sempre que 

possível, a estrutura do Centro de Empreendedorismo (Bonde+). 

Indicadores:  

• Número de atendimentos CEJUSC e NPJ; 

• Número de Projetos Bonde + (Centro de Empreendedorismo); 

• Número de efetivação de projetos de extensão; 

• Implantação Clínica de Psicologia e Fisioterapia e número de 

atendimentos à comunidade 

 

Objetivo 2:  

Promover práticas de sustentabilidade através de ações de conscientização e 

incentivos de projetos. 

Metas:  
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Realizar palestras de conscientização, convidando profissionais da área com 

experiência em sustentabilidade em suas corporações; e incentivar temas transversais, 

como sustentabilidade nos projetos integradores. 

Indicadores:  

• Número de projetos de sustentabilidade; 

• Número de alunos envolvidos; 

• Número de projetos integradores com o tema sustentabilidade. 

 

Objetivo 3:  

Estimular o trabalho voluntário de estudantes, professores e colaboradores. 

Metas: 

Realizar pesquisas para identificar o potencial de trabalho voluntário entre, 

professores, alunos e professores; e realizar parcerias e convênios para a efetivação 

de projetos sociais voluntários. 

Indicadores:  

• Número de convênios realizados; 

• Número de ações realizadas; 

• Número de alunos envolvidos. 

 

Objetivo 4:  

Ampliar e propor melhorias na política de acompanhamento do egresso. 

Meta:  

Consolidar mecanismos informacionais e de gestão, para o acompanhamento 

dos egressos. 

Indicadores:  

• Número de egressos cadastrados; 

• Número de egressos participantes de pesquisa. 

 

Objetivo 5:   

Incentivar a participação de alunos em eventos acadêmicos. 
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Metas:  

Consolidar e ampliar a realização de cursos de extensão; promover seminários 

e encontros para debate de assuntos relacionados aos cursos de graduação ofertados; 

e fortalecer e incentivar programas de intercâmbio acadêmico nacionais e 

internacionais. 

Indicadores:  

• Número de eventos realizados; 

• Número de alunos envolvidos; 

• Número de cursos envolvidos; 

• Número de programas de intercâmbio e respectiva participação 

discente. 

 

1.3.4. Objetivos e Metas para a Gestão Acadêmica 

Objetivo 1: 

Sistematizar a cultura de inovação em processos educacionais. 

Meta:  

Implementação e consolidação de um Núcleo de Inovação, com o objetivo de 

acompanhar as tendências e antecipar a implementação de inovações incrementais e 

disruptivas em processos de tecnologia, metodologias de ensino e aprendizagem e 

desenvolvimento educacional. 

Indicadores:  

• Implementação do Núcleo de Inovação; 

• % Efetividade de novos produtos e processos na área de inovação 

educacional e de gestão acadêmica. 

Objetivo 2:  

 Atualizar constantemente o sistema informatizado acadêmico, para o 

professor e aluno.  

Metas:  

Analisar e atualizar as informações da página campus virtual e no site; 

implantar a chamada eletrônica; e acompanhar as informações das publicações dos 
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estudantes no manual do estudante, do professor e do coordenador e contribuir para 

a sua melhoria. 

Indicadores:  

• Relatório das avaliações internas e externas da instituição e dos cursos 

bem como do setor de comunicação. 

 

Objetivo 3:  

Otimizar a carga horária dos docentes com atribuições nos demais setores 

pertinentes. 

Meta:   

Avaliar e redistribuir as atividades relativas às horas atribuídas para os docentes 

ampliando o regime de tempo. 

Indicadores:  

 

• % de professores em tempo integral e/ou parcial. 

 

Objetivo 4: 

Fortalecer a Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

Meta:  

Avaliar, constantemente as atividades relacionadas à graduação, pós-

graduação e extensão. 

Indicadores:  

• Relatórios das avaliações internas e externas, com conceitos satisfatórios. 

 

1.3.5. Objetivos e Metas para a Gestão Administrativa 

Objetivo 1:  

Manter a sustentabilidade econômica da IES por meio da implantação de 

processos de gestão administrativa alinhados às necessidades acadêmicas e 

institucionais. 

Metas:  
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Reestruturar a área administrativa com processos de gestão perenes e 

sustentáveis que deem suporte às metas acadêmicas; e mapear e organizar os 

processos e indicadores acadêmicos. 

Indicadores: 

• % de efetivação do plano de ação das áreas administrativas; 

• % de implementação de eventos institucionais com finalidade 

acadêmica; 

• implantação de gestão de indicadores por curso. 

 

Objetivo 2:  

Manter ambientes físicos adequados às necessidades das atividades 

acadêmicas e de apoio técnico-administrativo. 

Metas:  

Executar o planejamento de expansão dos laboratórios e unidades polos de 

EaD; executar adequadamente as atividades de manutenção, conservação e limpeza 

das instalações (incluindo as unidades polos), oferecendo ambientes compatíveis com 

a excelência do ensino ofertado, disponibilizando salas de aula e demais espaços físicos 

necessários ao pleno funcionamento da FATEB; manter espaços físicos e condições 

adequadas de acessibilidade para alunos, colaboradores e visitantes com necessidades 

especiais, de acordo com a legislação vigente; executar ações de melhoria contínua em 

sistemas, dispositivos e equipamentos de apoio, em especial nos de apoio áudio visual 

em salas de aula e laboratórios (data show) e rede wiFi; e manter atualizados 

equipamentos de informática e softwares nos laboratórios específicos.  

Indicadores: 

• % de efetivação do plano de ação das áreas administrativas. 

 

Objetivo 3:  

Manter corpo de colaboradores capacitados e comprometidos com a 

Instituição. 

Metas:  
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Executar programa de capacitação continuada para o pessoal técnico-

administrativo. 

Indicadores: 

• % de índice de capacitação; 

• Número de treinamentos e capacitações; 

• Número de funcionários qualificados pelos programas. 

 

1.4. IDENTIDADE CORPORATIVA DA FATEB  

 

1.4.1. Missão Institucional 

A FATEB possui como missão:  

“Expandir o ensino de qualidade para a formação humana e profissional, 

atendendo o mercado em sintonia com as tendências educacionais”. 

 

1.4.2. Visão Institucional 

A missão descreve e traduz a visão da IES de longo prazo que é a de:  

“Consolidar a expansão da FATEB como instituição inovadora em modelos de 

educação presencial e à distância”. 

 

1.4.3. Valores  

A missão e visão são orientadas por princípios e valores que norteiam a 

expansão e o crescimento sustentável: 

• seriedade, transparência e ética em todas as suas ações;  

• compromisso com a qualidade de ensino;  

• competitividade profissional (empregabilidade) e intelectual dos 

alunos; 

• responsabilidade administrativa.  
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1.4.4. Princípios filosóficos e teórico-metodológicos orientadores das práticas 

acadêmicas  

A FATEB acredita que a educação é o meio pelo qual a sociedade prepara seus 

membros para exercerem de maneira digna a sua cidadania. Nessa perspectiva, a 

educação tem uma dimensão ampla, pois engloba as formas particulares de educação 

e, entre elas, a educação institucionalizada e formal, que contempla espaços de 

aprendizagem em que exista a livre de circulação de ideias, de discussões e de 

socialização do conhecimento capazes de intervir e transformar a realidade.  

Nesse sentido, importa garantir aos acadêmicos e profissionais uma sólida 

formação teórico-prática, filosófica, epistemológica e humana que possibilite atender 

às necessidades e superar os desafios da atualidade, em que as mudanças ocorrem de 

forma constante e veloz. Tal contexto impõe necessidades de construir novas relações 

sociais, dentro de espaços de interação mediados pela tecnologia e novos modelos de 

aprendizagem, que interrompem a mera função de transmissão de saberes e 

transformam a educação em um modelo dialógico, inter e transdisciplinar, integrador, 

empreendedor e voltado para a solução de problemas, pois, conforme já afirmava 

Rogers (1986, p. 156) há 30 anos, “se desejarmos ter estudantes que aprendam para 

serem indivíduos livres e responsáveis, temos de estar querendo que eles confrontem, 

enfrentem problemas”. 

A sociedade atual exige que a universidade não somente capacite os 

acadêmicos para futuras habilitações nas especializações tradicionais, mas, 

principalmente, que tenha em vista a formação dos mesmos, para desenvolver suas 

competências e habilidades em função de novos saberes que se produzem e que 

exigem um novo tipo de profissional que saiba resolver problemas. Por competência, 

tome-se aqui a definição formulada por Perrenoud, que a concebeu como: 

 

Uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 
situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Para 
se enfrentar uma situação da melhor maneira possível, deve-se, via 
de regra, pôr em ação e em sinergia vários recursos cognitivos 
complementares, entre os quais estão os conhecimentos 
(PERRENOUD, 1999, p. 7). 
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Nesse contexto a interdisciplinaridade emerge como um instrumento de suma 

importância para o desenvolvimento das novas habilidades e competências para a 

construção dos saberes necessários para a formação humana e profissional do homem 

do século XXI (MORIN, 2000), pelo fato de que ela corresponde a uma nova consciência 

da realidade, a um novo modo de pensar, que resulta num ato de troca, de 

reciprocidade e integração entre áreas diferentes de conhecimento, visando tanto à 

produção de novos conhecimentos, como a resolução de problemas, de modo global 

e abrangente, conforme observam Favarão e Araújo (2004), dado que, conforme 

observa Morin (2003, p. 10), “os componentes que constituem um todo (como o 

econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o tecnológico) são 

inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e interretroativo entre as 

partes e o todo, o todo e as partes”. 

Dessa forma, a proposta interdisciplinar é indispensável para se aplicar no 

processo de educação na sociedade atual, pois dela pode-se desvelar ao homem a 

visão da totalidade, desenvolver o espírito crítico e criativo através das atividades 

cotidianas desenvolvidas, para nelas perceber a multiplicidade de relações entre as 

disciplinas, pensamento, sentimento, valores e aprimorá-los, a fim de superar e 

ultrapassar contradições e diferenças.  

Nesse sentido, a educação do século XXI, além de ser interdisciplinar, 

integradora e voltada para a solução de problemas, ela também precisa ser 

“significante”, conforme conceito cunhado por Rogers (1986, p. 156) que definia a 

“aprendizagem significante” como um tipo de aprendizagem em que “os estudantes 

são confrontados com temas que tenham significado e relevância para eles”, ou seja, 

algo que “ocorre quando a matéria de ensino é percebida pelo aluno como relevante 

para seus próprios objetivos” (MOREIRA, 2015, p. 140), de modo que ele aprende 

quando é ensinado um conteúdo que ele percebe como importante para atingir um 

determinado objetivo, seja acadêmico, pessoal ou profissional.   

Para a concretização da aprendizagem significante é necessário o 

deslocamento do foco centrado no professor (educação tradicional) para o aluno, pois 
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o ensino deve fazer sentido para o aluno para que ele possa aprender. Nessa 

metodologia de ensino, o professor deixa ser o detentor de todo o conhecimento 

(educação bancária na perspectiva de Freire, 2013) para ser o mediador do 

conhecimento. Nesse sentido, Rogers propõe uma metodologia de ensino-

aprendizagem significante e centrada no aluno: 

 

Ao questionar esse tipo de educação centrada no professor, no 
ensino, propõe uma educação centrada na pessoa do aluno (ou ainda 
no professor enquanto aluno), tomando-o como ativo no processo 
de ensino-aprendizagem. A partir dessa nova Filosofia, ensinar 
compreende que se deve criar condições para que o outro, a partir 
dele próprio, aprenda e cresça, que seja facilitada a aprendizagem. O 
aluno é possuidor de forças de crescimento, tem a possibilidade de 
ser livre (mas com responsabilidade), digno de confiança e o 
professor está a seu serviço, possibilitando-lhe uma 
autoaprendizagem (PILETTI e ROSSATO, 2015, p. 122). 

 

Desse modo, para Rogers a aprendizagem significante está centrada num aluno 

autônomo, com liberdade para aprender, pois com poder e liberdade “os educandos 

podem aprender uns com os outros e com eles mesmos, se autoinstruir, numa 

aceitação; da possibilidade de aprender com os erros” (PILETTI e ROSSATO, 2015, p. 

126). Nessa perspectiva, a aprendizagem é facilitada quando o aluno participa 

responsavelmente do processo de aprendizagem: “Quando o aluno escolhe suas 

próprias direções, descobre seus próprios recursos de aprendizagem, formula seus 

próprios problemas, decide sobre seu próprio curso de ação, vive as consequências de 

cada uma dessas escolhas, a aprendizagem significante é maximizada” (MOREIRA, 

2015, p. 142). 

A aprendizagem significante postulada por Rogers está calcada no princípio do 

“aprender a aprender”, sendo que grande parte da aprendizagem significante é 

adquirida por meio de atos, ou seja, do aprender fazendo, numa conjunção entre 

teoria e prática.  

Sendo assim, a aprendizagem significante está em total consonância com as 

orientações das Diretrizes Nacionais dos Cursos de Graduação (DCNs) para que o 

ensino superior seja pautado pelo desenvolvimento de competências e habilidades, e 
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não mais pela transferência de conhecimento do professor para o aluno, pois, como 

dizia Freire (1996), ensinar não é transferir conhecimento e aprender não é receber 

conhecimento. Nesse sentido, em conformidade com as DCNs e com as necessidades 

educacionais do século XXI, Fava afirma que: 

 

O ensino por competências deve construir uma relação com o saber, 
menos pautada em uma hierarquia baseada no saber erudito e 
descontextualizado, visto que os conhecimentos sempre se 
ancoram, em última análise, na ação. Assim, no ensino por 
competência, os conteúdos (conceituais, procedimentais e 
atitudinais) devem ser definidos em termos de identificação com a 
aplicação que deve ser realizada pelo estudante. Desse modo, a 
exigência de o saber fazer (somatório do conteúdo conceitual com o 
procedimental) vem substituir o apenas saber. Essa lógica modifica a 
forma de pensar os conteúdos, relacionando-os à capacidade efetiva 
de desempenhos, definindo um tratamento aplicado aos processos 
de ensino e aprendizagem (FAVA, 2014, p. 136). 

 

Caminhando nesta direção para atender e adequar sua proposta pedagógica à 

realidade exposta, a FATEB vem consolidando um grande eixo norteador que articula 

áreas de conhecimento centrais e fundamentos que embasam o processo de ensino- 

aprendizagem, com maior ênfase no aluno autônomo na busca do conhecimento, na 

adoção de diretrizes curriculares focadas no desenvolvimento de competências e 

habilidades e na adoção de metodologias voltadas para solução de problemas e 

utilização de laboratórios para simulações práticas que tragam maior proximidade 

entre o ambiente de ensino e o ambiente profissional.                   

A construção deste eixo norteador deve ser entendida como um processo 

contínuo, gradual e reflexivo, portanto, parte de um esforço institucional de identificar 

e interpretar a mudança no contexto social e educacional, e, a partir daí, promover a 

transformação por meio da introdução de inovações tecnológicas e novas 

metodologias junto à comunidade acadêmica, incluindo docentes, discentes e equipes 

administrativas. 

No contexto do processo de ensino-aprendizagem, todos os atores envolvidos 

devem assumir a função de incorporar, significar e (re)significar conhecimentos que 

vêm de diferentes fontes, externas à instituição, e que ao serem trabalhados passam 
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de meras listas de conteúdos para um conjunto de competências que preparam o 

profissional para as demandas atuais. Além de especialistas em determinadas áreas, 

os professores terão que desenvolver habilidades para identificar as relações de sua 

especialidade com outras áreas do conhecimento, selecionando, organizando, dando 

sentido e construindo o conhecimento a partir de diferentes abordagens.  

As situações de ensino-aprendizagem precisam incentivar o aluno a referir o 

aprendido no curso e nas disciplinas ao vivido e observado no cotidiano de modo 

espontâneo, para que produza conhecimentos significativos e transformadores da 

realidade. Os conteúdos de ensino deverão ser (re) significados como meios e não mais 

como um fim em si mesmos. Deverão visar menos a memorização e mais as 

competências necessárias ao exercício de dar sentido ao mundo; analisar, inferir, 

prever e resolver problemas, continuar a aprender, adaptar-se às mudanças, trabalhar 

em equipe, intervir solidariamente na realidade.  

Assim, a efetividade da relação professor/aluno advém da capacidade do 

professor em assumir o papel de facilitador do processo, pois, conforme postula 

Rogers (1986, p.196), “O facilitador fornece um clima psicológico no qual aquele que 

 aprende é capaz de assumir o controle responsável. (...) e incentiva a que focalize o 

processo, a experiência da maneira pela qual a aprendizagem se realiza”. Nesse 

sentido, a partir do pensamento de Rogers, argumentam Piletti e Rossato: 

 
O professor sai do foco, deixa de ser o principal dirigente da sala de aula; 
passa a ser um mediador/facilitador, na medida em que for solicitado, 
orienta seus alunos, pois ensinar é fazer crescer o outro, criando condições 
para que este, a partir dele próprio, aprenda e cresça. Assim o professor 
está a serviço dos seus alunos, possibilitando-lhes uma autoaprendizagem 
(PILETTI e ROSSATO, 2015, p. 126). 

 

O modelo deve transformar a aula tradicional baseada na transferência de 

conteúdo em um espaço organizado de forma que a interação passe a ser o centro da 

atividade educativa, apoiado em perguntas ao invés de respostas, pois isto valoriza o 

conhecimento prévio e a construção coletiva do saber. Para que haja essa interação na 

atividade educativa, Piletti e Rossato chamam a atenção para a importância do diálogo: 

 



 

 

22 

Daí a importância fundamental da abertura ao diálogo, à discussão de 
conteúdo, dos planos de atividades. O que não inviabiliza que o professor 
promova os recursos de aprendizagem advindos de si mesmo e de suas 
experiências, de livros ou da comunidade, mas de maneira a envolver o 
aluno neste processo. 
Cabe ao professor, portanto, promover na sala de aula um ambiente 
facilitador, expressando sua profunda confiança nas capacidades de 
aprender de seus alunos, demonstrando interesse pelos aspectos 
emocionais e cognitivos deles. Considerados tais elementos o estudante 
aprende conteúdos cognitivos, mas também aprende a conhecer suas 
próprias emoções (PILETTI e ROSSATO, 2015, p. 127). 

 

A transferência de conteúdos ocasional continua a ser importante, porém, ela 

não deve ser o centro do processo. A ideia é a de evitar uma abordagem prescritiva, 

em que o aluno acessa o caminho para chegar a um resultado. Nesse sentido, deve-se 

valorizar o caminho a ser construído pelo aluno, em uma prática facilitada pelo 

professor, como o principal aspecto da aprendizagem significativa.   

Da mesma forma, cabe ao aluno a tarefa de substituir a busca pelo imediatismo 

dos resultados por uma conduta mais disponível para a investigação, o que apresenta 

uma complexidade, uma vez que altera a lógica convencional a que este aluno foi 

exposto ao longo da sua trajetória, e apresenta barreiras e incertezas representados 

pela quebra do paradigma, pois no modelo de aprendizagem significante,  

 
O aluno é responsável por desenvolver sozinho ou em cooperação com os 
outros o seu programa de aprendizagem. A independência, a criatividade, a 
autoconfiança são funções da autoavaliação, da autocrítica de cada um e 
estão presentes no processo de aprendizagem. E a autodisciplina é 
necessária ao aluno para atingir seus objetivos (PILETTI e ROSSATO, 2015, 
p. 126).  

 

À FATEB, em seu papel de instituição educativa, caberá (re)significar os 

instrumentos do trabalho pedagógico: currículos, metodologias, programas, relações 

de ensino-aprendizagem e perfis de competências dos professores. Todos os cursos, 

presenciais e a distância, pela própria constituição e organização, deverão espelhar e 

incorporar essa visão.  

Neste contexto, ao fortalecer uma proposta que já trabalha o conhecimento de 

forma interdisciplinar, inovadora e empreendedora, a FATEB, nos cursos presenciais e 

à distância, vem introduzindo mecanismos de inovação que possibilitam a atualização 

das matrizes curriculares e introdução das metodologias ativas, o aprimoramento dos 



 

 

23 

espaços laboratoriais e a interatividade pedagógica entre docentes e estudantes por 

meio de plataformas tecnológicas como Moodle, chats, internet e por meio da 

assinatura de uma plataforma de acesso a unidades de aprendizagem digital que 

compreendem diversos componentes essenciais para uma aprendizagem significativa. 

Nesse sentido, a FATEB tem como instrumento de implantação de seu modelo 

pedagógico, calcado nos princípios e valores já mencionados, as metodologias ativas 

de aprendizagem, pois entende que este é meio mais apropriado para sua realização, 

pelo fato de que, conforme afirma Moran: 

 
As metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu 
envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do 
processo, experimentando, desenhando, criando, com orientação do 
professor; (...). 
Metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação 
efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de 
forma flexível, interligada e híbrida. As metodologias ativas, num mundo 
conectado e digital, expressam-se por meio de modelos de ensino híbridos, 
com muitas combinações possíveis (MORAN, 2017, p. 4). 

 

Nesta ótica, os projetos pedagógicos dos cursos presenciais e à distância 

deverão, de acordo com a legislação em vigor, prever as atividades presenciais e online 

obrigatórias, bem como oportunidades de articulação entre alunos, professores, 

tutores e equipe multidisciplinar de uma maneira coerente a proposta pedagógica 

exposta neste plano.  

 

 

2. REGIÃO DE INSERÇÃO DA FATEB 

 

2.1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA FATEB  

 

A FATEB está localizada no município de Telêmaco Borba, no estado do Paraná, 

região A FATEB está localizada no município de Telêmaco Borba, no estado do Paraná, 

região sul do Brasil. A cidade encontra-se a centro leste do estado, a 246 km da capital 

Curitiba. Sua extensão territorial é de 1.386 km2. Tem como municípios limítrofes: ao 
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Norte Curiúva, ao Sul Imbaú e Tibagi, a Leste Ventania e Tibagi e a Oeste Ortigueira. A 

cidade Telêmaco Borba está a uma distância de 140 km de Ponta Grossa (cidade polo 

da Região Administrativa), e 200 km de Londrina. 

O município de Telêmaco Borba insere-se na região administrativa 4-AM C G. 

Os municípios que integram a Associação dos municípios da Microrregião são: Cândido 

Abreu, Castro, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Porto Amazonas, Imbaú, Reserva, 

Tibagi, Curiúva e Ponta Grossa. 

Tomando-se por base a situação econômica e político-administrativa, Telêmaco 

Borba polariza os municípios mais próximos como Ortigueira, Curiúva, Imbaú, 

Ventania, Tibagi, Reserva, principalmente quando as populações a procuram para 

suprir necessidades de serviços e comércio. Além disso, a cidade destaca-se por possuir 

um desenvolvido setor secundário, com destaque para a indústria papeleira. O clima 

da região é subtropical úmido mesoterônico, com verões quentes e geadas pouco 

frequentes, tem tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, sem 

estação certa definida, a média das temperaturas dos meses mais quentes é superior 

a 22ºC, e a das mais frias é inferior a 18ºC. 

 

2.2. ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DE TELÊMACO BORBA E REGIÃO 

 

Telêmaco Borba, conhecida como “capital do papel e da madeira”, dispõe do 

sexto maior polo industrial do Paraná. É centro de referência nacional no setor 

madeireiro. A área de reflorestamento, que envolve grande parte do Município, 

avança sobre o território de muitos municípios vizinhos, dando sustentação à indústria 

e comércio existentes e em expansão em seu território e na região. Por esse motivo, 

Telêmaco Borba mantém estreitas relações com os municípios de Imbaú, Ortigueira, 

Reserva, Curiúva, Ventania, Sapopema, dentre outros, em decorrência das operações 

da indústria Klabin. 

As indústrias da Klabin na região são a Unidade Monte Alegre, em Telêmaco 

Borba (representa 25% do volume total de produção da empresa), a maior fábrica de 

celulose da América Latina, e a Unidade PUMA, em Ortigueira (34%). As operações das 
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indústrias possuem abrangência nacional e internacional, o que confere tanto a 

Ortigueira como a Telêmaco Borba caráter de polo regional de atração de empregos. 

Destacam-se também no município as indústrias Braslumber, Kemira e W. Freitas. 

A empresa é a principal fornecedora regional de madeiras, a maior fonte 

empregadora individual dos municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira e a maior 

proprietária de terras. Suas atividades influenciam o desenvolvimento da região de 

muitas formas.  

O comércio varejista é amplo e diversificado em vários segmentos. O município 

dispõe de várias empresas prestadoras de serviços que vão desde serviços de mecânica 

industrial e de automóveis a serviços médicos, de contabilidade, de advocacia, de 

educação. 

 

Segundo dados do Plano Diretor do Município de Telêmaco Borba, os ramos 

que mais empregam no município são: 1) fabricação de papel; 2) administração 

pública; 3) montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas; e 4) 

desdobramento de madeira. Esses quatro segmentos concentram quase 50% da mão 

de obra e demonstram certo grau de diversificação das atividades produtivas no 

município. 

Inserida nesta realidade, a FATEB apresenta condições/necessidades de 

fomentar a transformação, de atuar conjuntamente com as demais instituições, tendo 

em mente duas situações: a primeira tornar-se vanguarda na região enquanto 

instituição de ensino superior; a segunda tornar-se um centro de referência na região, 

através da qualidade e quantidade de conhecimentos produzidos e profissionais 

formados, possibilitando, desse modo, trazer para o município uma nova forma de 

gerar renda e permitir a vinda de jovens da região para o município em busca da 

formação de 3º grau. 

A missão institucional contempla essa nova realidade emergente e em 

construção, permeando, assim, todas as ações desenvolvidas neste momento. Dessa 

forma, a FATEB, desde a sua origem, mostra-se como um mecanismo de fomento ao 

crescimento/desenvolvimento do município e região, trazendo em seu bojo a 
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formação de profissionais do 3º grau, criando e permitindo novas formas de 

entendimento da realidade, e tendo como preocupação não apenas o crescimento 

econômico, mas também social e cultural desta sua realidade, o que, sem dúvida, 

permite o avanço gradual na melhoria das condições de vida dos cidadãos 

telemacoborbenses, bem como da região, por meio do fortalecimento do capital 

humano local, consequentemente transformando a economia local/regional, inserida 

em um modelo de desenvolvimento sustentável. 

 A Tabela 1 mostra informações referentes ao perfil avançado do 

município de Telêmaco Borba, segundo o IPARDES – Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Social. 

Tabela 1 - Perfil avançado do munícipio de Telêmaco Borba 

PERFIL AVANÇADO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
 

TERRITÓRIO E 
AUTORIDADE 

ELEITA 
  

 

Microrregião 
Geográfica (IBGE) 

MRG de Telêmaco Borba 

Desmembrado de Tibagi 

Data de Instalação 21/03/1964 

Data de Comemoração 
(Aniversário) 

21 de março 

Altitude da sede (IBGE) 
(m) 

700 

Distância à Capital 
(SEIL) (km) 

241,02 

Autoridade Eleita 
(TRE-PR) 

Márcio Artur de Matos 

ELEITORES E 
ZONAS ELEITORAIS 

FONTE 
DAT

A 
MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO  

Número de Eleitores TSE 2018 46.780 112.382 7.971.087  

Quantidade de Zonas 
Eleitorais 

TRE-PR 2018 1 4 186  

ÁREA TERRITORIAL 
E DEMOGRÁFICA 

FONTE 
DAT

A 
MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO  

Área Territorial (km2) ITCG 2018 1.385,532 9.548,508 199.880,200  

Densidade 
Demográfica (hab/km2) 

IPARDES 2018 56,39 18,03 56,78  

Grau de Urbanização 
(%) 

IBGE 2010 97,95 72,62 85,33  

População Estimada 
(habitantes) 

IBGE 2018 78.135 172.139 11.348.937  
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População Censitária 
(habitantes) 

IBGE 2010 69.872 158.999 10.444.526  

População Censitária 
Urbana (habitantes) 

IBGE 2010 68.440 115.472 8.912.692  

População Censitária 
Rural (habitantes) 

IBGE 2010 1.432 43.527 1.531.834  

População - Contagem 
(habitantes)(1) 

IBGE 2007 65.797 154.619 10.284.503  

Taxa de Crescimento 
Geométrico 
Populacional (%) 

IBGE 2010 1,33 0,83 0,89  

Índice de Idosos (%) IBGE 2010 6,83 7,06 7,55  

Razão de Dependência 
(%) 

IBGE 2010 48,20 51,80 43,78  

Razão de Sexo (%) IBGE 2010 96,90 101,49 96,56  

Taxa de 
Envelhecimento (%) 

PNUD/IPEA/FJ
P 

2010 26,59 26,11 32,98  

DESENVOLVIMENT
O HUMANO E 

RENDA 
FONTE 

DAT
A 

MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO  

Índice de 
Desenvolvimento 
Humano (IDH-M) 

PNUD/IPEA/FJ
P 

2010 0,734 ... 0,749  

Índice de Gini da 
Renda Domiciliar Per 
Capita 

IBGE 2010 0,4958 ... 0,5416  

EDUCAÇÃO FONTE 
DAT

A 
MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO  

Matrículas na Creche 
(alunos) 

MEC/INEP 2018 1.055 2.202 209.363  

Matrículas na Pré-
escola (alunos) 

MEC/INEP 2018 2.158 4.591 277.945  

Matrículas no Ensino 
Fundamental (alunos) 

MEC/INEP 2018 10.282 24.171 1.410.023  

Matrículas no Ensino 
Médio (alunos) 

MEC/INEP 2018 2.820 6.801 424.840  

Matrículas na 
Educação Profissional 
(alunos) 

MEC/INEP 2018 1.414 1.460 80.420  

Matrículas na 
Educação Especial 
(alunos) 

MEC/INEP 2018 186 546 41.980  

Matrículas na 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) (alunos) 

MEC/INEP 2018 1.358 1.860 157.106  

Matrículas na 
Educação Superior 
Presencial (alunos) 

MEC/INEP 2017 1.395 1.395 382.853  

Matrículas na 
Educação Superior a 
Distância (alunos) 

MEC/INEP 2017 1.670 1.839 136.545  

Taxa de Analfabetismo 
de 15 anos ou mais 
(%) 

IBGE 2010 7,36 ... 6,28  
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SAÚDE FONTE 
DAT

A 
MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO  

Estabelecimentos de 
Saúde (número) 

MS-CNES 2018 160 268 24.958  

Leitos Hospitalares 
Existentes (número) 

MS-CNES 2018 166 265 27.392  

Taxa de Fecundidade 
(filhos/mulher) 

PNUD/IPEA/FJ
P 

2010 1,99 ... 1,86  

Taxa Bruta de 
Natalidade (mil 
habitantes) 

IBGE/SESA-PR 2018 14,73 14,41 13,73  

Taxa de Mortalidade 
Geral (mil habitantes) 
(P) 

Datasus/SESA-
PR 

2018 7,04 6,94 6,54  

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

Datasus/SESA-
PR 

2018 10,43 12,90 10,30  

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

Datasus/SESA-
PR 

2018 10,43 13,70 12,17  

Taxa de Mortalidade 
Materna (100 mil 
nascidos vivos) (P) 

Datasus/SESA-
PR 

2017 - - 30,47  

DOMICÍLIOS E 
SANEAMENTO 

FONTE 
DAT

A 
MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO  

Número de Domicílios 
Recenseados 

IBGE 2010 23.233 55.736 3.755.090  

Número de Domicílios 
Particulares 
Permanentes 

IBGE 2010 21.736 48.902 3.298.297  

Domicílios Particulares 
Permanentes - Com 
Água Canalizada 

IBGE 2010 21.702 48.144 3.273.822  

Domicílios Particulares 
Permanentes - Com 
Banheiro ou Sanitário 

IBGE 2010 21.702 48.326 3.286.052  

Domicílios Particulares 
Permanentes - Destino 
do Lixo - Coletado 

IBGE 2010 21.677 40.386 2.981.998  

Domicílios Particulares 
Permanentes - Com 
Energia Elétrica 

IBGE 2010 21.660 48.443 3.284.181  

Abastecimento de 
Água (unidades 
atendidas (2)) 

Sanepar/Outras 2018 27.203 50.740 3.933.478  

Consumo de Água - 
Volume Faturado (m3) 

Sanepar/Outras 2018 3.638.057 6.428.398 515.174.607  

Consumo de Água - 
Volume Medido (m3) 

Sanepar/Outras 2018 3.494.871 6.099.061 494.496.261  

Atendimento de Esgoto 
(unidades atendidas (2)) 

Sanepar/Outras 2018 21.856 36.063 2.900.378  

ENERGIA ELÉTRICA FONTE 
DAT

A 
MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO  

Consumo de Energia 
Elétrica (Mwh) 

COPEL 2017 131.931 251.429 29.412.809  
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Consumidores de 
Energia Elétrica 
(número) (3) 

COPEL 2017 27.737 62.617 4.699.723  

TRABALHO FONTE 
DAT

A 
MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO  

Estabelecimentos 
(RAIS) (número) 

TEM 2017 1.480 3.579 307.900  

Comércio Varejista TEM 2017 629 1.218 103.674  

Alojamento, 
Alimentação, 
Radiodifusão e 
Televisão 

TEM 2017 167 336 33.432  

Administradoras de 
Imóveis, Valores 
Mobiliários 

TEM 2017 126 216 34.808  

Empregos (RAIS) 
(número) 

TEM 2017 20.107 33.204 3.028.192  

Estabelecimentos 
(RAIS) nas Atividades 
Características do 
Turismo (ACTs) 
(número) 

TEM 2017 113 228 20.250  

Estabelecimentos 
(RAIS) nas ACTs - 
Alojamento (número) 

TEM 2017 28 49 1.781  

Estabelecimentos 
(RAIS) nas ACTs - 
Alimentação (número) 

TEM 2017 68 143 15.168  

Estabelecimentos 
(RAIS) nas ACTs - 
Transporte Terrestre 
(número) 

TEM 2017 10 21 1.243  

Estabelecimentos 
(RAIS) nas ACTs - 
Transporte Aéreo 
(número) 

TEM 2017 - - 35  

Estabelecimentos 
(RAIS) nas ACTs - 
Transporte Aquaviário 
(número) 

TEM 2017 - - 22  

Estabelecimentos 
(RAIS) nas ACTs - 
Agências de Viagem 
(número) 

TEM 2017 3 9 942  

Estabelecimentos 
(RAIS) nas ACTs - 
Aluguel de Transportes 
(número) 

TEM 2017 3 4 268  

Estabelecimentos 
(RAIS) nas ACTs - 
Cultura e Lazer 
(número) 

TEM 2017 1 2 791  

População em Idade 
Ativa (PIA) (pessoas) 

IBGE 2010 59.004 132.605 8.962.587  

População 
Economicamente Ativa 
(PEA) (pessoas) 

IBGE 2010 32.418 74.223 5.587.968  
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População Ocupada 
(PO) (pessoas) 

IBGE 2010 29.510 69.128 5.307.831  

Taxa de Atividade de 
10 anos ou mais (%) 

IBGE 2010 55,42 56,19 62,35  

Taxa de Ocupação de 
10 anos ou mais (%) 

IBGE 2010 91,03 93,14 94,99  

AGROPECUÁRIA FONTE 
DAT

A 
MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO  

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

DERAL 2017 
201.131.412,7

7 
2.180.451.539,22 85.307.625.877,22  

Pecuária - Bovinos 
(cabeças) 

IBGE 2017 1.500 319.077 9.370.139  

Pecuária - Equinos 
(cabeças) 

IBGE 2017 290 10.908 280.629  

Pecuária - Ovinos 
(cabeças) 

IBGE 2017 120 22.184 561.712  

Pecuária - Suínos - 
Total (cabeças) 

IBGE 2017 467 93.228 6.894.069  

Pecuária - Suínos - 
Matrizes de Suínos 
(cabeças) 

IBGE 2017 80 7.208 635.279  

Aves - Galináceos - 
Total (cabeças) 

IBGE 2017 7.500 731.810 360.835.651  

Aves - Galináceos - 
Galinhas (cabeças) 

IBGE 2017 1.415 86.020 24.623.527  

Produção Agrícola - 
Soja (em grão) 
(toneladas) 

IBGE 2017 1.900 760.049 19.073.706  

Produção Agrícola - 
Melancia (toneladas) 

IBGE 2017 330 11.105 95.858  

Produção Agrícola - 
Tomate (toneladas) 

IBGE 2017 110 39.930 252.073  

FINANÇAS 
PÚBLICAS 

FONTE 
DAT

A 
MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO  

Receitas Municipais 
(R$ 1,00) 

Prefeitura 2017 
235.951.621,0

9 
530.415.670,88 39.123.112.909,90  

Despesas Municipais 
(R$ 1,00) 

Prefeitura 2017 
205.589.451,4

4 
474.283.204,28 34.237.973.241,07  

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

SEFA-PR 2018 39.808.224,21 86.009.887,28 29.675.875.340,68  

ICMS Ecológico - 
Repasse (R$ 1,00) 

SEFA-PR 2017 1.128.983,21 2.301.880,77 289.650.678,78  

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

MF/STN 2018 32.721.566,31 100.681.743,14 5.609.988.565,52  

PRODUTO E RENDA FONTE 
DAT

A 
MUNICÍPIO REGIÃO ESTADO  

PIB Per Capita (R$ 
1,00) (4) 

IBGE/Ipardes 2016 44.278 38.062 35.726  

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

IBGE/Ipardes 2016 3.161.192 6.072.420 351.177.055  
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VAB a Preços Básicos 
- Agropecuária (R$ 
1.000,00) (4) 

IBGE/Ipardes 2016 112.355 1.123.006 34.670.440  

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

IBGE/Ipardes 2016 1.845.345 2.579.869 90.265.943  

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

IBGE/Ipardes 2016 877.420 1.634.060 177.186.882  

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

IBGE/Ipardes 2016 326.073 735.484 49.053.787  

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

SEFA-PR 2017 3.268.577.775 6.992.551.079 272.747.842.699  

VAF - Produção 
Primária (R$ 1,00) (P) 

SEFA-PR 2017 307.903.392 1.487.498.032 52.881.602.723  

VAF - Indústria (R$ 
1,00) (P) 

SEFA-PR 2017 2.630.547.348 4.471.260.903 116.474.892.513  

VAF - Comércio e em 
Serviços (R$ 1,00) (P) 

SEFA-PR 2017 430.175.410 1.032.460.855 100.309.138.373  

VAF - Recursos/Autos 
(R$ 1,00) (P) 

SEFA-PR 2017 -100.048.375 1.331.289 3.082.209.090  

 

 

(1)   Resultados da população residente em 1º de abril de 2007, encaminhados ao Tribunal de Contas da União em 14 de novembro 
de 2007. Para os municípios com mais de 170.000 habitantes (Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçú, Londrina, Maringá, 
Ponta Grossa e São José dos Pinhais) não houve contagem da população e nesses casos foi considerada a estimativa na mesma 
data. 

  
(2)   Unidades (economias) atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão independente do imóvel para 

efeito de cadastramento e cobrança de tarifa (Adaptado do IBGE, CIDE, SANEPAR). 
  
(3)   Refere-se às unidades consumidoras de energia elétrica (relógio). 
  
(4)   Nova metodologia. Referência 2010 
  
 

Convenção Utilizada 

(P) Dado preliminar 

- Dado não existe 

... Dado não disponível 
 

FONTE: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social. Disponível em: 
http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php?codlocal=53&btOk=ok 

 

Além da aceleração industrial da cidade de Telêmaco Bora e região, também se 

pode observar que o comércio tem apresentado uma grande mudança com a chegada 

de redes de franquias, modernização de mercados, implantação de prestação de 

diversos serviços e modernização de infraestrutura urbana. Há assim a necessidade de 

formação de mão de obra qualificada, de nível superior, para trabalhar as novas 

demandas fruto desta expansão e das transformações sociais que dela derivaram. 

A Tabela 2 apresenta o perfil da região dos Campos Gerais onde o município de 

Telêmaco Borba está inserido, segundo o IPARDES – Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Social. 

http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php?codlocal=53&btOk=ok
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Tabela 2 - Perfil avançado da região dos Campos Gerais 

PERFIL DA REGIÃO TURÍSTICA CAMPOS GERAIS 
 

TERRITÓRIO E 
AUTORIDADE ELEITA 

  

 

Microrregião Geográfica 
(IBGE) 

  

Desmembrado de ... 

Data de Instalação ... 

Data de Comemoração 
(Aniversário) 

... 

Altitude da sede (IBGE) (m) ... 

Distância à Capital (SEIL) 
(km) 

... 

Autoridade Eleita (TRE-PR) ... 

ELEITORES E ZONAS 
ELEITORAIS 

FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Número de Eleitores TSE 2018 475.328 7.971.087 

Quantidade de Zonas 
Eleitorais 

TRE-PR 2018 12 186 

ÁREA TERRITORIAL E 
DEMOGRÁFICA 

FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Área Territorial (km2) ITCG 2018 17.526,274 199.880,200 

Densidade Demográfica 
(hab/km2) 

IPARDES 2018 39,76 56,78 

Grau de Urbanização (%) IBGE 2010 87,32 85,33 

População Estimada 
(habitantes) 

IBGE 2018 696.773 11.348.937 

População Censitária 
(habitantes) 

IBGE 2010 633.646 10.444.526 

População Censitária 
Urbana (habitantes) 

IBGE 2010 553.317 8.912.692 

População Censitária Rural 
(habitantes) 

IBGE 2010 80.329 1.531.834 

População - Contagem 
(habitantes)(1) 

IBGE 2007 618.005 10.284.503 

Taxa de Crescimento 
Geométrico Populacional (%) 

IBGE 2010 1,06 0,89 

Índice de Idosos (%) IBGE 2010 6,73 7,55 

Razão de Dependência (%) IBGE 2010 47,87 43,78 

Razão de Sexo (%) IBGE 2010 97,09 96,56 

Taxa de Envelhecimento (%) PNUD/IPEA/FJP 2010 26,22 32,98 

DESENVOLVIMENTO 
HUMANO E RENDA 

FONTE DATA REGIÃO ESTADO 
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Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH-M) 

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

Índice de Gini da Renda 
Domiciliar Per Capita 

IBGE 2010 ... 0,5416 

EDUCAÇÃO FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Matrículas na Creche 
(alunos) 

MEC/INEP 2018 8.845 209.363 

Matrículas na Pré-escola 
(alunos) 

MEC/INEP 2018 19.726 277.945 

Matrículas no Ensino 
Fundamental (alunos) 

MEC/INEP 2018 97.926 1.410.023 

Matrículas no Ensino Médio 
(alunos) 

MEC/INEP 2018 29.122 424.840 

Matrículas na Educação 
Profissional (alunos) 

MEC/INEP 2018 6.055 80.420 

Matrículas na Educação 
Especial (alunos) 

MEC/INEP 2018 2.105 41.980 

Matrículas na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) 
(alunos) 

MEC/INEP 2018 8.842 157.106 

Matrículas na Educação 
Superior Presencial (alunos) 

MEC/INEP 2017 23.568 382.853 

Matrículas na Educação 
Superior a Distância (alunos) 

MEC/INEP 2017 7.926 136.545 

Taxa de Analfabetismo de 15 
anos ou mais (%) 

IBGE 2010 ... 6,28 

SAÚDE FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Estabelecimentos de Saúde 
(número) 

MS-CNES 2018 1.477 24.958 

Leitos Hospitalares 
Existentes (número) 

MS-CNES 2018 1.388 27.392 

Taxa de Fecundidade 
(filhos/mulher) 

PNUD/IPEA/FJP 2010 ... 1,86 

Taxa Bruta de Natalidade 
(mil habitantes) 

IBGE/SESA-PR 2018 14,87 13,73 

Taxa de Mortalidade Geral 
(mil habitantes) (P) 

Datasus/SESA-
PR 

2018 6,58 6,54 

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

Datasus/SESA-
PR 

2018 12,45 10,30 

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

Datasus/SESA-
PR 

2018 14,28 12,17 

Taxa de Mortalidade 
Materna (100 mil nascidos 
vivos) (P) 

Datasus/SESA-
PR 

2017 9,49 30,47 

DOMICÍLIOS E 
SANEAMENTO 

FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Número de Domicílios 
Recenseados 

IBGE 2010 217.321 3.755.090 

Número de Domicílios 
Particulares Permanentes 

IBGE 2010 192.779 3.298.297 

Domicílios Particulares 
Permanentes - Com Água 
Canalizada 

IBGE 2010 191.142 3.273.822 
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Domicílios Particulares 
Permanentes - Com 
Banheiro ou Sanitário 

IBGE 2010 191.581 3.286.052 

Domicílios Particulares 
Permanentes - Destino do 
Lixo – Coletado 

IBGE 2010 174.314 2.981.998 

Domicílios Particulares 
Permanentes - Com Energia 
Elétrica 

IBGE 2010 191.515 3.284.181 

Abastecimento de Água 
(unidades atendidas (2)) 

Sanepar/Outras 2018 230.793 3.933.478 

Consumo de Água - Volume 
Faturado (m3) 

Sanepar/Outras 2018 28.667.020 515.174.607 

Consumo de Água - Volume 
Medido (m3) 

Sanepar/Outras 2018 27.149.586 494.496.261 

Atendimento de Esgoto 
(unidades atendidas (2)) 

Sanepar/Outras 2018 196.885 2.900.378 

ENERGIA ELÉTRICA FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Consumo de Energia Elétrica 
(Mwh) 

COPEL 2017 3.106.770 29.412.809 

Consumidores de Energia 
Elétrica (número) (3) 

COPEL 2017 264.032 4.699.723 

TRABALHO FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Estabelecimentos (RAIS) 
(número) 

MTE 2017 17.155 307.900 

Comércio Varejista MTE 2017 5,840 103.674 

Agropecuária MTE 2017 2,454 29.281 

Alojamento, Alimentação, 
Radiodifusão e Televisão 

MTE 2017 1,795 33.432 

Empregos (RAIS) (número) MTE 2017 168.413 3.028.192 

Estabelecimentos (RAIS) 
nas Atividades 
Características do Turismo 
(ACTs) (número) 

MTE 2017 1.094 20.250 

Estabelecimentos (RAIS) 
nas ACTs - Alojamento 
(número) 

MTE 2017 120 1.781 

Estabelecimentos (RAIS) 
nas ACTs - Alimentação 
(número) 

MTE 2017 768 15.168 

Estabelecimentos (RAIS) 
nas ACTs - Transporte 
Terrestre (número) 

MTE 2017 105 1.243 

Estabelecimentos (RAIS) 
nas ACTs - Transporte 
Aéreo (número) 

MTE 2017 1 35 

Estabelecimentos (RAIS) 
nas ACTs - Transporte 
Aquaviário (número) 

MTE 2017 - 22 

Estabelecimentos (RAIS) 
nas ACTs - Agências de 
Viagem (número) 

MTE 2017 38 942 
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Estabelecimentos (RAIS) 
nas ACTs - Aluguel de 
Transportes (número) 

MTE 2017 17 268 

Estabelecimentos (RAIS) 
nas ACTs - Cultura e Lazer 
(número) 

MTE 2017 45 791 

População em Idade Ativa 
(PIA) (pessoas) 

IBGE 2010 531.381 8.962.587 

População Economicamente 
Ativa (PEA) (pessoas) 

IBGE 2010 296.472 5.587.968 

População Ocupada (PO) 
(pessoas) 

IBGE 2010 276.490 5.307.831 

Taxa de Atividade de 10 
anos ou mais (%) 

IBGE 2010 55,79 62,35 

Taxa de Ocupação de 10 
anos ou mais (%) 

IBGE 2010 93,26 94,99 

AGROPECUÁRIA FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

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

DERAL 2017 6.417.494.993,03 85.307.625.877,22 

Pecuária - Bovinos 
(cabeças) 

IBGE 2017 395.488 9.370.139 

Pecuária - Equinos 
(cabeças) 

IBGE 2017 18.623 280.629 

Pecuária - Ovinos (cabeças) IBGE 2017 52.817 561.712 

Pecuária - Suínos - Total 
(cabeças) 

IBGE 2017 876.485 6.894.069 

Pecuária - Suínos - Matrizes 
de Suínos (cabeças) 

IBGE 2017 87.390 635.279 

Aves - Galináceos - Total 
(cabeças) 

IBGE 2017 14.822.447 360.835.651 

Aves - Galináceos - Galinhas 
(cabeças) 

IBGE 2017 1.260.399 24.623.527 

Produção Agrícola - Soja 
(em grão) (toneladas) 

IBGE 2017 1.721.203 19.073.706 

Produção Agrícola - Milho 
(em grão) (toneladas) 

IBGE 2017 931.325 17.350.705 

Produção Agrícola - Feijão 
(em grão) (toneladas) 

IBGE 2017 138.704 691.867 

FINANÇAS PÚBLICAS FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Receitas Municipais (R$ 
1,00) 

Prefeitura 2017 1.786.005.565,25 39.123.112.909,90 

Despesas Municipais (R$ 
1,00) 

Prefeitura 2017 1.700.420.005,07 34.237.973.241,07 

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

SEFA-PR 2018 1.025.753.119,24 29.675.875.340,68 

ICMS Ecológico - Repasse 
(R$ 1,00) 

SEFA-PR 2017 19.209.297,94 289.650.678,78 

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

MF/STN 2018 263.309.342,03 5.609.988.565,52 

PRODUTO E RENDA FONTE DATA REGIÃO ESTADO 
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PIB Per Capita (R$ 1,00) (4) IBGE/Ipardes 2016 38.303 35.726 

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

IBGE/Ipardes 2016 23.417.780 351.177.055 

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

IBGE/Ipardes 2016 2.860.916 34.670.440 

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

IBGE/Ipardes 2016 7.971.013 90.265.943 

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

IBGE/Ipardes 2016 9.722.406 177.186.882 

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

IBGE/Ipardes 2016 2.863.449 49.053.787 

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

SEFA-PR 2017 20.958.719.842 272.747.842.699 

VAF - Produção Primária (R$ 
1,00) (P) 

SEFA-PR 2017 5.034.692.145 52.881.602.723 

VAF - Indústria (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2017 10.611.245.164 116.474.892.513 

VAF - Comércio e em 
Serviços (R$ 1,00) (P) 

SEFA-PR 2017 5.409.259.628 100.309.138.373 

VAF - Recursos/Autos (R$ 
1,00) (P) 

SEFA-PR 2017 -96.477.095 3.082.209.090 
 

 

(1)   Resultados da população residente em 1º de abril de 2007, encaminhados ao Tribunal de Contas da União em 14 de novembro 
de 2007. Para os municípios com mais de 170.000 habitantes (Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçú, Londrina, Maringá, 
Ponta Grossa e São José dos Pinhais) não houve contagem da população e nesses casos foi considerada a estimativa na mesma 
data. 

  
(2)   Unidades (economias) atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão independente do imóvel para 

efeito de cadastramento e cobrança de tarifa (Adaptado do IBGE, CIDE, SANEPAR). 
  
(3)   Refere-se às unidades consumidoras de energia elétrica (relógio). 
  
(4)   Nova metodologia. Referência 2010 
  
 

Convenção Utilizada 

(P) Dado preliminar 

- Dado não existe 

... Dado não disponível 
 

FONTE: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social. Disponível em: 
http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil_novo.php?codlocal=971 

 

Diante do contexto apresentado e considerando as transformações na 

sociedade, A FATEB, como parte integrante desta realidade, atua de forma ativa na 

formação de cidadãos e profissionais engajados em melhorar a realidade na qual estão 

inseridos. Sendo assim, trabalha conectado com as demandas locais, se mantendo em 

forte contato com a indústria, o comércio e o poder público, de modo a atender as 

suas necessidades e, com isso, contribuir ainda mais com o desenvolvimento regional. 

A FATEB, portanto, influencia no avanço gradual da melhoria das condições de vida dos 

http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil_novo.php?codlocal=971
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cidadãos da região, com o fortalecimento do capital humano local e regional, 

transformando a economia local/regional em um modelo de desenvolvimento 

sustentável. 

Com a consolidação da sua visão e missão e com a busca incessante pela 

qualidade no ensino e na estrutura ofertada aos alunos, a FATEB se destaca pela 

inovação e pioneirismo em desenvolver ações que articulam o conhecimento teórico 

com a aplicabilidade prática demandada pelo mercado e sociedade, além da formação 

de excelência. Esses princípios estão alinhados com o perfil da IES desde a sua 

fundação e norteiam as atividades de ensino, de iniciação científica e extensão da 

FATEB pelos próximos anos. 

Além disso, esses planos reforçam a vocação da instituição em formar cidadãos 

e profissionais capacitados para atuar em diferentes contextos, a partir de uma 

proposta pedagógica que integra o ser humano de maneira holística, assim como as 

práticas pedagógicas, criando experiências de aprendizagem que articulam a teoria e 

a prática no contexto público, privado, da indústria, de serviço, estando atento aos 

impactos sociais de suas ações.  
 

 
2.3. ASPECTOS EDUCACIONAIS DE TELÊMACO BORBA E REGIÃO 

Telêmaco Borba, município onde a FATEB está sediada, conta com 68 

estabelecimentos de ensino que ofertam educação básica (ensino regular, educação 

especial e EJA) nas modalidades de ensino: Educação Infantil (creche e pré-escolar), 

Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e 

Adultos. Em 2018, segundo informações do Caderno IPARDES, o município teve um 

total de 17.729 matrículas realizadas nas escolas das redes públicas (municipal, 

estadual e federal) e privada, distribuídas entre todas as modalidades de ensino, 

conforme pode ser observado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Número de matrículas realizadas nas escolas do município de Telêmaco 
Borba 

MODALIDADE DE 

ENSINO 

 

FEDERAL 

 

ESTADUAL 

 

MUNICIPAL 

 

PARTICULAR 

 

TOTAL 

Educação Infantil - - 2.609 604 3.213 

Creche - - 786 269 1.055 

Pré-escolar - - 1.823 335 2.158 

Ensino 

Fundamental  

- 3.953 4.887 1.442 10.282 

Ensino Médio 526 1.866 - 428 2.820 

Educação 

Profissional 

578 264 - 572 1.414 

Total 1.104 6.083 7.496 3.046 17.729 

FONTE: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social. Disponível em: 
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=84260  

 

O município também conta com instituições de ensino superior (2 públicas e 2 

privadas) que oferecem cursos de graduação e cursos de pós-graduação lato sensu, 

nas modalidades presencial e a distância. Há também diversos polos de apoio 

presencial de instituições que ofertam apenas cursos na modalidade à distância no 

município e região.  Conforme dados do IPARDES, em 2016 foram realizadas 1.299 

matrículas no ensino presencial e 1.224 no EaD, totalizando 2.523 matrículas, já em  

2017, segundo a mesma fonte, foram realizadas 1.395 matrículas no ensino presencial 

e 1.670 no EaD, totalizando 3.065 matrículas. Telêmaco Borba, por ser uma cidade polo 

dos Campos Gerais, também é sede de um Núcleo Regional de Educação (NRE), que 

abrange os municípios de Curiúva, Imbaú, Ortigueira, Reserva, Sapopema, Telêmaco 

Borba e Ventania, que juntos possuem cerca de 182 estabelecimentos de ensino que 

ofertam educação básica (ensino regular, educação especial e EJA) nas modalidades 

de Educação Infantil (creche e pré-escolar), Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos.  

Segundo dados do IPARDES, em 2018 houve cerca de 40.158 matrículas 

realizadas nas escolas dos municípios que pertencem ao NRE de Telêmaco Borba, 

conforme pode-se observar na Tabela 4, porém o relatório de 2018 não apresentou 

estes dados para comparação. 

http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=84260
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Tabela 4 - Número de matrículas realizadas nas escolas pertencentes ao NRE de 
Telêmaco Borba 

MODALIDADE DE ENSINO REDE PÚBLICA REDE PARTICULAR TOTAL 

Educação Infantil 5.851 761 6.612 

Ensino Fundamental 17.675 1.683 19.358 

Ensino Médio 10.272 503 10.775 

Educação Profissional 888 572 1.460 

Educação de Jovens e 

Adultos 
1.953 - 1.953 

Total 36.639 3.519 40.158 

FONTE: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social. 

 

Cerca de 70 Km de Telêmaco Borba está localizado o município de Tibagi, que 

não faz parte do NRE de Telêmaco Borba, mas pertence à mesma região administrativa 

(Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos Gerais – 4 A.M. C. G.), e pela 

proximidade entre duas cidades, Tibagi encontra-se sob a área de abrangência e 

influência de Telêmaco Borba, pois sua população procura a cidade polo da região para 

suprir necessidades de serviços e comércio, e também de educação. No ano de 2018, 

segundo dados do Caderno IPARDES, o município de Tibagi teve cerca de 5.209 

matrículas, distribuídas nas modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos, conforme pode 

ser observado na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Número de matrículas realizadas no município de Tibagi 

MODALIDADE DE ENSINO REDE PÚBLICA REDE PARTICULAR TOTAL 

Educação Infantil 806 49 - 

Ensino Fundamental  3.203 169 3.372 

Ensino Médio 922 27 949 

Educação Profissional - - - 

Educação de Jovens e Adultos - 33 33 
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Total 4.931 278 5.209 

FONTE: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social. 

 

Nos seis municípios que integram o NRE de Telêmaco Borba (Curiúva, Imbaú, 

Ortigueira, Reserva, Sapopema e Ventania) e Tibagi não há oferta de cursos superiores 

de graduação. Por conta disso, os alunos desses municípios quando concluem o Ensino 

Médio têm Telêmaco Borba como o local mais próximo para poder ingressar no Ensino 

Superior e, dessa forma, a cidade se tornou um ponto de convergência de alunos de 

toda a região que vêm em busca de uma formação universitária.  

 

2.4. ESTATÍSTICAS DO ENSINO SUPERIOR PRIVADO NO ESTADO DO PARANÁ E NA 

REGIÃO DE TELÊMACO BORBA  

 

No Estado do Paraná, a iniciativa privada responde por mais de 70% das 

matrículas realizadas no ensino superior. Em 2015, conforme dados do SINEPE/PR 

(Sindicato das Escolas Particulares), de um total de 491.529 matrículas no ensino 

presencial e no ensino a distância (EaD), 355.928 foram realizadas na rede privada 

(261.256 no ensino presencial e 94.672 no ensino a distância), número que 

corresponde a 72,4% do número total, conforme os dados da Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Matrículas na Educação Superior – Paraná – Ensino Presencial e EaD 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rede 

Federal 

42.486 54.236 58.770 55.759 53.759 55.906 61.309 

Rede 

Estadual 

79.087 77.834 81.772 78.300 72.766 71.953 72.162 

Rede 

Municipal 

2.679 2.997 3.390 3.832 3.465 2.520 2.130 

Rede 

Privada 

272.129 275.400 293.127 301.401 306.824 337.065 355.928 
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Total 396.831 410.467 437.059 439.292 436.897 467.444 491.529 

FONTE: SINEPE/PR – Matrículas na Educação Superior, Paraná. Disponível em: 
http://www.sinepepr.org.br/estatisticas/estatisticas.html  

 

Observando-se os números de matrículas da tabela 6, constata-se que, de 2009 

a 2015, houve um aumento de cerca 30,7 % do número total de matrículas no ensino 

superior privado, entre matrículas no ensino presencial e no ensino a distância, 

passando de 272.129 em 2009, para 355.928 em 2015.  

No entanto, na região dos Campos Gerais, região de abrangência da FATEB, o 

número de matrículas no ensino superior privado é bem menor. Em 2015, o número 

total de matrículas na rede privada foi 15.066, sendo 9.879 no ensino presencial e 

5.187 no ensino a distância, o que corresponde a um percentual de 54,2% de um total 

de 34.398 matrículas na região. Desses números, observa-se que o ensino superior 

privado correspondia pela maioria das matrículas em EaD, 5.187 num total de 6.640, e 

era um pouco superior ao número das matrículas no ensino público estadual na 

modalidade presencial. A rede privada possuía 9.879 matrículas e 9.117 da rede 

pública estadual, num total de 21.118 matrículas na região. 

Em Telêmaco Borba, cidade sede da FATEB, o número de matrículas no ensino 

superior privado responde por cerca de 87,3 % do número total de matrículas. 

Conforme dados do IPARDES, em 2017 foram 1.110 matrículas no ensino presencial e 

1.569 no EaD, totalizando 2.679 matrículas num total de 3.065 matrículas realizadas 

no município, que conta com duas instituições de ensino superior privadas e seis polos 

de apoio de EaD.  

 

2.5. A INSERÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA NA REGIÃO DE 

ABRANGÊNCIA DA FATEB 

 

2.5.1. O mercado de trabalho para os egressos do Curso de Engenharia Mecânica 

As áreas de atuação dos egressos do curso de Engenharia Mecânica da FATEB 

são definidas pela Resolução n° 1073 de 19 de abril de 2016 do CONFEA (Conselho 

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) (Publicada no D.O.U, de 22 de abril 

http://www.sinepepr.org.br/estatisticas/estatisticas.html
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de 2016 – Seção 1, págs. 245 a 249, e Retificada no D.O.U, de 3 de maio de 2016 – 

Seção 1, pág. 84). Esta resolução trata ainda da regulamentação das atribuições de 

títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação 

dos profissionais inseridos no Sistema CONFEA/CREA, para efeito de fiscalização do 

exercício profissional. A resolução estabelece que para obtenção do título profissional: 

Art. 4º O título profissional será atribuído pelo Crea, mediante análise do 

currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de formação do profissional, nos 

níveis discriminados nos incisos I, III e IV do art. 3º, obtida por diplomação em curso 

reconhecido pelo sistema oficial de ensino brasileiro, no âmbito das profissões 

fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea. 

Parágrafo único. O título profissional a ser atribuído em conformidade com o 

caput deste artigo deverá constar da Tabela de Títulos do Confea. 

Diante do exposto, ao diplomado no curso de Bacharelado em Engenharia 

Mecânica será atribuído o título profissional de Engenheiro Mecânico. A mesma 

Resolução do CONFEA também estabelece que as atividades que o egresso do curso  

de Engenharia Mecânica poderá desempenhar são as seguintes: 

Art. 5º Aos profissionais registrados nos Creas são atribuídas as atividades 

profissionais estipuladas nas leis e nos decretos regulamentadores das respectivas 

profissões, acrescidas das atividades profissionais previstas nas resoluções do Confea, 

em vigor, que dispõem sobre o assunto. 

§ 1º Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos profissionais 

registrados nos Creas, ficam designadas as seguintes atividades profissionais: 

Atividade 01 – Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica; Atividade 02 – 

Coleta de dados, estudo, planejamento, anteprojeto, projeto, detalhamento, 

dimensionamento e especificação; Atividade 03 – Estudo de viabilidade técnico-

econômica e ambiental; Atividade 04 – Assistência, assessoria, consultoria; Atividade 

05 – Direção de obra ou serviço técnico; Atividade 06 –Vistoria, perícia, inspeção, 

avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria, arbitragem; Atividade 07 

– Desempenho de cargo ou função técnica; Atividade 08 – Treinamento, ensino, 

pesquisa, desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica, 
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extensão; Atividade 09 – Elaboração de orçamento; Atividade 10 – Padronização, 

mensuração, controle de qualidade; Atividade 11 – Execução de obra ou serviço técnico; 

Atividade 12 – Fiscalização de obra ou serviço técnico; Atividade 13 – Produção técnica 

e especializada; Atividade 14 – Condução de serviço técnico; Atividade 15 – Condução 

de equipe de produção, fabricação, instalação, montagem, operação, reforma, 

restauração, reparo ou manutenção; Atividade 16 – Execução de produção, fabricação, 

instalação, montagem, operação, reforma, restauração, reparo ou manutenção; 

Atividade 17 – Operação, manutenção de equipamento ou instalação; Atividade 18 – 

Execução de desenho técnico. 

§ 2º As atividades profissionais designadas no § 1º poderão ser atribuídas de 

forma integral ou parcial, em seu conjunto ou separadamente, mediante análise do 

currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de formação do profissional, 

observado o disposto nas leis, nos decretos e nos normativos do Confea, em vigor, que 

tratam do assunto. 

§ 3º As definições das atividades designadas neste artigo encontram-se no 

glossário constante do Anexo I desta Resolução. 

Art. 6º A atribuição inicial de campo de atuação profissional se dá a partir do 

contido nas leis e nos decretos regulamentadores das respectivas profissões, acrescida 

do previsto nos normativos do Confea, em vigor, que tratam do assunto. 

§ 1º As profissões que não têm atribuições regulamentadas em legislação 

específica terão suas atribuições mínimas definidas nos normativos do Confea, em 

vigor, que tratam do assunto. 

§ 2º As eventuais atribuições adicionais obtidas na formação inicial e não 

previstas no caput e no § 1º deste artigo serão objeto de requerimento do profissional 

e decorrerão de análise do currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de 

formação do profissional, a ser realizada pelas câmaras especializadas competentes 

envolvidas. 

Art. 7º A extensão da atribuição inicial de atividades, de competências e de 

campo de atuação profissional no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema 

Confea/Crea será concedida pelo Crea aos profissionais registrados adimplentes, 
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mediante análise do projeto pedagógico de curso comprovadamente regular, junto ao 

sistema oficial de ensino brasileiro, nos níveis de formação profissional discriminados 

no art. 3º, cursados com aproveitamento, e por suplementação curricular 

comprovadamente regular, dependendo de decisão favorável das câmaras 

especializadas pertinentes à atribuição requerida. 

§ 1º A concessão da extensão da atribuição inicial de atividades e de campo de 

atuação profissional no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea 

será em conformidade com a análise efetuada pelas câmaras especializadas 

competentes do Crea da circunscrição na qual se encontra estabelecida a instituição de 

ensino ou a sede do campus avançado, conforme o caso. 

§ 2º A extensão de atribuição é permitida entre modalidades do mesmo grupo 

profissional. 

§ 3º A extensão de atribuição de um grupo profissional para o outro é permitida 

somente no caso dos cursos stricto sensu previstos no inciso VI do art. 3º, devidamente 

reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES e registrados e cadastrados nos Creas. 

§ 4º Os cursos previstos no parágrafo anterior quando realizados no exterior 

deverão ser revalidados na forma da legislação em vigor. 

§ 5º No caso de não haver câmara especializada relativa ao campo de atuação 

profissional do interessado ou câmara especializada compatível à extensão de 

atribuição de campo de atuação profissional pretendida pelo interessado, a decisão 

caberá ao Plenário do Crea, embasada em relatório fundamentado da Comissão de 

Educação e Atribuição Profissional do Crea, quando houver, ou em relatório e voto 

fundamentado de conselheiro representante de instituição de ensino da modalidade. 

§ 6º Em todos os casos, será exigida a prévia comprovação do cumprimento das 

exigências estabelecidas pelo sistema oficial de ensino brasileiro para a validade e a 

regularidade dos respectivos cursos, bem como o cadastro da respectiva instituição de 

ensino e dos seus cursos no Sistema Confea/Crea. 

§ 7º É vedada a alteração do título profissional inicial em função exclusivamente 

de extensão de atribuição. 
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Art. 8º Os profissionais habilitados só poderão exercer a profissão após o 

registro no Conselho Regional da circunscrição onde se encontrar o local de sua 

atividade. 

Parágrafo único. A atribuição inicial de títulos, atividades, competências e 

campos de atuação profissionais, bem como a extensão de atribuições, para os 

diplomados nos respectivos níveis de formação abrangidos pelas diferentes profissões 

fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será efetuada pelo Crea estritamente em 

conformidade com a análise do Crea da circunscrição na qual se encontra estabelecida 

a instituição de ensino ou a sede do campus avançado, conforme o caso, incluindo o 

respectivo registro no Sistema de Informações Confea/Crea – SIC. 

Art. 9° O Crea deverá anotar as características da formação do profissional, com 

a correspondente atribuição inicial de título, atividades e campos de atuação para o 

exercício profissional, levando em consideração as disposições dos artigos anteriores. 

As atividades que o engenheiro mecânico exerce podem ser organizadas da 

seguinte forma, para os diferentes campos de ação: 

Projeto: aplicação dos conhecimentos no projeto básico e dimensionamento de 

equipamentos usados em empreendimentos industriais diversos. 

Processos: execução de projetos de atividades de produção, de propostas de 

melhorias em processos, equipamentos, dispositivos e métodos de produção, da 

correção de tempos de fabricação de componentes de produtos e do produto final e a 

elaboração de estudos sobre as melhorias a serem empregadas nos processos 

industriais. 

Operação e supervisão: controlar e supervisionar a montagem e o 

funcionamento de instalações e fábricas além de verificar as diferentes etapas 

operacionais, inspecionar e coordenar atividades dos trabalhadores encarregados dos 

equipamentos mecânicos. 

Qualidade e produção: entender e aplicar modelos e possibilidades de 

produção para fins comerciais e a maneira pela qual se podem reduzir os custos de 

produção e conseguir um melhor controle de qualidade. 

Gestão: gestão dos empreendimentos industriais. Pode assumir também o 
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papel de gerência/coordenação/liderança. Geralmente o perfil do engenheiro que 

ocupa o campo da gestão inclui uma ampla gama de aptidões sociais, econômicas e 

profissionais que demonstrem capacidade de empreendedorismo, negociação e 

trabalho em grupos interdisciplinares. 

Além das atividades já mencionadas, o diplomado em Engenharia Mecânica 

poderá exercer a profissão nos seguintes campos de atuação profissional: 

Mecânica Aplicada: Sistemas estruturais mecânicos, metálicos e de outros 

materiais. Sistemas, métodos e processos de produção de energia mecânica, de 

transmissão e distribuição de energia mecânica. Utilização e conservação de energia 

mecânica. 

Termodinâmica Aplicada: Sistemas, métodos e processos de produção, 

armazenamento, transmissão, distribuição e utilização de energia térmica. Máquinas  

 

térmicas. Caldeiras e vasos de pressão. Máquinas frigoríficas. Condicionamento de ar. 

Conforto ambiental.  

Fenômenos de Transporte: Sistemas fluidodinâmicos. Sistemas, métodos e 

processos de armazenamento, transmissão, distribuição e utilização de fluidos. 

Pneumática. Hidrotécnica. Fontes e conservação de energia. Operações unitárias. 

Máquinas de fluxo.  

Tecnologia Mecânica: Tecnologia dos materiais de construção mecânica. 

Metrologia. Métodos e processos de usinagem. Métodos e processos de conformação. 

Engenharia do produto. Mecânica fina. Nanotecnologia. Veículos automotivos. 

Material rodante. Transportadores e elevadores. Métodos de controle e automação 

dos processos mecânicos em geral. Instalações. Equipamentos. Dispositivos e 

Componentes da Engenharia Mecânica, Mecânicos, Eletromecânicos, Magnéticos e 

ópticos. 

Conforme mencionado anteriormente, o Engenheiro Mecânico é um 

profissional generalista com capacidade para atuar nas áreas de mecânica aplicada, 

termodinâmica aplicada, fenômenos de transporte e tecnologia mecânica. O mercado 

de trabalho para atuação do Engenheiro Mecânico é bem diversificado, podendo o 
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mesmo atuar em empresas dos seguintes setores: metalúrgico, químico e 

petroquímico, eletroeletrônico, têxtil, bebidas e fumo, açúcar e álcool, alimentos, 

farmacêutico e cosméticos, mecânica, plásticos e borracha, siderurgia, veículos e 

peças, construção, energia elétrica, transportes e logística, comunicação e gráfica, 

mineração, papel e celulose, telecomunicações, e outros. 

 

2.5.2. Necessidade Social e Justificativa da Oferta do Curso de Engenharia Mecânica 

A comunidade acadêmica de Engenharia do País vem acompanhando a 

dinâmica da área desde a década de 60. Em fevereiro de 1963, era aprovado o Parecer 

nº 60, que propunha a criação de mais uma modalidade de engenheiro, denominada 

Engenheiro de Operação, destinado a suprir de modo gradual e crescente as 

necessidades de dirigentes, supervisores e condutores de operações industriais 

conforme Resolução 4/77. Desde então, alterações vêm sendo feitas, no sentido de 

suprir as necessidades do mercado e a dinâmica imposta pelas tecnologias 

emergentes. Esta foi à partida para a criação de diversos cursos na área de Engenharia 

Industrial.  

Atualmente, existem vários cursos com perfis e objetivos diferenciados. 

Segundo dados do jornal O Estado de São Paulo (2017), Cursos de Engenharia 

presencial, no setor privado passaram de 125.173 ingressantes em 2010 para 259.811 

em 2015, um crescimento de mais de 100 %, sendo o crescimento bem mais modesto 

no setor público, de 55.614 para 71.514 (28 %), refletindo as prioridades da Engenharia 

no FIES e no programa Ciência sem Fronteira. Até a década passada não havia muita 

diferença entre as matrículas de Engenharia no setor público e no privado. Agora, não. 

O setor privado está absorvendo mais de 75 % dos novos candidatos a engenheiros. 

Fonte: (https://educacao.estadao.com.br/blogs/roberto-lobo/o-crescimento-da-demanda-pela-

engenharia-precisa-ser-acompanhado-pelo-numero-de-formados/). 

O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) revela que nos anos 

recentes aproximadamente 100 mil novos engenheiros desembarcaram no mercado 

de trabalho por ano. Esse número é quase cinco vezes mais alto que no ano 2000, 

quando o País teve 21 mil novos profissionais da área registrados. Ainda assim, o 

https://educacao.estadao.com.br/blogs/roberto-lobo/o-crescimento-da-demanda-pela-engenharia-precisa-ser-acompanhado-pelo-numero-de-formados/
https://educacao.estadao.com.br/blogs/roberto-lobo/o-crescimento-da-demanda-pela-engenharia-precisa-ser-acompanhado-pelo-numero-de-formados/
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mercado continua atrás de profissionais qualificados. Um estudo do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) mostra que seria necessário quase dobrar o 

número atual de engenheiros até o ano 2020 para suprir a demanda do País. Fonte: 

(https://www.guiadacarreira.com.br/carreira/mercado-de-trabalho-engenharia/). 

Nesse sentido, buscando abranger as novas demandas e necessidade premente 

da região onde está inserido, o Curso de Engenharia Mecânica da FATEB é de grande 

relevância, tendo em vista o desenvolvimento econômico e social da região que 

gradativamente acelerou-se na última década com a expansão da indústria do papel, 

assim como com o aumento diversificado de outras empresas ligadas à transformação 

da matéria-prima existente em larga abundância, a madeira. Também se pode 

observar que o comércio tem apresentado uma grande mudança com a chegada de 

redes de franquias, modernização de mercados, implantação de prestação de diversos 

serviços e modernização de infraestrutura urbana de nosso município.  

Há assim a imprescindibilidade de Engenheiros Mecânicos para trabalhar as 

novas demandas que irão surgir desta expansão e das transformações sociais que dela 

derivarão. Para atender esse cenário o curso de Engenharia Mecânica da FATEB tem 

por objetivo que seus egressos contribuam de forma significativa para este ambiente 

no aumento da competitividade das organizações da região, com uma visão holística 

orientada para resultados, com habilidades e competências para análise e resolução 

de problemas complexos. Neste contexto a região dos Campos Gerais considerada 

segundo maior polo industrial do Paraná, oferece de forma abrangente várias áreas de 

atuação para o Engenheiro Mecânico. 

A Figura 1 mostra a produção física da indústria de transformação do Paraná, 

onde podem ser observadas nas seções, as áreas correlatas às áreas de atuação do 

Engenheiro Mecânico, já descritas neste documento conforme resolução 

CONFEA/CREA. 

 

Figura 1 – Produção Física da Indústria de Transformação do Estado do Paraná 

https://www.guiadacarreira.com.br/carreira/mercado-de-trabalho-engenharia/
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FONTE: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social. Disponível em: 
http://www.ipardes.gov.br/pdf/indices/producao_industrial.pdf  

 

Na última edição do Livro de Mapas – Sistemas de informações geográficas do 

CREA-PR (2017/2018), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia apresentou o 

número total 2.505 empresas com registro no conselho, na modalidade Engenharia 

Mecânica e Metalurgia, conforme Figura 2, e nesta mesma modalidade um total 9.746 

profissionais registrados. 

 

Figura 2 -Total de Empresas – Modalidade Engenharia Mecânica e Metalurgia 

 

FONTE: Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA. Disponível em: https://sig.crea-
pr.org.br/sig/download/Livro_Mapas_2017_18_web.pdf  

 

http://www.ipardes.gov.br/pdf/indices/producao_industrial.pdf
https://sig.crea-pr.org.br/sig/download/Livro_Mapas_2017_18_web.pdf
https://sig.crea-pr.org.br/sig/download/Livro_Mapas_2017_18_web.pdf
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 De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Telêmaco 

Borba, as várias indústrias madeireiras instaladas no município o colocam como centro 

de referência nacional no setor, sendo considerado o 6º maior polo Industrial do 

Paraná. Neste município localiza-se a sede das indústrias Klabin, a qual consiste numa 

das maiores empresas nacionais. Este fator coloca a indústria papeleira como a 

principal no município. Além desta, o Parque Industrial abriga mais de 80 empresas, 

gerando mais de 2.500 empregos diretos, em diversos segmentos como: metalúrgica, 

reciclagem, medicamentos genéricos, molduras, móveis, tubetes de papel, 

aproveitamento de celulose, alimentos, cola para papel, pallets, substrato de casca de 

madeira, produtos de concreto, forros, assoalhos, vigas coladas, cabos, e indústrias de 

reaproveitamento de resíduos de madeira. Fonte: 

(http://www.pmtb.pr.gov.br/a_cidade/economia.php).  

 

3. O CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

 

3.1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CURSO  

 

a) Nome do Curso:  

Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica 

 

b) Grau:  

Bacharelado 

 

c) Modalidade do Curso:  

Presencial 

 

d) Número de Vagas Anuais Autorizadas:  

50 vagas 

 

e) Turno de Funcionamento:  

http://www.pmtb.pr.gov.br/a_cidade/economia.php
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Noturno 

 

f) Regime de Matrícula:  

Seriado semestral 

 

g) Tempo Mínimo de Integralização: 

5 anos 

 

h) Tempo Máximo de Integralização:  

9 anos 

i) Carga horária do curso:  

3.710 horas-relógio 

 

j) Endereço:  

Av. Marechal Floriano Peixoto, 1181 – Alto das Oliveiras CEP: 84266-010 

Telêmaco Borba – PR 

 

3.1.1. Missão do Curso 

Formar profissionais capazes de gerenciar empreendimento através dos 

conhecimentos de Engenharia Mecânica aplicada a produtos, instalações, 

equipamentos e processos, buscando sempre à inovação tecnológica.  

3.1.2. Visão do Curso 

Ser reconhecido como formador de profissionais de Engenharia Mecânica com 

conhecimentos específicos de produtos, processos e tecnologias inovadoras, 

valorizando sempre a questão social e ambiental. 

 

3.2. A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO CURSO  

 

O Curso de Engenharia Mecânica foi autorizado pela Portaria MEC nº 278, de 

19 de dezembro de 2012, publicada no D.O.U. 28/12/2012. O curso cumpre, em sua 
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organização didático-pedagógica, o disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os Cursos de Engenharia, nos termos da Resolução CNE/CES nº 11/2002, de 11 de 

março de 2002 e demais legislações pertinentes: 

- Decreto Nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017 (Dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e 

dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. 

- Resolução CNE/CES Nº 3, de 2 de julho de 2007 (Define o conceito de hora-

aula); 

- Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004 (Diretrizes Curriculares; 

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

Cultura Afro-brasileira e Indígena); 

- Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 

2002 (Apresenta as Políticas de Educação Ambiental); 

- Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 (Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos); 

- Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista); 

As ações desenvolvidas no curso são orientadas, também, pelo Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Regimento 

Institucional e pelas Resoluções decorrentes das deliberações dos seus órgãos 

deliberativos internos.  

 

3.3. OBJETIVOS DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

 

3.3.1. Objetivos Gerais 

 Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, com o perfil 

do egresso, com a com a realidade local e regional, curso de Engenharia Mecânica, da 

FATEB, visa: 
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• Formar profissionais capacitados a absorver e desenvolver novas 

tecnologias, identificando e resolvendo problemas, com visão ética e humanista em 

atendimento às demandas da sociedade.  

• Adotar procedimentos educacionais que possibilitem a concretização do 

perfil do egresso proposto para o Curso de Engenharia Mecânica. 

• Inserir os interesses e demandas da comunidade local, regional e nacional 

nas atividades teórico-práticas, nos projetos de extensão e de iniciação científica 

desenvolvidos no curso. 

• Empregar nas atividades do curso metodologias de ensino e 

aprendizagem capaz de estabelecer fortes vínculos entre os aspectos teóricos e 

práticos, de maneira que o acadêmico possa, progressivamente, ir construindo sua 

visão e formação técnica, bem como optar por sua área de especialização. 

• Selecionar conteúdos de aprendizagem que possibilitem o 

desenvolvimento da criatividade, capacidade de planejamento e o alinhamento 

profissional com as demandas social, econômica e cultural deste campo de atuação. 

3.3.2. Objetivos específicos  

• Adotar, nas atividades de ensino e aprendizagem, métodos científicos 

para a abordagem de conhecimentos tecnológicos, necessários ao exercício 

profissional. 

• Proporcionar formação acadêmica básica, profissionalizante e específica 

relevante, de modo a preparar o egresso para ser capaz de observar, interpretar e 

analisar dados e informações pertinentes à sua profissão. 

• Propor soluções para problemas de Engenharia Mecânica a partir da 

aplicação de novos conhecimentos; 

• Estimular a produção de conhecimentos utilizando o raciocínio espacial, 

lógico e matemático; 

• Incentivar e promover através do InovaEng a iniciação científica e a 

produção de novos conhecimentos.  
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• Organizar a estrutura curricular do curso contemplando a flexibilidade e 

a interdisciplinaridade, como estratégias para desenvolver a capacidade de tomar 

iniciativa, estimular a criatividade e o espírito empreendedor. 

• Possibilitar atualização curricular permanente através de atividades 

extracurriculares tais como trabalhos de iniciação científica, projetos 

multidisciplinares, visitas técnicas, trabalhos em equipe, desenvolvimento de 

protótipos, monitorias, participação em empresas juniores; 

• Organizar, ao longo do processo de formação, situações de aprendizagem 

que permitam ao futuro profissional ler e interpretar textos técnicos e científicos; 

• Utilizar novas tecnologias compatíveis com o nível de conhecimento 

adquirido pelo discente, em matemática, ciência e engenharia para obtenção de 

resultados, análise e elaboração de conclusões; 

• Estimular no profissional de engenharia a capacidade de argumentação, 

de comunicação e de saber trabalhar em equipes multidisciplinares. 

Mais especificamente, os profissionais da área de Engenharia Mecânica 

deverão ser estimulados a pesquisar e a investir na própria formação. Na área 

tecnológica propriamente dita, o objetivo é proporcionar uma visão holística, 

entendida em suas várias dimensões: profissional, social, cultural, tecnológica, 

metodológica e multidisciplinar. 

 

3.4. PERFIL DO EGRESSO 

 

3.4.1. Perfil do Engenheiro Mecânico 

O desenvolvimento das engenharias seguiu o curso do processo de 

industrialização. A primeira competência exigida do engenheiro era 

predominantemente técnica. À medida que a indústria se diversificava e sofisticava, 

passou-se a ser requerida do engenheiro a qualificação científica e depois as 

competências gerenciais. A partir disso surge a necessidade do engenheiro se 

especializar em determinada área.  
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Na atualidade, além das competências técnicas, gerenciais e especializadas, o 

engenheiro precisa desenvolver outras competências, dentre elas capacidade de 

tomar iniciativa, criatividade, espírito empreendedor e capacidade de atualizar-se 

constantemente.  

Nesse sentido, o perfil do profissional egresso em Engenharia Mecânica da 

FATEB, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Engenharia, deverá ter formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capaz de 

absorver e desenvolver novas tecnologias. Para o exercício de sua prática profissional, 

deve ser estimulado a ter um desempenho ético, crítico e criativo, na identificação e 

resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, 

ambientais e culturais, em atendimento às demandas da sociedade.  

Nesse contexto, o curso de Engenharia Mecânica da FATEB pretende formar 

profissionais críticos com formação técnico-científica em engenharia, aptos a: 

- resolver problemas concretos da sua área, aplicando os modelos adequados 

às situações reais. 

- promover abstrações e adequar-se às novas situações encontradas no 

ambiente prático. 

- elaborar projetos e propor soluções viáveis, competitivas dos pontos de vista 

técnico e econômico.  

- absorver novas tecnologias e visualizar, com criatividade, novas aplicações 

para a Engenharia Mecânica. 

- trabalhar num ambiente novo em que a comunicação e o trabalho em equipe 

desempenham papel fundamental. 

 

3.4.2. Competências e habilidades 

Os engenheiros mecânicos devem ser capacitados não só em conhecimentos e 

habilidades técnicas, como também para perceber, definir e analisar problemas de 

empresas, regiões, setores ou da nação, e formular soluções, para trabalhar em 

equipe, para se reciclar continuamente ao longo de toda a vida profissional, para fazer 

uso das tecnologias de informação e para incrementá-las, tanto ampliando suas 
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aplicações, como contribuindo para democratizá-las, aumentando o acesso da 

população a esses recursos. 

  A formação do engenheiro tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades, 

conforme Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002: 

• 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 e equipamentos; 

• Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas e 

equipamentos; 

• Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

• Atuar em equipes multidisciplinares; 

• Compreender e aplicar a ética e responsabilidades 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. 

E ainda ter: 

• Compromisso com a ética profissional; 

• Iniciativa empreendedora; 

• Disposição para autoaprendizado e educação continuada; 

• Comunicação oral e escrita; 

• Leitura, interpretação e expressão por meios gráficos; 
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• Visão crítica de ordens de grandeza; 

• Domínio de técnicas computacionais; 

• Domínio de língua estrangeira; 

• Conhecimento da legislação pertinente; 

• Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares; 

• Capacidade de identificar, modelar e resolver problemas. 

• Compreensão dos problemas administrativos, socioeconômicos e do 

meio ambiente; 

• Responsabilidade social e ambiental; 

• “Pensar globalmente, agir localmente”. 

 

3.5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

 

O currículo do Curso de Engenharia Mecânica da FATEB para formação de 

engenheiros com o perfil definido acima está estruturado para ser integralizado em 10 

períodos semestrais, compostos por 61 disciplinas obrigatórias e 2 disciplinas 

optativas, podendo ser alteradas em consonância com o NDE, em virtude de indicação 

de interesse dos acadêmicos debatidos nos fóruns pedagógicos do curso, permitindo 

assim maior flexibilidade. Para a integralização do curso o aluno deve cumprir uma 

carga horária total de 3.150 horas em disciplinas obrigatórias e um mínimo de 60 horas-

relógio referente a disciplinas optativas. Além disso, o aluno deve ainda cumprir no 

mínimo 200 horas-relógio de atividades complementares; 240 horas-relógio de Estágio 

Supervisionado e 60 horas-relógio da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, 

totalizando, assim, 3.710 horas-relógio. 

As disciplinas obrigatórias do currículo do Curso de Graduação em Engenharia 

Mecânica são oferecidas segundo a distribuição de conteúdo básicos, 

profissionalizantes e específicos. Observa-se que os conteúdos das disciplinas 

oferecidas no curso cumprem o que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Engenharia definidas pelo Conselho Nacional de Educação, 

Resolução n° 11, de 11 de março de 2002, Anexo. 
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Na estrutura curricular do Curso de Engenharia Mecânica também estão 

contemplados os temas transversais que perpassam diferentes disciplinas do curso, 

conforme determina a legislação vigente para o Ensino Superior (Lei nº 9.795, de 

27/04/1999; Decreto nº 4.281/2002, de 25/06/2002; Resolução CNE/CP nº 1/2004, de 

17/06/2004; Resolução CNE/CP nº 1/2012, de 30/05/2012; Lei nº 10;098/2000, 

Decretos nº 5.296/2004, 6.949/2009 e Portaria nº 3.284/2003).  

Nesse sentido, são abordadas as temáticas de educação ambiental (de modo 

transversal e na disciplina de Engenharia Ambiental, Português Técnico, Projeto 

Integrador e como tema interdisciplinar entre disciplinas específicas do Curso); das  

 

relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira e indígena (os conteúdos 

dessa temática estão dispostos de forma transversal na disciplina de Português Técnico 

no 1º período e em outras disciplinas obrigatórias do curso, e na disciplina optativa de 

Relações Étnico- Raciais e História da Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, 

ofertada no 9º ou 10º período); de direitos humanos (disciplina optativa Noções de 

Direitos Humanos e a temática ainda é abordada de forma transversal em outras as 

disciplinas do curso, como Português Técnico, ofertada no 1º período, e também em 

atividades interdisciplinares e em eventos institucionais, como palestras ou 

minicursos). Também as questões de acessibilidade, em suas diversas formas, são 

abordadas de forma transversal nas disciplinas do curso e como temas geradores das 

avaliações interdisciplinares e projetos integradores.  

O Curso também promove e participa de eventos institucionais sobre essas 

temáticas e inclui as discussões transversalmente em projetos de ensino, de iniciação 

científica e extensão. 

 

3.5.1. Princípios orientadores da matriz curricular  

Os procedimentos educacionais adotados pelo curso são norteados em função 

dos objetivos e perfil profissiográfico do curso de Engenharia Mecânica, bem como dos 

interesses detectados pela comunidade local e regional.  A metodologia empregada 

objetiva estabelecer fortes vínculos entre os aspectos teóricos e práticos, de maneira 
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que o acadêmico possa, progressivamente, ir construindo sua visão e formação 

técnica, bem como optar por sua área de especialização.  

A FATEB utiliza como um dos pilares do processo ensino/aprendizagem 

metodologias que incentivam a inter, multi e transdisciplinaridade, buscando a 

reintegração dos procedimentos acadêmicos em concordância com os temas 

transversais estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), tendo como base 

fundamental as temáticas: Ética, Acessibilidade, Sustentabilidade, Meio Ambiente, 

Direitos Humanos, com aplicação dos conhecimentos técnicos referenciados nas 

ementas da grade curricular dos cursos de Engenharias da FATEB.  

Assim, a elaboração dos conteúdos programáticos visa criar condições para que 

os acadêmicos possam desenvolver sua criatividade, capacidade de planejamento, 

comunicação, visão da realidade social, organização econômica e cultural e, acima de 

tudo, adquirir sólidos conhecimentos teóricos e práticos. Além disso, o acadêmico 

deve ser capaz de analisar a realidade circundante, suas causas e as possibilidades de 

intervenções.  

Para alcançar esse objetivo, o colegiado trabalha constantemente na 

atualização das práticas pedagógicas e na inserção de metodologias ativas no processo 

de ensino aprendizagem, tendo como foco o hands on com apoio dos docentes, 

disciplinas, laboratórios e outros espaços da FATEB, sendo que este modelo é utilizado 

nas modernas instituições de ensino de engenharia do mundo, como, por exemplo, o 

Olin College of Engineering (3º melhor classificado nos EUA, 2017), University of Leeds 

(RU), ETH Zuerich (Suiça), Georgia Institute of Technology (USA), entre outros.  

Pode ser citada também a Universidade de Virginia (UVA, EUA), que 

implementou com enorme sucesso a estratégia que as Engenharias se propõem a 

utilizar. Esta universidade reduziu as reprovações, melhorou o aprendizado e subiu 16 

posições no ranking nacional. O método é disruptivo em relação ao método 

convencional, sendo que o número de horas em sala de aula passa gradativamente a 

ser menor que o método convencional e o número de horas de atividades de dedicadas 

ao hands on torna-se maior. O método tem como base a simbiose entre a exposição 

ao conhecimento novo, teórico, e a aplicação em uma atividade aplicada e real.  
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A proposta metodológica do Curso de Engenharia Mecânica baseia-se no 

método PBL (Problem Based Learning) e PjBL (Project Based Learning) e foi implantada 

no curso no segundo semestre de 2015, em consonância com as diretrizes pedagógicas 

institucionais. Os professores são envolvidos em todo processo avaliando os trabalhos 

escritos e as apresentações. Os estudantes recebem fichas de autoavaliação ao final 

de cada ciclo, onde pontuam a participação da equipe, sendo que esta avaliação 

compõe a nota final do semestre.  

Os temas escolhidos são trabalhados anualmente e a execução de cada etapa, 

representa trinta por cento das notas bimestrais das disciplinas semestrais. Para as 

turmas iniciantes o colegiado propõe um tema central alinhado aos temas transversais 

e as turmas em andamento têm a oportunidade de escolher o tema durante os fóruns 

pedagógicos que ocorrem semestralmente, conforme calendário acadêmico.  

Após a escolha dos temas pelos estudantes, é estruturado pelo coordenador de 

curso e colegiado um calendário específico onde serão entregues as etapas dos 

trabalhos (revisão teórica, projeto, submissão ou participação em eventos, protótipo 

ou simulação computacional), ocorrendo em consonância com as semanas de 

avaliações da instituição. Basicamente são realizadas quatro etapas, que se iniciam 

com uma revisão teórica sobre o tema escolhido, que deve ser escrito conforme 

modelos acadêmicos disponibilizados na biblioteca virtual da FATEB e apresentação. A 

apresentação é alternada de forma presencial ou vídeo elaborado pelos estudantes.  

A segunda etapa é constituída pela elaboração de um projeto que contemple o 

tema escolhido, que deverá ter uma aplicação e que sua construção ou simulação 

sejam viáveis, para esta etapa também são disponibilizados modelos de trabalho 

escrito seguidos de apresentação conforme descrito anteriormente.  

Na terceira etapa, a maioria dos protótipos já se encontram em andamento ou 

em fase de conclusão, permitindo que os estudante obtenham resultados específicos 

sobre seus temas; assim, para a terceira etapa, os acadêmicos elaboram artigos, 

resumos expandidos, entre outros modelos e submetem para revistas, congressos ou 

encontros, conforme disponibilidade de eventos na área acadêmica adequada aos 

temas propostos. Todos os documentos, editais, modelos e normas de trabalhos, 
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sugestões para congressos ou revistas são disponibilizado no Campus Virtual da FATEB, 

que utiliza a plataforma Moodle como ferramenta de apoio discente.  

A última etapa é realizada através da exposição dos protótipos ou simulações 

desenvolvidas no decorrer do ano letivo, em um evento institucional denominado 

“Integra Eng”, onde, em algumas situações, os acadêmicos são convidados a integrar 

seus trabalhos por afinidade temática e entregar um único “produto final”. No 

desenvolvimento e execução dos projetos deverão ser abordados os conteúdos das 

disciplinas das Engenharias, temas transversais ou com enfoque social. O 

planejamento, projeto e a prototipagem deverão estar fundamentados em relatórios 

de execução e minutas de cálculo com as técnicas envolvidas nos conteúdos 

programáticos das disciplinas dos cursos de engenharia sempre orientados pelos 

professores da instituição.  

Para a última etapa também são convidadas instituições do setor 

público/privado para apreciação dos trabalhos, dentre estas destacam-se Klabin, 

Kemira, Andritz, CREA, AETB (Associação dos Engenheiros de Telêmaco Borba), 

Braslumber, IDH (Instituto Doutor Feitosa). No ano de 2018 a FATEB ofertou aos 

docentes uma especialização com foco em metodologias inovadoras de ensino, a fim 

de atender esta nova demanda no setor da educação. 

 

3.5.2. Estrutura Curricular  

O curso de Engenharia Mecânica proposto apresenta em sua organização 

curricular: um núcleo de conteúdos básicos; um núcleo de conteúdos 

profissionalizantes, e um núcleo de conteúdo específicos. Tais conteúdos, juntamente 

com as disciplinas são apresentados a seguir.  

A matriz curricular do curso foi estruturada de forma a atender os acadêmicos, 

desde o início, pois as disciplinas do 1º período são de nivelamento, são conteúdos 

básicos de matemática, física, química, língua portuguesa e inglesa, que são 

fundamentos de um curso de engenharia; consequentemente, estes alunos estarão 

mais capacitados ao término do período para enfrentar as demais disciplinas do curso.  

As diretrizes curriculares para os cursos de engenharia determinam, em seu 
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artigo 6º: 

“Todo o curso de Engenharia, independentemente de sua modalidade, deve 

possuir em seu currículo um núcleo de conteúdos básicos, um núcleo de conteúdos  

 

profissionalizantes e um núcleo de conteúdo específicos que caracterizem a 

modalidade.” 

Estabelece ainda a norma que o núcleo de conteúdos básicos deverá 

corresponder “cerca de 30% da carga horária mínima”, versando sobre uma lista de 

tópicos. Os tópicos e as disciplinas que os contemplam são apresentados na Tabela 7. 
 

 

Tabela 7 - Núcleo de conteúdos básicos 

Tópico Disciplina 

Metodologia Científica e Tecnológica 

Comunicação e Expressão 

Metodologia Científica e Tecnológica 

Português Técnico 

Inglês Técnico 

Informática 
Introdução à Computação 

Algoritmos Estruturados 

Expressão Gráfica Desenho Técnico 

Matemática 

Matemática Básica 

Álgebra Linear  

Geometria Analítica 

Cálculo Diferencial e Integral I 

Cálculo Diferencial e Integral II 

Cálculo Diferencial e Integral III 

Estatística e Probabilidade 

Métodos Numéricos 

Física 

Física Básica 

Física Geral I 

Física Geral II 
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Física Experimental I 

Física Experimental II 

Estática 

Dinâmica 

Eletricidade Aplicada 
Eletrotécnica 

Eletrônica 

Química 
Química Básica  

Química Geral 

Administração 
Administração 

Empreendedorismo 

Economia Engenharia Econômica 

Ciências do Ambiente Engenharia Ambiental 

Humanidades, Ciências Sociais e 

Cidadania 

Disciplina Optativa direcionada 

Introdução à Engenharia Mecânica 

 

As diretrizes curriculares, por tratarem de todas as habilitações em engenharia, 

relatam no núcleo básico tópicos que, para a Engenharia Mecânica, constituem 

matérias de formação profissional. Estas são destacadas na Tabela 8. 

O segundo grupo de disciplinas, constituindo o núcleo de conteúdos 

profissionalizantes deve, segundo as diretrizes curriculares, corresponder a “cerca de 

15 % de carga horária mínima”. Esse núcleo deve ser constituído por disciplinas que 

tratem de um subconjunto coerente de uma lista de tópicos. 

 

Tabela 8 - Núcleo de conteúdo básico com perfil profissionalizante 

Tópico Disciplina 

Fenômenos de Transporte 

Transferência de Calor I 

Transferência de Calor II 

Transferência de Quantidade de 

Movimento I 
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Transferência de Quantidade de 

Movimento II 

Mecânica dos Sólidos 
Mecânica dos Sólidos I 

Mecânica dos Sólidos II 

Ciência e Tecnologia dos Materiais 
Ciência e Engenharia dos Materiais I 

Ciência e Engenharia dos Materiais II 

 

Finalmente, complementando a carga horária do curso, o núcleo de conteúdo 

específicos” se constitui em extensões e aprofundamentos dos conteúdos do núcleo 

de conteúdos profissionalizantes, bem como de outros conteúdos destinados a 

caracterizar modalidades”. A divisão entre os núcleos profissionalizantes e de conteúdo 

específicos é necessária para caracterizar novas habilitações. Para as tradicionais, como 

a mecânica, o conjunto dos tópicos que caracteriza a habilitação está contido na lista 

do núcleo de conteúdos profissionalizantes. A separação entre os núcleos, dessa forma, 

é artificial. 

Na Tabela 9 são relacionados os tópicos e as disciplinas em que são tratados no 

núcleo de conteúdos profissionalizantes. 

 

Tabela 9 - Núcleo de conteúdos profissionalizantes específicos 

Tópico Disciplina 

Materiais de Construção Mecânica 
Ciência e Engenharia dos Materiais III 

Seleção de Materiais 

Processos de Fabricação 

Metrologia 

Usinagem dos Materiais 

Comando Numérico Computadorizado I 

Tecnologia Mecânica 

Comando Numérico Computadorizado 

II 

Conformação Mecânica 

Processos Metalúrgicos de Fabricação 
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Mecânica Aplicada 
Vibrações Mecânicas 

Mecanismos 

Sistemas Mecânicos 
Elementos de Máquinas I 

Elementos de Máquinas II 

Termodinâmica Aplicada 
Termodinâmica I 

Termodinâmica II 

Sistemas Térmicos 

Sistemas Térmicos de Potência 

Sistemas Térmicos de Refrigeração 

Projetos de Sistemas 

Termofluidodinâmicos 

Máquinas de Fluxo Sistemas Fluidodinâmicos 

Controle de Sistemas Dinâmicos Controle 

Instrumentação Instrumentação 

 

3.5.3. Matriz Curricular 

A Matriz Curricular do Curso de Engenharia Mecânica para ingressantes até 

2018 está estruturada em 10 períodos semestrais, compostos por 61 disciplinas 

obrigatórias (3.150 horas) e 2 disciplinas optativas (60 horas), 200 horas de Atividades 

Complementares; 240 horas de Estágio Supervisionado e 60 horas de Trabalho de 

Conclusão de Curso, totalizando, assim, 3.710 horas-relógio, conforme Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Matriz Curricular do Curso de Engenharia Mecânica para ingressantes até 
2018 

1º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Pré-requisitos 

Química Básica 30  

Matemática Básica 150  

Física Básica 60  
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Introdução à Computação 30  

Inglês Técnico 30  

Português Técnico 60  

Introdução à Engenharia Mecânica 30  

SUBTOTAL 390  

 

2º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Pré-requisitos 

Álgebra Linear 30  

Geometria Analítica 30  

Cálculo Diferencial e Integral I 60 Matemática Básica 

Química Geral 60 Química Básica 

Algoritmos Estruturados 60 Introdução à Computação 

Estatística e Probabilidade 60 Matemática Básica 

Desenho Técnico 60  

SUBTOTAL 360  

 

3º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Pré-requisitos 

Física Geral I 60 Física Básica 

Física Experimental I 30 Física Básica 

Cálculo Diferencial e Integral II 60 Cálculo Diferencial e Integral I 

Ciência e Engenharia dos Materiais 

I 
90 Química Geral 

Metrologia 60 Estatística e Probabilidade 

SUBTOTAL 300  
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4º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Pré-requisitos 

Ciência e Engenharia dos Materiais 

II 
30 

Ciência e Engenharia dos 

Materiais I 

Cálculo Diferencial e Integral III 60 
Cálculo Diferencial e Integral 

II 

Física Geral II 60 Física Geral I 

Física Experimental II 30 Física Experimental I 

Estática 60 Física Geral I 

Usinagem dos Materiais 60 Metrologia 

Metodologia da Pesquisa Científica 60  

SUBTOTAL 360  

 

5º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Pré-requisitos 

Mecânica dos Sólidos I 60 Estática 

Ciência e Engenharia dos Materiais 

III 
60 

Ciência e Engenharia dos 

Materiais II 

Dinâmica 
60 

Cálculo Diferencial e Integral 

II e Estática 

Termodinâmica I 
60 

Cálculo Diferencial e Integral 

II e Física geral II 

Métodos Numéricos 
60 

Cálculo Diferencial e Integral 

II e Algoritmos Estruturados 

SUBTOTAL 300  

 

6º PERÍODO 
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Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Pré-requisitos 

Transferência de Quantidade de 

Movimento I 
60 Cálculo Diferencial e Integral II 

Termodinâmica II 60 Termodinâmica I 

Mecanismos 60 Dinâmica 

Seleção dos Materiais 
60 

Ciência e Engenharia dos 

Materiais III 

Mecânica dos Sólidos II 60 Mecânica dos Sólidos I 

SUBTOTAL 300  

 

7º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Pré-requisitos 

Transferência de Quantidade de 

Movimento II 
30 

Transferência de Quantidade 

de Movimento I 

Transferência de Calor I 60 Termodinâmica I 

Vibrações Mecânicas 60 Dinâmica 

Elementos de Máquinas I 60 Mecânica dos Sólidos I 

Eletrotécnica 60 Física Geral II 

Comando Numérico 

Computadorizado Aplicado à 

Usinagem I 

30 Usinagem dos Materiais 

SUBTOTAL 300  

 

8º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Pré-requisitos 
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Sistemas Fluidodinâmicos 60 

Transferência de Quantidade 

de Movimento I e 

Transferência de Calor I 

Transferência de calor II 60 Transferência de Calor I 

Controle 60 
Cálculo Diferencial e Integral 

III 

Elementos de Máquinas II 60 Elementos de Máquinas I 

Eletrônica 60 Eletrotécnica 

SUBTOTAL 300  

Trabalho de Conclusão de Curso I 30  

 

9º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Pré-requisitos 

Sistemas Térmicos de 

Refrigeração 60 

Transferência de Calor II, 

Mecânica dos Fluidos II e 

Termodinâmica II 

Sistemas Térmicos de Potência 
60 

Transferência de calor II e 

Termodinâmica II 

Conformação Mecânica 
60 

Ciência e Engenharia dos 

Materiais III 

Engenharia Econômica 30  

Instrumentação 30 Controle 

Comando Numérico 

Computadorizado Aplicado à 

Usinagem II 

30 

Comando Numérico 

Computadorizado Aplicado à 

Usinagem I 

Empreendedorismo 30  

SUBTOTAL 300  
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Trabalho de Conclusão de Curso 

II 
30 

 

 

10º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Pré-requisitos 

Manutenção Mecânica 
60 

Vibrações Mecânicas e 

Elementos de Máquinas I 

Projeto de sistemas 
Termofluidodinâmicos 

60 

Sistemas Térmicos de Potência 

e Sistemas Térmicos de 

Refrigeração 

Processos Metalúrgicos de 
Fabricação 60 

Ciência e Engenharia dos 

Materiais III 

Engenharia Ambiental 30  

Administração 30  

Disciplina Optativa I 30  

Disciplina Optativa II 30  

SUBTOTAL 300  

Estágio Supervisionado 240  

 

CARGA HORÁRIA DO CURSO Hora-relógio 

Disciplinas do Curso 3.210 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 60 

Estágio Supervisionado 240 

Atividades Complementares 200 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3.710 

 

3.5.4. Disciplinas Optativas  
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ROL DE DISCIPLINAS OPTATIVAS 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 

Ética e Legislação Profissional 30 

Gestão da Qualidade e da Produtividade 30 

Língua Brasileira de Sinais – Libras 30 

Noções de Direitos Humanos 30 

Ergonomia 30 

Tribologia 30 

Relações Étnico-raciais e História da Cultura Afro-brasileira, 

Africana e Indígena 

30 

 

Na busca contínua pela inovação nos modelos tradicionais de ensino, a FATEB 

iniciou em 2018, juntamente com a Consultoria Atmã, a construção de um novo 

modelo pedagógico capaz de melhor atender as DCNs, os Conselhos e a sociedade, 

motivados pelo movimento maker e pelas escolas inovadoras citadas anteriormente 

neste documento, objetivando maior flexibilização para os discentes, mantendo a 

qualidade dos cursos ofertados e alinhados ao perfil do egresso em consonância não 

apenas com a educação tecnicista e com o mercado de trabalho, mas também visando 

uma formação humanista capaz de desenvolver nos acadêmicos conhecimentos, 

atitudes e habilidades, formadores do tripé das competências necessárias ao indivíduo 

contemporâneo.  

Para cumprir com esse objetivo, os docentes do Curso de Engenharia Mecânica 

passaram por vários treinamentos, workshops, palestras, reuniões, semanas 

pedagógicas, entre outros, discutindo constantemente as tendências dos processos de 

ensino-aprendizagem. Como produto desse trabalho intenso, foi estruturada uma nova 

matriz curricular implementada para os ingressantes a partir do ano de 2019. 

Essa nova matriz curricular do Curso de Engenharia Mecânica está estruturada 

em 10 períodos semestrais, compostos por 46 disciplinas obrigatórias (3.160 horas) e 

1 disciplina optativa (40 horas), 200 horas de Atividades Complementares, 240 horas 
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de Estágio Supervisionado e 80 horas de Trabalho de Conclusão de Curso, totalizando, 

assim, 3.720 horas-relógio.  

Nesse contexto, as disciplinas estão divididas entre três núcleos: conteúdos 

básicos (28%), conteúdos profissionalizantes (31%) e conteúdo específicos (18%), 

conforme observado na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Matriz Curricular do Curso de Engenharia Mecânica para ingressantes a 
partir do ano de 2019 

1º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Tema Gerador 

Matemática I 80  

 

 

 

Protótipos 

iNovaEng 

Física Geral e Experimental – Mecânica 80 

Engenharia e Profissão 40 

Expressão Gráfica 40 

Leitura e Produção Textual (LPT) 40 

Metodologia de Pesquisa (METEP) 40 

Projeto Integrador I 80 

SUBTOTAL 400 

Atividades Complementares 20 

 

2º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Tema Gerador 

Matemática II 80  

 

 

 

Química Geral 80 

Física Geral e Experimental – 

Eletromagnetismo 
40 

Expressão Gráfica Computadorizada 40 
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Metrologia 40 Protótipos 

iNovaEng Química Experimental 40 

Projeto Integrador II 80 

SUBTOTAL 400 

Atividades Complementares 20 

 

3º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Tema Gerador 

Matemática III 80 

Protótipos 

iNovaEng 

Física Geral e Experimental - Óptica e Física 

Moderna 

80 

Algoritmos Estruturados 80 

Inovação e Empreendedorismo 40 

Engenharia e Segurança no Trabalho 40 

Projeto Integrador III 40 

SUBTOTAL 360 

Atividades Complementares 20 

 

 

4º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Tema Gerador 

Matemática 80 

Protótipos 

iNovaEng 

Métodos Numéricos 80 

Introdução à Termodinâmica 80 

Ciência e Engenharia dos Materiais 80 

Projeto Integrador IV 40 

SUBTOTAL 360 
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Atividades Complementares 20 

 

5º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Tema Gerador 

Termodinâmica Aplicada 80 

Fenômenos de 

transporte e 

laboratório 

Transferência de Calor e Equipamentos 80 

Transferência de QM e equipamentos 80 

Propriedades e processamento de 

Materiais 

80 

Projeto Integrador V 40 

SUBTOTAL 360 

Atividades Complementares 20 

6º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Tema Gerador 

Mecânica dos Sólidos 80 

Mecânica Aplicada 

Mecanismos 40 

Elementos de Máquinas 40 

Conformação Mecânica 80 

Projeto Integrador VI 40 

  

  

SUBTOTAL 280 

Atividades Complementares 20 

 

7º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Tema Gerador 



 

 

75 

Controle de Processos 40 

Mecânica Aplicada 

Instrumentação e Automação 80 

Eletrotécnica e eletrônica 80 

Planejamento Industrial (Economia, 

Administração da Produção) 
40 

Projeto Integrador VII - Indústria 4.0 40 

SUBTOTAL 280 

Atividades Complementares 20 

 

8º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Tema Gerador 

Seleção dos Materiais 40 

Processos de 

Fabricação 

Usinagem dos Materiais 80 

Comando Numérico Computadorizado 40 

Processos Metalúrgicos de Fabricação 80 

Projeto Integrador VIII 40 

SUBTOTAL 280 

Atividades Complementares 20 

 

9º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Tema Gerador 

Sistemas Térmicos de Refrigeração 80  

 

Projetos 

Mecânicos 

Sistemas Térmicos de Potência 80 

Sistemas Fluidodinâmicos 80 

SUBTOTAL 240 

Atividades Complementares 20 
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10º PERÍODO 

Disciplinas 
Carga Horária 

(Hora-relógio) 
Tema Gerador 

Manutenção Mecânica 80  

 

Meio ambiente 

Engenharia e Gestão Ambiental 80 

Energias Renováveis 40 

Disciplina Optativa  40 

SUBTOTAL 240 

Atividades Complementares 20  

 

CARGA HORÁRIA DO CURSO Hora-relógio 

Disciplinas do Curso 3.210 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 80 

Estágio Supervisionado 240 

Atividades Complementares 200 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3.720 

 

3.5.5. Forma de execução do currículo do curso e da carga horária  

Para atender o perfil do egresso, os objetivos do curso, as diretrizes 

curriculares, as expectativas do mercado de trabalho e a exigência de qualidade no 

ensino da FATEB, o curso de Engenharia Mecânica está estruturado desde sua matriz 

curricular contemplando a integração do ensino com pesquisa (na modalidade de 

Iniciação Científica com encontro anual para apresentação de trabalhos no EPIC) e  

 

extensão, processo de avaliação, promoção de eventos, atividades didáticas que 

buscam a relação da teoria com a prática e a interdisciplinaridade. 

A interdisciplinaridade é trabalhada no curso a partir da articulação de 

conteúdos similares e complementares nas disciplinas do semestre, que possibilitam a 

realização de avaliações como trabalhos ou aplicação de provas interdisciplinares, 
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onde são abordados os conteúdos de forma integrada e em conformidade com os 

temas transversais estabelecidos pelas DCNs. 

A flexibilidade pode ser verificada no Curso de Bacharelado em Engenharia 

Mecânica por meio de uma estrutura curricular que contempla atividades 

complementares, componente obrigatório na sua estrutura curricular que perfazem 

um total de 200 horas do currículo, além disso, esta estrutura proposta oferece uma 

série de disciplinas optativas, que deverão ser escolhidas pelo aluno, sendo a disciplina 

de LIBRAS uma opção, conforme prevê o Decreto n. 5.626 (BRASIL, 2005b).  

Para tanto, desde o início da oferta, o Curso de Engenharia Mecânica realiza 

diversas atividades de ensino, muitas delas articuladas à extensão e/ou à iniciação 

científica, tais como: 1 - Minicurso Engenharia do Valor Econômico; 2 - Projetos 

interdisciplinares desenvolvidos em concordância com as demandas de natureza 

econômica, social, cultural, política e ambiental, como seguem:  

a) Seminários sobre geração e utilização de energia fotovoltaica, nos quais os 

acadêmicos apresentam protótipos dos geradores e utilização de energia fotovoltaica 

e eólica como requisito para obtenção da nota parcial, referente à avaliação 

interdisciplinar aplicada no semestre, promovendo a interdisciplinaridade e aplicação 

das metodologias ativas nos processos de ensino/aprendizagem do Curso, bem como 

o desenvolvimento habilidades e competências dos acadêmicos no desenvolvimento 

de projetos e incentivo à pesquisa;  

b) Estudo de obtenção de biodiesel a partir da extração do óleo presente em 

borra de café;  

c) Monitorias em Engenharias;  

d) Palestra sobre Competências comportamentais do profissional de 

Engenharia;  

e) Projeto acessibilidade para todos; 

f) Visitas técnicas.  

Dessa forma, são realizadas no Curso de Engenharia Mecânica atividades que 

intensificam a interação docente-discente na prática investigativa, por meio da 

integração da iniciação científica com as atividades acadêmicas de ensino e de 
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extensão, articulando-se pressupostos teóricos com a realidade em que o curso e a 

instituição estão inseridos, com foco na construção de conhecimento científico 

aplicado às questões na área de acessibilidade, empreendedorismo, sustentabilidade 

e inovação, a partir das perspectivas locais e regionais, e possibilitando assim a criação 

de produtos inovadores.  

Nesse sentido, do ponto de vista metodológico o curso de Engenharia Mecânica 

tem estimulado o desenvolvimento de projetos de pesquisa cujo produto, seja 

aplicações industriais ou desenvolvimento social, atende ao objetivo do curso na 

formação de pesquisadores como uma das características do perfil do egresso. 

Em relação à extensão, o curso promove e incentiva os acadêmicos e 

professores a participar de inúmeras atividades de extensão como: 

- Participação nas atividades do Projeto Cultive, que possui foco em cinco áreas 

fundamentais: educação, cultura, sustentabilidade, diversidade e responsabilidade 

social; 

- Projetos sociais – como Desafio do Rio (promovido juntamente como 

SANEPAR e Prefeitura Municipal), coleta de lixo eletrônico, desenvolvimento de 

projetos de Acessibilidade e Direitos Humanos. 

- Participação nos Trotes Solidários; como doação de sangue, cabelo, alimentos 

entre outros. 

- Cursos de Extensão; 

- Semana Acadêmica; 

- Projetos em parceria com o Sebrae, tais como Negócio a Negócio e Educação 

Empreendedora. No Negócio a Negócio foram selecionados acadêmicos do Curso para, 

após treinamento, realizarem atendimentos focados nas micro e pequenas empresas 

da cidade e da região. Já no projeto Educação Empreendedora, foi  

construído um espaço específico na instituição para a realização das atividades 

específicas desse projeto, onde participaram acadêmicos e professores do curso. Além 

disso, foram incluídos conteúdos de empreendedorismo na matriz curricular do curso. 

Estes projetos possibilitaram a o aprendizado nas áreas de gestão, projetos e 

desenvolvimento de startups. 
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Com relação a metodologias de ensino, o curso procura através da 

interdisciplinaridade e atividades didáticas como prototipagem e aulas laboratoriais, 

possibilitar a relação da teoria com a prática; por exemplo: nas disciplinas de Química 

e Física são utilizados os laboratórios específicos e nas disciplinas mais avançadas são 

utilizados softwares de simulação para o desenvolvimento de tomada de decisão para 

resolução de problemas complexos nas áreas de gestão.  

Merece destaque que a qualidade curricular ainda contempla instrumentos de 

consecução das habilidades e competências do profissional: trabalho em equipe, 

aprendizado continuado e conhecimento interdisciplinar. A ideia de aprendizado 

continuado permeia todo o curso, pois se trata de uma habilidade a ser construída, 

não podendo ser transmitida em pacote fechado. A execução dos conteúdos 

programáticos segue a noção de construção/fortalecimento da capacidade de trabalho 

em equipe. Assim, sempre que possível, haverá atividades em equipe. 

A filosofia que embasa a construção deste currículo pleno identifica-se com a 

necessidade do curso desenvolver as atividades de ensino interligadas às de pesquisa 

e de extensão, de forma a atender as necessidades de formação fundamental, técnica 

e prática do futuro bacharel.  

A metodologia de ensino do Curso de Engenharia Mecânica da FATEB também 

contempla: 

Aulas expositivas e dialógicas: em todas as disciplinas as aulas expositivas têm 

ênfase na abordagem interdisciplinar e na visão crítico-reflexivo. Além disso, se 

procurará dar um caráter participativo, superando-se a visão de professor como 

detentor do conhecimento. O acesso ao conhecimento, com a revolução tecnológica, 

foi radicalmente ampliado, de forma que o novo professor de ensino superior deve  

 

 

servir como um orientador do aluno na busca, na leitura, na contextualização e 

reflexão sobre eles. 

 Aulas Laboratoriais: em disciplinas específicas este é o espaço reservado para 

fornecer suporte ao desenvolvimento de aulas práticas das disciplinas de Laboratório. 
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No laboratório o aluno terá a possibilidade de sistematizar a aplicação prática dos 

conhecimentos adquiridos.  

Debates: o professor pode utilizar o debate como recurso para instigar a análise 

crítica dos alunos frente a questões e temas relevantes à formação profissional. 

Trabalho em equipe: oferece ao aluno a oportunidade de estabelecer troca de 

ideias e opiniões, desenvolvendo habilidades necessárias para relações interpessoais, 

planejamento, espírito de cooperação, capacidade de liderança e senso de 

responsabilidade. Será utilizado também como forma de incentivar a formação de 

grupos de estudos, para discutir textos, estudos de casos, desenvolver trabalhos de 

campo e analisar questões teóricas, o que permite valorizar a interação dos alunos no 

processo de ensinar e aprender.  

Estudos de caso: os professores poderão desenvolver atividades de estudo e 

avaliação de casos que ilustrem determinada realidade, sempre pensando no sigilo 

profissional e questões éticas. 

Filmes e recursos audiovisuais: Poderão ser utilizados como ponto de partida 

para debates e recursos de análise para compreensão de determinadas problemáticas 

ou vivências relacionadas com o âmbito de estudo e de intervenção da Engenharia 

Mecânica, bem como para fixação do conteúdo programático, enriquecendo e 

facilitando as aulas expositivas, seminários e demais atividades.  

Leitura e interpretação de artigos científicos: o aluno deverá desenvolver 

habilidades de leitura e interpretação, tornando-se capaz de compreender os temas 

estudados com profundidade e com uma visão crítica. Com isso, pretende-se fortalecer 

a capacidade do aluno de construir seu próprio conhecimento. 
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Seminários: permite ao aluno a possibilidade de expor suas ideias e 

criatividade, podendo ser útil também para trabalhar a comunicação, fortalecendo a 

importância e valorização da produção e disseminação do conhecimento.  

Palestras e Conferências: serão convidados profissionais de diversas 

abordagens e campos de atuação da Engenharia Mecânica, para compartilhar sua 

experiência e debater sobre temas atuais e relevantes à formação. Promovendo uma 

aproximação dos alunos aos cenários da prática. 

Utilização das tecnologias de informação e comunicação (TICs): por meio de 

ferramentas de interatividade no ambiente virtual, na plataforma Moodle, que 

permite ampliar os espaços de troca de conhecimento entre professores e alunos. O 

ambiente virtual Moodle é configurado também para pessoas com deficiência. 

Ainda, a partir de 2018, a IES disponibilizou a PLATAFORMA SAGAH, que 

contém Unidades de Aprendizagem completas, que incluem livros didáticos 

especialmente desenvolvidos para cada disciplina, exercícios e vídeos que exploram os 

conteúdos programáticos previstos nos Planos de Ensino e Aprendizagem (PEAs) 

necessários para o alcance dos objetivos propostos, sendo implementados 

gradativamente.  

Algumas disciplinas do Curso têm trabalhado com metodologias ativas e estão 

possibilitando novas experiências didáticas no curso, principalmente nas disciplinas 

específicas.  

Dentre as principais inovações trazidas pelas Políticas Institucionais de Ensino 

que estão sendo aplicadas no Curso de Engenharia Mecânica, destaca-se a execução 

da estratégia de reformulação na metodologia de ensino-aprendizagem realizada nos 

quatro cursos de graduação de engenharias da FATEB (Civil, Mecânica, Química e de 

Produção). O objetivo dessa inovação metodológica de ensino é implementar uma 

estratégia disruptiva no âmbito das engenharias, que interrompe o procedimento de 

ensino-aprendizagem convencional e passa adotar práticas inovadoras consistentes 

com as demandas do mercado contemporâneo e alinhadas a instituições 

internacionais de referência mundial. 
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Batizada de iNovaEng, a estratégia tem como base fundamental a construção 

laboral de protótipos, na forma de um projeto interdisciplinar, com aplicação dos 

conhecimentos técnicos referenciados nas ementas da grade curricular dos cursos de 

engenharia da FATEB. Para a construção destes protótipos os alunos trabalharão em 

equipes por um prazo de dois anos. Recomenda-se que os protótipos abordem temas 

como estruturas robóticas, automática, internet das coisas (ioT), inteligência artificial 

e acessibilidade. 

O foco essencial da estratégia é: (1) conteúdo Inter, trans e multi-disciplinar; 

(2) equipes interdisciplinares; e, (3) experimentação, simulação e prototipagem. Para 

os acadêmicos atingirem seus objetivos considera-se que: (1) atualmente há acesso 

instantâneo à informação; (2) os alunos devem identificar o que é necessário para 

resolver um problema; e, (3) o trabalho em equipe é fundamental.  

A supervisão global do andamento dos projetos interdisciplinares é feita pelos 

coordenadores dos cursos das quatro engenharias. A definição dos projetos 

interdisciplinares será liderada também pelos coordenadores e conduzida pelos alunos 

com a assessoria dos professores das disciplinas envolvidas. Os projetos deverão 

permitir a integração dos conteúdos programáticos das disciplinas envolvidas em 

todos os quatro períodos letivos; todavia, deverão também acomodar as situações de 

alta especificidade vinculada a um determinado curso e seus alunos. A proposta dos 

projetos piloto é apresentada publicamente pelas equipes. 

Na execução do currículo do Curso de Engenharia Mecânica também são 

utilizadas as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no processo de ensino-

aprendizagem, através dos seguintes meios: Campus Virtual, disponibilizado na 

plataforma Moodle, como ferramenta de apoio por meio da qual os professores 

podem disponibilizar materiais didáticos e postar atividades aos alunos; Laboratório 

de Informática com acesso a internet banda larga, disponível para aulas e outras 

atividades acadêmicas; sala de videoconferência; Portal Acadêmico, que possibilita aos 

discentes a consulta de suas notas e faltas; e periódicos especializados com acesso 

virtual, através do link da Biblioteca Central disponibilizado no site da Instituição; 

Plataforma SAGAH, disponibilizada pela IES partir de 2018, que contém Unidades de 
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Aprendizagem completas, que incluem livro didático especialmente desenvolvido para 

cada disciplina, exercícios e vídeos que exploram os conteúdos programáticos 

previstos nos Planos de Ensino e necessários para o alcance dos objetivos propostos, 

sendo implementados gradativamente.  

O Curso de Engenharia Mecânica utiliza o sistema de comunicação virtual de 

ensino desde o início da sua oferta em 2015, sob a denominação de Campus Virtual. 

Na IES este programa está sendo utilizado desde 2004, inicialmente pelo Curso de 

Engenharia Química e a partir de 2008 pelos demais cursos, com a designação de 

FATEB VIRTUAL.  

Constatou-se que à medida que os docentes adquiriam segurança e confiança 

na utilização das ferramentas a sua utilização era estendida aos alunos. Nas disciplinas 

envolvendo Cálculo Diferencial e Integral, Geometria Analítica e Estatística, a FATEB 

adquiriu material didático de apoio para as disciplinas e os repassou aos docentes. Nas 

demais disciplinas todo o conteúdo e a estrutura das disciplinas necessitaram ser 

desenvolvidos pelo docente. 

Atualmente, a ferramenta na sua mais recente versão, 3.x, compatível com a 

plataforma HTML5, é utilizada por todas as disciplinas dos cursos de Engenharias, com 

variado grau de sofisticação e exploração dos recursos da plataforma. A utilização é 

focada como sistema de apoio ao ensino, sem vínculo formal com o conceito de Ensino 

a Distância.  

A utilização da tecnologia, como ferramenta de apoio ao ensino, não se resume 

a facilidades de comunicação e integração. O significativo crescimento do poder 

computacional dos dispositivos fixos e portáteis e a conectividade para fins técnicos 

também são explorados. 

 O acesso à informação técnica é discutido com os alunos nas disciplinas 

de Introdução à Computação e Metodologia da Pesquisa. Neste contexto o acadêmico 

é instruído sobre sistemas de coleta de informações técnicas, confiabilidade de 

informações, referenciamento a documentos online e elementos básicos de segurança 

digital. 
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O potencial computacional é explorado nas disciplinas de Algoritmos 

Estruturados, Métodos Numéricos, Modelagem e Simulação de Processos, Controle de 

Processos Industriais e Projetos Industriais. Nestas disciplinas o foco didático foi 

orientado no sentido de explorar a capacidade computacional como um elemento de 

aumento de produtividade.  

Neste contexto são explorados programas para apoio à produtividade, como 

programas de matemática simbólica, simuladores focados em processos industriais, 

simuladores focados em especificidades fenomenológicas, programas para elaboração 

de fluxogramas de processos, etc. 

Com este conceito em vista, as disciplinas de Algoritmos Estruturados, Métodos 

Numéricos e Modelagem e Simulação de Processos tiveram suas metodologias de 

ensino adaptadas para a atual realidade.  

A disciplina de Algoritmos Estruturados converteu as aulas em oficinas de 

trabalho intelectual onde o aluno constrói protótipos com o kit de microcomputador 

Arduino, percebendo naturalmente a conveniência de estruturar os algoritmos e 

detectar a natureza racional, coerente, sequencial e logicamente organizada envolvida 

na programação do computador para execução da tarefa proposta (ver no item 4.1 

exemplos de protótipos construídos). 

A disciplina de Métodos Numéricos resgatou a concepção dos tradicionais livros 

de Brice Carnahan, (e H. A. Luther, James O. Wilkes) e Leon Lapidus, apresentando 

problemas típicos de engenharia mecânica, apontando uma dificuldade na solução do 

problema e induzindo a metodologia numérica como alternativa de solução.  Neste 

contexto as aulas são fortemente focadas na apresentação fundamentada da 

estratégia numérica e sua aplicação. 

A disciplina de Modelagem e Simulação de Processos seguiu o raciocínio do 

renomado professor Bruce Finlayson da Universidade de Washington, utilizando 

diferentes tipos de simuladores para resolver problemas de Engenharia Mecânica, 

especialmente projeto por simulação. As aulas são integralmente desenvolvidas no 

laboratório de informática que hospeda a licença do simulador fenomenológico 

COMSOL MULTIPHYSICS.  
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3.5.6. As condições de oferta do Curso de Engenharia Mecânica  

A concepção do Curso de Engenharia Mecânica está embasada nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Engenharia (Resolução CNE/CES nº 11/2002, 

de 11 de março de 2002) e em consonância com toda a legislação que rege o Ensino 

Superior, bem como com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) da FATEB.  

As condições de oferta do Curso de Engenharia Mecânica, em relação à 

infraestrutura, são as seguintes. O Curso conta com: 

- Salas de aula: dimensionadas de acordo com a necessidade (quantidade de 

alunos), dispondo de mobiliários, equipamentos necessários (quadro de giz, 

ventilador, computador e aparelho multimídia), apresentando manutenção periódica, 

conforto, disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação 

adequados às atividades a serem desenvolvidas, flexibilidade relacionada às 

configurações espaciais, de modo a oportunizar distintas situações de ensino-

aprendizagem.  

- Sala da Coordenação do Curso: espaço com privacidade para atendimento de 

discentes e docentes e realização de reuniões com pequenos grupos, e está equipado 

com escrivaninha, computador com acesso à internet, telefone, mesa, cadeiras e 

armário para arquivamento de documentos e guarda de material e equipamentos 

pessoais com segurança, que dão suporte às ações acadêmico-administrativas de 

gestão do Curso.    

- Sala de professores: com cerca de 365 m2, com sanitários masculino e 

feminino, mesa compatível com o tamanho da sala, cadeiras, poltronas, sofás, 

armários para guarda de equipamentos e materiais, e acesso à internet wireless. A sala 

coletiva de professores viabiliza o trabalho docente, permite o descanso e atividades 

de lazer e integração e dispõe de apoio técnico-administrativo. 

- Gabinetes de trabalho para docentes em regime de trabalho em tempo 

integral (TI). Esses espaços privativos estão equipados com escrivaninhas, telefone, 

mesa e cadeiras para atendimento de discentes e orientados e realização de reuniões, 
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armário para guarda de material e equipamentos pessoais com segurança, e ainda 

computador com acesso à internet.  

- Salas de reuniões: há também duas amplas, uma com capacidade para 10 

pessoas e outra com capacidade para 16 pessoas. Ambas mobiliadas com mesa 

compatível com o tamanho da sala, cadeiras estofadas, telefone, cabos de acesso à 

internet e aparelhos multimídia.  

- Auditórios para a realização de palestras, seminários e eventos acadêmicos e 

culturais: Sala de Convenções I, com capacidade para 300 pessoas; e Sala de 

Convenções II, com capacidade para 220 pessoas. São ambientes equipados com todos 

os recursos necessários para a realização de eventos em geral. 

 - Laboratório de Informática, com 25 computadores atualizados que 

passam por avaliação periódica de sua adequação, qualidade e pertinência. Todos os 

terminais possuem configurações modernas e acesso à internet. Esses espaços são 

utilizados para as aulas de informática (em disciplinas que integram a grade curricular 

do Curso).  

- Biblioteca Central, com uma área total construída de 484,35 m², sendo 157 m² 

destinados para leitura e estudo, 182,87 m² para acervo, e o restante para outras 

atividades. Adota o sistema de livre acesso ao acervo, disponibilizando a consulta e 

empréstimo totalmente automatizado.  Sua estrutura física é formada por: salão de 

acervo; espaço para leitura e consulta; balcão de atendimento; espaço para estudo 

individual (assento para 38 alunos); 07 salas de estudo em grupo (com espaço para 05 

alunos/cada). 

- Laboratórios de formação básica e específicos: Laboratório de Celulose e 

Papel; Laboratório de Análises Físicas do Papel; Laboratório de Química; Laboratório 

de Biotecnologia Industrial e Ambiental; Laboratório de Física; Laboratório de 

Fenômenos de Transporte; Laboratório de Concretos e Solos; Laboratório Oficina 

Mecânica; Laboratório de Microbiologia e Bases Biológicas; Laboratório de Metrologia; 

Laboratório de Ensaios de Materiais e Laboratórios Maker: são espaços que atendem 

plenamente à formação básica do acadêmico de Engenharia Mecânica, a fim de 

complementar o ensino teórico e permitir práticas fundamentais. Neles, os 
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acadêmicos observam, acompanham e realizam a intervenção profissional, 

acompanhados pelos professores. A instituição também possui laboratórios 

específicos de Engenharia Química e Civil que podem ser utilizados por todos os 

acadêmicos com objetivo de proporcionar aos discentes da Engenharia Mecânica um 

aprendizado técnico-científico de forma dinâmica, progressiva e participativa, 

capacitando-os a desenvolver ações que visam à melhoria continua dos processos e 

produtos bem como da profissão.  Nestes laboratórios, são realizadas as aulas de 

disciplinas teórico-práticas conforme previsto nos programas das disciplinas, 

permitindo através de situações simuladas que os alunos executem procedimentos e 

obtenham habilidades no manuseio com equipamentos.  

- Espaço Maker: recentemente construído, o espaço Maker é um espaço lúdico 

que estimula a criatividade dos acadêmicos para o desenvolvimento do hands on. Esse 

ambiente permite que qualquer pessoa possa criar, experimentar e compartilhar 

soluções, mesmo sem conhecimento prévio. Para isso, o Espaço Maker oferece 

ferramentas digitais e tecnológicas localizadas no Centro Laboratorial a fim de facilitar 

a prototipagem. 

Em relação a recursos humanos: 

- Coordenação de Curso com regime de trabalho em tempo integral (TI), com 

40 horas semanais dedicadas à gestão do curso, à relação com os docentes e discentes, 

à presidência do Colegiado de Curso e do NDE e à participação no Conselho Superior 

(CONSUP) da FATEB. O regime de trabalho em tempo integral do coordenador do curso 

possibilita o planejamento da administração do corpo docente, favorecendo assim a 

integração e a melhoria contínua da comunidade acadêmica do Curso de Engenharia 

Mecânica.  

- Corpo docente qualificado, com mais de 70% dos professores formados em 

cursos de pós-graduação stricto sensu, e com experiência de magistério superior e 

profissional. A seleção do grupo de docentes é realizada levando-se em consideração 

a formação e titulação, a experiência no magistério superior e a experiência 

profissional de cada um deles, com a aderência aos componentes curriculares 

contemplados na matriz curricular do Curso, de forma a possibilitar o desenvolvimento 
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do perfil profissional do egresso previsto no PPC de acordo com os objetivos do Curso.  

Nesse sentido, a boa titulação do corpo docente, em consonância com os objetivos de 

formação, perfil do egresso, componentes curriculares e metodologias pedagógicas 

constante no PPC, tem por objetivo ter um corpo docente com bom desempenho em 

sala de aula, com capacidade para analisar os conteúdos dos componentes curriculares 

abordando a sua relevância para a atuação profissional e acadêmica do discente, 

fomentar o raciocínio crítico embasado em literatura atualizada na área, indo além da 

bibliografia proposta, proporcionando acesso a conteúdo de pesquisa de ponta e 

incentivando a produção do conhecimento por meio da Iniciação Científica para 

apresentação e  publicação em eventos da área de engenharia.  

- Colegiado de Curso formado pelo Coordenador do Curso que o preside; por 

todos docentes do curso; e por um representante discente. O Colegiado reúne-se 

ordinariamente uma vez por bimestre, conforme previsto em calendário e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pela Direção Acadêmica e/ou pela 

Coordenação de Curso. 

- Núcleo Docente Estruturante (NDE) constituído por cinco professores, tendo 

o coordenador do curso como presidente, com as atribuições de: atuar no 

acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, realizando estudos e 

atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem 

na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso, 

considerando as DCNS dos Cursos de Engenharia e as novas demandas do mundo do 

trabalho; analisar e avaliar os Programas de Disciplina dos componentes curriculares; 

e promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando-se os eixos 

estabelecidos no PPC. 

- Apoio discente: os alunos do curso de Engenharia Mecânica contam com os 

seguintes serviços de apoio ao discente oferecidos pela Instituição: Central de 

Relacionamento, Política Interna de Bolsas de Estudo (PIBE), Programa de Nivelamento 

em Língua Portuguesa, Programa de Monitoria, Assessoria Pedagógica e Programa de 

apoio aos discentes em atividades de Iniciação Científica, de Extensão e em eventos. 
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Para a realização do Estágio Supervisionado obrigatório, há convênios 

estabelecidos com empresas locais. 

 

3.6. COMPONENTES CURRICULARES DO CURSO 

 
Disciplina: Matemática Básica 

Carga horária: 150 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Nenhum 

Período: 1o Semestre 

Ementa: Polinômios. Expoentes. Expressões Racionais e Radicais. Equações Lineares e 

Não Lineares. Inequações Lineares e Não Lineares. Valor Absoluto em Equações e 

Inequações. Geometria Analítica. Funções. Funções Lineares. Transformações e 

Gráficos. Funções Quadráticas. Álgebra de Funções. Funções Polinomiais. Funções 

Racionais. Funções Algébricas e Variação. Funções Exponenciais. Funções Logarítmicas. 

Equações Exponenciais e Logarítmicas. Funções Trigonométricas. Gráficos de Funções 

Trigonométricas. Ângulos. Identidades e Equações Trigonométricas. Fórmulas de Soma 

e Diferença de ângulos, ângulo Múltiplo e Meio ângulo. Funções Trigonométricas 

Inversas. Triângulos. Vetores. Coordenadas Polares e Equações Paramétricas. Forma 

trigonométrica de números complexos. Sistema de equações lineares. Decomposição 

de fração parcial. Sistemas de equações não lineares. Introdução à álgebra matricial. 

Multiplicação de matrizes e inversas. Determinantes e regra de Cramer. Parábolas. 

Elipses e Hipérboles. Rotação de eixo. Secções cônicas. Séries e sequências. Princípio 

de indução matemática. Limites, continuidade e derivadas. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. IEZZI, Gelson et al. Matemática-volume único. São Paulo: Atual, 2002. 660 p. 

2. MEDEIROS, Valéria Zuma. Pré-Cálculo. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 538 p. 

3. MEJLBRO, Leif. Real functions in one variable: calculus 1a. Sl.: Ventus Publishing 

APs, 2006. 146 p. 
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4. IEZZI G. MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar: vol. 1 conjuntos, 

funções. 8ªed. São Paulo: Atual, 2004. 374 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. SAFIER, Fred. Pré-Cálculo, 2ªed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 402 p. 

2. ANTAR NETO, Aref. Matemática básica. São Paulo: Atual, 1991. 457 p. 

3. SILVA, Sebastião Medeiros da. Matemática básica para cursos superiores. São 

Paulo: Atlas, 2012. 228 p. 

4. CARDOSO, Luiz F. Dicionário de matemática. Rio de Janeiro, RJ: Expressão e 

Cultura, 2001. 307 p. 

5. IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de Matemática Elementar: Vol. IV 

- sequencias, matrizes, determinantes, sistemas. 7ªed. São Paulo: Atual, 2004. 231 p. 

 

Disciplina: Química Básica 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória. 

Requisito: Nenhum 

Período: 1o Semestre 

Ementa: Introdução à Química. Noções de Segurança em Laboratório. Introdução as 

Técnicas Básicas de Laboratório: pesagem, dissolução, pipetagem e recristalização. 

Modelos Atômicos. Constantes Físicas: ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, 

molaridade, fração molar, diluição de solução. Medidas e Erros: tratamento de dados. 

Equilíbrio Químico: pH, indicadores e tampões. Termoquímica. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. FELTRE, Ricardo. Fundamentos da Química, 4ª ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

699p. 

2. SARDELLA, Antônio. Curso de química vol. 1: química geral. 11ª ed. São Paulo: 

Ática, 1991. 423 p. 
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3. ROCHA-FILHO, Romeu C.; SILVA, Roberto Ribeiro da. Cálculos básicos da química. 

São Paulo: Edufscar, 2006. 277 p. 

4. BRADY, James E. Química Geral: Volume 1. 2. Ed. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Livros 

Técnicos e Científicos, 1986. 410 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. MAHAN, Bruce M.; MYERS Rollie J. Química: um curso universitário. São Paulo: 

Edgard Blücher, 1997. 582 p. 

2. BROWN, Theodore L.; LEMAY JR, H. Eugene; BURSTEN, Bruce E.; BURDGE, Julia R. 

Química, a ciência central, 9ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 972 p. 

3. BROWN, Laurence S. e HOLME, Thomas. Química Geral:  Aplicada à Engenharia. 

São Paulo: Cengage Learning, 2010. 653 p. 

4. NEVES, Luiz Seixas das; FARIAS, Robson Fernandes de. História da química: um 

livro-texto para a graduação. 2ª ed. rev. São Paulo: Editora Átomo, 2011. 134 p. 

5. POLITI, Elei. Química: curso completo. São Paulo: Ed. Moderna, 1986. 454 p. 

 

Disciplina: Física Básica 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Nenhum 

Período: 1º Semestre 

Ementa: Medidas em Física; Dinâmica da Partícula; Trabalho e Energia; Movimento de 

Translação; Termologia. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. ALONSO, Marcelo. Física: um curso universitário - vol 1. 2.ed. São Paulo, SP: ABDR, 

1999. 481 p. 

2. RESNICK, Robert; D. HALLIDAY; K. S. KRANE. Física 1 - Vol. 1. 5ª ed. Rio de Janeiro, 

RJ: LTC, 2003. 368 p. 
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3. RESNICK, Robert. Física 2 - Vol. 2. 5ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Livros Técnicos e 

Científicos, 2003. 339 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. BONJORNO, José Roberto; REGINA AZENHA BONJORNO. Física história e 

cotidiano: mecânica vol. 1. São Paulo: FTD, 2003. 488 p. 

2. BONJORNO, José Roberto; REGINA AZENHA BONJORNO. Física história e 

cotidiano: termologia, óptica, ondulatória, hidrodinâmica Vol. 2. São Paulo: FTD, 

2003. 424 p. 

3. BONJORNO, José Roberto; CLINTON MÁRCICO RAMOS. Física história e cotidiano: 

eletricidade, física moderna Vol. 3. São Paulo: FTD, 2003. 455 p. 

4. CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Osvaldo. As faces da física: Volume único. São 

Paulo: Moderna, 1997. 672 p. 

5. SAMPAIO, José Luiz; CALÇADA, Caio Sérgio. Universo da física: mecânica vol. 1. 

São Paulo: Atual, 2001. 518 p. 

 

Disciplina: Introdução à Computação 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Nenhum 

Período: 1o Semestre 

Ementa: Histórico da computação. Arquitetura de computadores. Sistemas 

operacionais. Processadores de texto. Planilhas de dados. Editores de apresentação. 

Segurança. A Internet: protocolos, navegadores, correio eletrônico, busca e sistemas 

de mensagem instantânea. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. ALCALDE LANCHARRO, Eduardo; LOPES, G.M; FERNANDEZ, S.P. Informática básica. 

São Paulo, SP: Makron Books, 1991. 269 p. 
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2. NORTON, Peter. Introdução à Informática. São Paulo: Pearson Makron Books, 

1996. 619 p. 

3. GUIMARÃES, Ângelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Introdução à 

ciência da computação. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 165 p. 

4. MOFFAT, Stephen. Excel 2010 Introduction: Part I - Formulas, Functions and 

Formatting. S.l.: Ventus Publishing ApS, 2011. 128 p. 

5. MOFFAT, Stephen. Excel 2010 Introduction: Part II - Printing, Names and Sheets. 

S.l.: Ventus Publishing ApS, 2011. 100 p. 

6. MOFFAT, Stephen. Word 2010: Introduction. S.l.: Ventus Publishing ApS, 2011. 159 

p. 5 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. CAIÇARA JUNIOR, Cícero; PARIS, Wanderson Stael. Informática, Internet e 

Aplicativos. Curitiba: IBPEX, 2007. 267 p. 

2. FEDELI, Ricardo Daniel; ENRICO GIULIO POLLONI, Fernando Eduardo Peres. 

Introdução à ciência da computação. São Paulo: Thomson, 2003. 238 p. 

3. FRANDSEN, Torben Lage. Microsoft Office PowerPoint. S.l.: Ventus Publishing ApS, 

2011. 85 p. 

4. VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro, RJ: 

Campus, 1999. 351 p. 

5. TANENBAUM, Andrew S. Organização Estruturada de Computadores. 5ª ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 449 p. 

 

Disciplina: Introdução à Engenharia Mecânica 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Nenhum 

Período: 1o Semestre 

Ementa: História da engenharia. Ramos da Engenharia, áreas da Engenharia Mecânica, 

atribuições do engenheiro mecânico. O curso de Engenharia Mecânica. Engenharia e 
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sociedade. Ética profissional. Sistema CREA/CONFEA. Normas técnicas. Patentes e 

propriedade intelectual. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. BAZZO, Walter Antonio; PEREIRA, Luiz Teixeira do Vale. Introdução à Engenharia: 

conceitos, ferramentas e comportamentos. 3ª ed. rev. Florianópolis: Editora da UFSC, 

2012. 256 p. (Série Didática, 1). 

2. GOLDRATT, Eliyahu M.; COX, Jeff. A meta: um processo de melhoria contínua, 2ªed. 

São Paulo: Nobel, 2002. 365 p. 

3. SANCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética, 23ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1999. 302 p.   

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. SINGER, Peter. Ética Prática. 3ªed. São Paulo, SP: Ed. Martins Fontes, 2002. 399 p. 

(Coleção Biblioteca Universal). 

2. HOLTZAPPLE, Mark Thomas; REECE, W. Dan. Introdução à Engenharia. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 220 p. 

3. SOARES, Moises Souza. Ética e exercício profissional. Brasilia: Abeas, 1996. 174 p. 

4. WICKERT, Jonathan. Introdução à Engenharia Mecânica. 2ªed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2011. 357 p. 

 

Disciplina: Português Técnico 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Nenhum 

Período: 1º Semestre 

Ementa: Conceito de texto, gêneros textuais e tipologias textuais. Leitura e 

interpretação textual. Produção textual técnica e acadêmica. Abordagem 

interdisciplinar da língua portuguesa em diálogo com as demais disciplinas dos cursos, 
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envolvendo as temáticas da educação ambiental, direitos humanos, acessibilidade e 

história das culturas africana e indígena. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. ANDRADE, Maria Margarida de. Língua Portuguesa: Noções Básicas para Cursos 

Superiores. 6ªed. São Paulo, SP: Ed. Atlas, 1999. 217 p. 

2. FARACO, Carlos Emílio; MOURA, F. M. de. Gramática. 14ª ed. São Paulo: Ática, 

1995. 487 p. 

3. INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. 6ª ed. rev. 

ampl. São Paulo: Scipione, 1998. 312 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. FARACO, Carlos Alberto. Prática de Texto: Para Estudantes Universitários. 8ª ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1992. 299 p. 

2. GRANATIC, Branca. Técnicas básicas de redação, 4ª ed. São Paulo: Scipione, 2000. 

173 p.   

3. ORLANDI, Eni Puccinelli. A leitura e os leitores. Campinas, SP: Pontes, 1998. 208 

p.   

4. BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa, 37ªed. Rio de Janeiro: 

Lucerna, 2003. 672 p. 

5. KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. 4ªed. São Paulo, SP: 

Contexto, 2000. 124 p. 

 

Disciplina: Inglês Técnico 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Nenhum 

Período: 1° Semestre  

Ementa: Seletividade do tipo de leitura (skimming/scanning), de acordo com o 

objetivo de obtenção de compreensão geral ou de pontos específicos. Abordagem dos 
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pontos gramaticais mais importantes para a leitura. Uso do dicionário como estratégia 

de suporte: tipos, recursos, prática. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. SOUZA, Adriana Grade Fiori et al. Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem 

instrumental. 2ªed.atual. São Paulo: Disal, 2005. 203 p. 

2. GUANDALINI, Eiter Otávio. Técnicas de Leituras em Inglês: estágio 1. São Paulo: 

TextoNovo, 2002. 111 p. 

3. GUANDALINI, Eiter Otávio. Técnicas de Leitura em Inglês: estágio 2. São Paulo: 

TextoNovo, 2003. 111 p. 

4. MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura modulo I. São 

Paulo, SP: Textonovo, 2001. 111 p. 

5. MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura módulo II. São 

Paulo: Texto Novo, 2001. 134 p. 

6. FEUTRY, Michel; MERTZENFELD, Robert M. de.; DOLLINGER, Agnés. Dicionário 

Técnico Industrial. Belo Horizonte - Rio de Janeiro: Livraria Garnier, 2001. 1336 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. FRENDO, Evan; MAHONEY, Sean. English for Accounting. Oxford: Oxford University 

Press, 2007. 64 p. 

2. MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use. 2ª ed. New York, NY: Cambridge, 

1997. 300 p. 

3. MURPHY, Raymond; SMALZER, William R. Grammar in Use - Intermediate. 3ªed. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 369 p. 

4. SOARS, Liz; JOHN SOARS. New Headway: Intermediate Student's Book. New York: 

Oxford University Press, 2003. 159 p. 

5. SWAN, Michael; WALTER, Catherine. The Good Grammar Book. Oxford: Oxford 

University Press, 2001. 292 p. 

 

Disciplina: Álgebra Linear 
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Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Nenhum 

Período: 2° Semestre 

Ementa: Corpos numéricos: inteiros, racionais, reais e complexos. Álgebra vetorial e 

matricial. Determinantes. Sistemas lineares. Espaços vetoriais. Transformações 

lineares e matrizes associadas. Produtos internos e ortogonalidade. Polinômios de 

matrizes, autovalores e autovetores. Funções vetoriais de uma variável: operações, 

limite, continuidade. Derivada de funções vetoriais de uma variável. Representação 

paramétrica de curvas. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. BOLDRINI, José Luiz. Álgebra Linear, 3ªed. São Paulo: Harbra, 1980. 411 p. 

2. BOULOS, Paulo. Geometria Analítica: Um Tratamento Vetorial. 2ªed. São Paulo, 

SP: Ed. Pearson Education do Brasil, 1986-1987. 385 p. 

3. LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica: Volume 1, 2ª/3ª/5ª ed. São 

Paulo: Harbra, 1994. 685 p. 

4. SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica: Volume 1. São Paulo: 

Makron Books, 1987. 829 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. LIPSCHUTZ, Seymour; LARS, Marc. Álgebra Linear, 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 

2011. 432 p. 

2. SWOKOWSKI, Earl W. Cálculo com geometria analítica: Vol. I. 2ª ed. São Paulo, SP: 

Makron Books, 1994. 744 p. 

3. SHOKRANIAN, Salahoddin. Exercício em Álgebra Linear 1: Matrizes e Espaços 

Vetoriais. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009. 142 p. 

4. SHOKRANIAN, Salahoddin. Exercício em Álgebra Linear 2: Transformações e 

Sistemas Lineares. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009. 154 p. 
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5. SHOKRANIAN, Salahoddin. Exercício em Álgebra Linear 3: Álgebra Linear e 

Geometria. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009. 240 p. 

 

Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral I 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Matemática Básica. 

Período: 2o Semestre 

Ementa: Limites. Continuidade. Derivadas. Integral Indefinida e Definida. Aplicações. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica: Volume 1. 3ªed. São Paulo, 

SP: Ed. Harbra, 1994. 685 p. 

2. SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica: Volume 1. São Paulo, SP: 

Makron Books, 1987. 829 p. 

3. SWOKOWSKI, Earl W. Cálculo com geometria analítica: Vol. I. 2ª ed. São Paulo, SP: 

Makron Books, 1994. 744 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. AYRES JUNIOR, Frank. Cálculo diferencial e integral: resumo da teoria, problemas 

resolvidos, problemas propostos, 2ª ed. São Paulo: MCGrawHill, 1976. 371 p. 

2. BATTY, Michael. Essential Engineering Mathematics. S.l: Ventus Publishing ApS, 

2011. 149 p. 

3. MEJLBRO, Leif. Real functions in one variable - examples of Taylor's formula and 

limit processes: Calculus 1c-6. Sl.: Ventus Publishing ApS, 2008. 154 p. 

4. IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos; MACHADO, José Nilson. Fundamentos de 

Matemática Elementar: Vol. VIII - limites, derivados, noções de integral. 6ªed. São 

Paulo: Atual, 2005. 263 p. 

 

Disciplina: Geometria Analítica 
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Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Nenhum 

Período: 2° Semestre 

Ementa: Vetores no Rn: definição, operações e interpretação geométrica. Estudo da 

reta. Estudo do plano. Distâncias. Sistemas e mudanças de coordenadas. Funções 

vetoriais de uma variável: operações, limite, continuidade. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. BOULOS, Paulo. Geometria Analítica: Um Tratamento Vetorial. 2ªed. São Paulo, 

SP: Ed. Pearson Education do Brasil, 1986-1987. 385 p. 

2. LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica: Volume 1. 3ªed. São Paulo, 

SP: Ed. Harbra, 1994. 685 p. 

3. SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica: Volume 1. São Paulo: 

Makron Books, 1987. 829 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. SWOKOWSKI, Earl W. Cálculo com Geometria Analítica: Vol. I. 2ª ed. São Paulo: 

Makron Books, 1994. 744 p. 

2. SWOKOWSKI, Earl W. Cálculo com Geometria Analítica: Vol. II São Paulo, SP: Ed. 

Makron Books, 1994. 763 p. 

3. REIS, Genésio Lima. Geometria Analítica, 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 242 p. 

4. BATTY, Michael. Essential Engineering Mathematics. S.I: Ventus Publishing ApS, 

2011. 149 p. 

5. IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar: Vol. VII - geometria 

analítica. 5ªed. São Paulo: Atual, 2005. 282 p. 

 

Disciplina: Química Geral 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 
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Requisito: Química Básica 

Período: 2° Semestre 

Ementa: Importância dos materiais na ciência e engenharia. Classificação periódica e 

propriedades dos elementos. Estrutura atômica e eletrônica dos elementos. Ligações 

químicas. Energia e força atômicas. Termoquímica e equilíbrio químico. Células 

eletroquímicas. Noções de degradação dos materiais. Termodinâmica química 

aplicada aos materiais. Noções de polímeros e química orgânica. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. RUSSEL, John B. Química Geral - Vol. 1, 2ª ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 620 

p.   

2. RUSSEL, John B. Química Geral - Vol. 2, 2ª ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 

1268 p. 

3. BRADY, James E.; HUMISTON, G.H. Química Geral: Volume 1, 2ª ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 1986. 410 p. 

4. KOTZ, John C.; TREICHEL Paul M.; WEAVER Gabriela C. Química Geral e Reações 

Químicas - Vol. 1, São Paulo: Cengage Learning, 2009. 680 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. LENZI, Ervim; FAVERO, Luzia Otilia Bortotti; TANAKA, Aloísio Sueo. Química Geral 

Experimental. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004. 390 p. 

2. MAHAN, Bruce M.; MYERS, Rollie J. Química: um curso universitário. São Paulo: 

Edgard Blücher, 1997. 582 p. 

3. MASTERTON, William L. Princípios de Química, 6ª ed. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 1990. 681 p. 

4. BROWN, Laurence S. e HOLME, Thomas. Química Geral: Aplicada à Engenharia. 

São Paulo: Cengage Learning, 2010. 653 p. 

5. PERRY, Robert H. Perry's Chemical Engineers' Handbook. 8ª ed. USA: McGraw-Hill, 

1997. 1000 p. 
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Disciplina: Algoritmos Estruturados 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Introdução à Computação 

Período: 2o Semestre 

Ementa: Formulação de algoritmos: fundamentos, estruturas de controle, estruturas 

de dados, subrotinas. Linguagens de programação e programas. Implementação de 

algoritmos em linguagem de programação estruturada (C, Pascal ou FORTRAN): 

fundamentos, estruturas de controle, estruturas de dados, subrotinas. Modularidade, 

portabilidade, depuração, testes e documentação de programas. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. 2ª ed. 

São Paulo: Thomson, 2005. 552 p. 

2. ASCENCIO, Ana Fernandes Gomes; CAMPOS Edilene Aparecida Verenuchi de. 

Fundamentos da programação de computadores: Algoritmos, Pascal e C/C++. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2002. 355 p. 

3. GUIMARÃES, Ângelo de Moura. Algoritmos e Estruturas de Dados. Aparecida, SP: 

LTC, 2006. 216 p.  

4. ETHERIDGE, David. Java - Graphical user interfaces: an Introduction to Java 

programming. Sl.: Ventus Publishing Aps, 2009. 101 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. DASGUPTA, Sanjoy; CHRISTOS PAPADIMITRIOU.; UMESH VAZIRANI. Algoritmos. 

São Paulo: McGraw-Hill, 2009. 320 p. 

2. FARRER, Harry. Programação Estruturada de Computadores: Algoritmos 

Estruturados, 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 284 p.  

3. SHOKRANIAN, Salahoddin. Tópicos em Métodos Computacionais. Rio de Janeiro: 

Ciência Moderna, 2009. 344 p.  
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• CARBONI, Irenice de Fátima. Lógica de programação. São Paulo: 

Thomson, 2003. 240 p. 

 

Disciplina: Estatística e Probabilidade 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Matemática Básica 

Período: 2° Semestre 

Ementa: Estatística Descritiva: tipos de variáveis; distribuição de frequências; 

histogramas; ramo-e-folhas; medidas de locação e dispersão; box-plot. Esquema de 

cinco números. Probabilidade: definição; espaço amostral; eventos; operações com 

eventos; partições do espaço amostral; probabilidade condicional e independência de 

eventos; distribuições discretas; distribuições contínuas. Inferência Estatística: 

estimação pontual e por intervalo; testes de hipóteses. Regressão linear simples; 

coeficiente de correlação linear, estimação e predição. Introdução ao planejamento de 

experimentos: modelo com um critério de classificação, modelo em blocos completos 

e noções de modelos fatoriais. Uso de pacotes estatísticos. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. MONTGOMERY, Douglas C. Estatística Aplicada e Probabilidade para 

Engenheiros, 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 463 p. 

2. SPIEGEL, Murray R. Estatística, 3ª ed. São Paulo: Makron Books, 1993. 643 p.   

3. DOWNING, Douglas; JEFFREY CLARK. Estatística Aplicada. 2ª ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2005. 351 p. (Série Essencial). 

4. HINES, William W. et al. Probabilidade e estatística na engenharia. 4ª Ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2006. 588 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 
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1. WALPOLE, Ronald E. et al. Probabilidade e Estatística para engenharia e ciências. 

8ªed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 491 p. 

2. MEYER, Paul L. Probabilidade: Aplicações e Estatística, 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2011. 444 p. 

3. CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Estatística aplicada a todos os níveis. Curitiba: 

Ibepex, 2003. 310 p.  

4. MEDEIROS, Valéria Zuma. Pré-Cálculo. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 538 p. 

5. CRESPO, Antonio Arnot. Estatística fácil. 17.ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2001. 224 

p. 

 

Disciplina: Desenho Técnico 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Nenhum 

Período: 2° Semestre 

Ementa: Instrumentação, normas técnicas, convenções e padronizações, fases do 

projeto (croquis, desenho preliminar e desenho definitivo). Sistemas de 

representação, primeiro e terceiro diedros, projeção ortogonal de peças simples. 

Perspectivas axométrica, isométrica, bimétrica e cavaleira. Cortes e secções, cotagem, 

proporções, escalas e indicações de tolerância de forma e geométrica. Esboço a mão 

livre de elementos de máquinas, elementos de união e desenhos de conjunto com a 

utilização de instrumentos de precisão (paquímetro, micrômetro, escalas de aço e 

relógio comparador). Leitura e interpretação de desenhos de tubulação, hidráulicos e 

estruturais civis e metálicos; Desenvolvimento de superfícies e intersecções de sólidos. 

Introdução a um programa computacional gráfico de desenho. Desenho de todos os 

componentes e conjuntos mecânicos utilizando computação gráfica dos esboços 

realizados à mão livre. 

Bibliografia Básica 

Referências 
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1. FRENCH, Thomas E. Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica. 7ªed. atual. rev. e 

ampl. São Paulo, SP: Ed. Globo, 2002. 1093 p. 

2. BUENO, Claudia Pimentel; ROSARITA STEIL PAPAZOGLOU. Desenho Técnico para 

Engenharias. 1ªed. Curitiba: Juruá, 2012. 198 p. 

3. VENDITTI, Marcus Vinicius R. Desenho técnico Sem Prancheta com Autocad 2010. 

Florianópolis, SC: Visual Books, 2010. 346 p. 

4. SILVA, Arlindo et al. Desenho técnico moderno. 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

475 p. 

5. MANFE, Giovanni; POZZA, Rino; SCARATO, Giovanni. Desenho técnico mecânico: 

vol. 3 - curso completo. São Paulo: Hemus, 2004. 262 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. LEAKE, James; JACOB L. BORGERSON. Manual de Desenho Técnico para 

Engenharia: desenho, modelagem e visualização. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 300 p. 

2. SPECK, Henderson José. Manual Básico de Desenho Técnico, 2ª ed. Florianópolis, 

SC: UFSC, 2001. 180 p. 

3. MOFFAT, Stephen. Visio 2010. S.l.: Ventus Publishing ApS, 2011. 192 p. 

4. MANFE, Giovanni; POZZA, Rino; SCARATO, Giovanni. Desenho técnico mecânico: 

Vol. 1 - curso completo. São Paulo: Hemus, 2004. 228 p. 

5. MANFE, Giovanni; POZZA, Rino; SCARATO, Giovanni. Desenho técnico mecânico: 

Vol. 2 - Curso completo. São Paulo: Hemus, 2004. 277 p. 

 

Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral II 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Cálculo Diferencial e Integral I 

Período: 3° Semestre 

Ementa: Derivadas parciais e funções diferenciáveis. Aplicações das derivadas. 

Integrais duplas. Integrais triplas.  
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Bibliografia Básica 

Referências 

1. FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES Mirian Buss. Cálculo A: Funções, limite, 

derivação, integração. 6ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 448 p. 

2. LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica: Volume 1. 3ªed. São Paulo, 

SP: Ed. Harbra, 1994. 685 p. 

3. SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica: Volume 1. São Paulo, SP: 

Ed. Makron Books, 1987. 829 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. SWOKOWSKI, Earl W. Cálculo com geometria analítica: Vol. I. 2.ed. São Paulo, SP: 

Makron Books, 1994. 744 p. 

2. GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo: Volume 3. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2006. 362 p. 

3. GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo: Volume 4. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2007. 530 p. 

4. MEJLBRO, Leif. Real functions in one variable: calculus 1a. Sl.: Ventus Publishing 

APs, 2006. 146 p. 

5. MEJLBRO, Leif. Real functions in one variable - examples of Taylor's formula and 

limit processes: Calculus 1c-6. Sl.: Ventus Publishing ApS, 2008. 154 p. 

 

Disciplina: Física Geral I 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Física Básica 

Período: 3o Semestre 

Ementa: Mecânica Newtoniana. Movimento de uma Partícula. Movimento de um 

Sistema de Partículas. Corpos Rígidos. Movimento de Sistemas de Coordenadas. 

Dinâmica da Rotação. Conservação do Momento Angular. Oscilações. Gravitação. 

Estática dos Fluídos. Dinâmica dos Fluídos. Ondas em Meios Elásticos. Ondas Sonoras. 
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Temperatura. Calor e 1ª Lei da Termodinâmica. Teoria Cinética dos Gases. Entropia e 

2ª Lei da Termodinâmica. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. RESNICK, Robert; D. HALLIDAY; K. S. KRANE. Física 1 - Vol. 1. 5ª ed. Rio de Janeiro, 

RJ: Ed. Livros Técnicos e Científicos, 2003. 368 p. 

2. RESNICK, Robert. Física 2 - Vol. 2. 5ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Livros Técnicos e 

Científicos, 2003. 339 p.  

3. TIPLER, Paul A. Física Moderna. 3ªed. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Livros Técnicos e 

Científicos, 2001. 515 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. BEER, Ferdinand P. Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática. 5ª ed. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 1994. 793 p.  

2. ALONSO, Marcelo. Física: um curso universitário - vol 1. 2.ed. São Paulo, SP: ABDR, 

1999. 481 p. 

3. YOUNG, Hugh D.; ROGER A. FREEDMAN. Sears & Zemansky - Física I: Mecânica. 

12ªed. São Paulo: Pearson, 2008. 403 p. 

4. YOUNG, Hugh D.; ROGER A. FREEDMAN. Sears & Zemansky - Física II: 

Termodinâmica e ondas. 12ªed. São Paulo: Pearson, 2008. 329 p. 

5. SAMPAIO, José Luiz; CALCADA, Caio Sérgio. Universo da física: mecânica vol. 1. 

2ªed. São Paulo: Atual, 2001. 518 p. 

 

Disciplina: Física Experimental I 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Física Básica 

Período: 3° Semestre 

Ementa: Medidas de erros. Análises gráficas. Atrito. Colisões. Conservação do 

momento linear. Estudo dos movimentos. Rotação. Conservação de energia. Equilíbrio 
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de corpos rígidos. Estática dos fluidos. Dinâmica dos fluidos. Ondas em meios elásticos. 

Ondas sonoras. Temperatura. Calor e 1a lei da termodinâmica. 2a lei da 

termodinâmica. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. RESNICK, Robert; HALLIDAY, D; KRANE, K.S. Física 1 – Vol. 1. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2003. 368 p.  

2. RESNICK, Robert. Física 2 – Vol. 2. 5ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Livros Técnicos e 

Científicos, 2003. 339 p. 

3. TIPLER, Paul A.; HEWELLYN, Ralph A. Física Moderna, 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2001. 515 p. 

4. CAMPOS, Agostinho Aurélio; ALVES, Elmo Salomão; SPEZIALI, Nivaldo Lúcio. Física 

Experimental Básica na Universidade. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 213 p.  

5. TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros: Vol. II - 

Eletricidade e Magnetismo, Óptica. 6ªed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 530 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. JURAITIS, Klemensas Ringaudas; DOMICIANO, João Baptista. Introdução ao 

laboratório de Física Experimental: métodos de obtenção, registro e análise de 

dados experimentais. Londrina: Eduel, 2009. 352 p.  

2. BEER, Ferdinand P. Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática. 5ª ed. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 1994. 793 p.  

3. ALONSO, Marcelo; FINN, J Edward. Física: um Curso Universitário vol.1. São Paulo: 

ABDR, 1999. 481 p.  

4. ARFKEN, George, Weber, Hans. Física Matemática: métodos matemáticos para 

engenharia e física. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 900 p. 

5. TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros: Vol. I - 

mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6ªed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 759 

p. 
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Disciplina: Ciência e Engenharia dos Materiais I 

Carga horária: 90 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Química Geral 

Período: 3° Semestre 

Ementa: Introdução aos tipos de materiais. Estrutura cristalina dos materiais. Defeitos 

da estrutura cristalina. Noções de difusão. Testes destrutivos e não destrutivos dos 

materiais. Propriedades física, químicas e mecânicas dos materiais. Introdução aos 

mecanismos de endurecimento dos materiais. Encruamento e discordâncias. 

Recozimento e seus estágios com refino de grãos. Endurecimento por solução sólida e 

equilíbrio de fases. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. CALLISTER JUNIOR, Willian D. Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução, 

7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 705 p. 

2. VAN VLACK. LAWRENCE HALL. Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais. 

4ªed. atual. ampl. Rio de Janeiro: Elsevier, 1984. 567 p. 

3. CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia Mecânica: estruturas e propriedades das ligas 

metálicas - Vol.1, 2ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1986. 266 p.  

4. CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia Mecânica: processos de fabricação e tratamento 

- Vol.2, 2ª ed. São Paulo: Mc Graw Hill, 1986. 315 p. 

5. SMITH, William F. Princípios de ciência e engenharia dos materiais. 3ª ed. 

Portugal: McGraw-Hill, 1998. 892 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. ASKELAND, Donald R.; PRADEEP P. Phulé. Ciência e Engenharia dos Materiais. São 

Paulo: Cengage Learning, 2011. 594 p. 

2. PADILHA, A.F. Materiais de engenharia: microestrutura e propriedades. Brasil: 

Hemus, 2007. 349 p.  
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3. VAN VLACK, Lawrence Hall. Princípios de ciência dos materiais. São Paulo: Edgard 

Blüncher, 1970. 427 p.  

4. GARCIA, Amauri; SPIM, Jaime Alvares; SANTOS, Carlos Alexandre dos. Ensaios dos 

materiais. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 365 p. 

5. FERRANTE, Maurizio. Seleção de materiais. 3ª ed. São Carlos: Edufscar, 2013. 346 

p. 

 

Disciplina: Metrologia 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Estatística e Probabilidade 

Período: 3° Semestre 

Ementa: Sistemas de Ajustes e Tolerâncias Geométricas. Projeto de calibradores. 

Introdução à metrologia. Noções de controle estatístico de processo. Instrumentos e 

ferramentas manuais. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. AGOSTINHO, Oswaldo Luiz. Princípios de Engenharia de Fabricação Mecânica: 

Tolerâncias, ajustes, desvios e Análise de Dimensões. São Paulo: Edgard Blucher, 

1977. 295 p.  

2. NOVASKI, Olívio. Introdução à Engenharia de Fabricação Mecânica. São Paulo: 

Edgard Blucher, 1994. 119 p. 

3. INMETRO. Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de 

Metrologia: portaria INMETRO nº029 de 1995, 5ª Ed. Rio de Janeiro: SENAI, 2008. 

72 p. 

4. SILVA NETO, João Cirilo da. Metrologia e controle dimensional. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012. 239 p. 

5. ALBERTAZZI, Armando; SOUSA, Andre R. de. Fundamentos de Metrologia 

Científica e Industrial. Manole LV, 2008. 
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6. LIRA, Francisco Adval de. Metrologia na indústria. 9ª ed. São Paulo: Érica, 2013. 

256 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. PROVENZA, Francesco. Tolerâncias ISO. São Paulo: Provenza, 1989. 60 p. 

2. LIRA, Francisco Adval de. Metrologia: conceitos e práticas de instrumentação. São 

Paulo: Érica, 2014. 136 p. 

3. GUEDES, Pedro. Metrologia industrial. Lisboa: Lidel, 2011. 410 p. 

4. SANTANA, Reinaldo Gomes. Metrologia: Livro Técnico, 2012. 

5. LIRA, Francisco Adval de. Metrologia dimensional: técnicas de medição e 

instrumento para controle e fabricação industrial. São Paulo: Érica, 2015. 176 p. 

 

Disciplina: Física Geral II 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Física Geral I 

Período: 4° Semestre 

Ementa: Lei de Coulomb. O campo elétrico lei de Gauss. Potencial, capacitância, 

propriedades dos dielétricos. Corrente, resistência e F.E.M. Circuito e instrumentos de 

corrente contínua. O campo magnético. Forças magnéticas sobre condutores de 

corrente. Campo magnético produzido por correntes. Força eletromotriz induzida. 

Correntes alternadas. Equação de Maxwell. Natureza e propagação da luz. Espectro 

eletromagnético. Reflexão. Refração. Interferência. Difração. Redes de difração e 

espectros. Polarização Introdução a física quântica. Ondas e partículas. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. HALLIDAY, David; RESNICK Robert; WALKER Jearl. Fundamentos de Física: Volume 

4. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 297 p. 
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2. HALLIDAY, David; RESNICK Robert; WALKER Jearl. Fundamentos de Física: Volume 

3 - Eletromagnetismo. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 281 p. 

3. RESNICK, Robert; HALLIDAY, D; KRANE, K.S. Física 2 – Vol. 2. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

Ed. LTC, 2003. 330 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.  Física III: eletromagnetismo, 12ª ed. São 

Paulo: Addison Wesley, 2009. 425 p.  

2. BEER, Ferdinand P. Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática. 5ª ed. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 1994. 793 p.  

3. TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros: Vol. I - 

mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6ªed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 759 

p. 

4. TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros: Vol. II - 

Eletricidade e Magnetismo, Óptica. 6ªed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 530 p. 

5. ARFKEN, George; WEBER, Hans. Física Matemática: métodos matemáticos para 

engenharia e física. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 900 p. 

6. FLEMMING, Diva Marília; MIRIAN BUSS GONCALVES. Cálculo A: Funções, limite, 

derivação, integração. 6ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 448 p.  

 

Disciplina: Física Experimental II 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Física Experimental I 

Período: 4° Semestre 

Ementa: Lei de Coulomb, campo elétrico e lei de Gauss: eletrização e utilização do 

pêndulo eletrostático e do eletroscópio. Potencial, capacitância, propriedade dos 

dielétricos: experimentos com capacitores. Corrente, resistência e força eletromotriz: 

montagem de circuito de corrente continua. O campo magnético: verificação de forças 

magnéticas sobre condutores de correntes. Força eletromotriz induzida: dínamos e 
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transformadores. Correntes alternadas. Reflexão: experimento com espelhos planos e 

esféricos. Refração: experimentos com dioptros planos e lentes esféricas. Interferência 

e difração: medidas de redes de difração. Demonstração de polarização da luz e sua 

utilização. Introdução a física quântica. Ondas e partículas. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. HALLIDAY, David; RESNICK Robert; WALKER Jearl. Fundamentos de Física: Volume 

4. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 297 p. 

2. HALLIDAY, David; RESNICK Robert; WALKER Jearl. Fundamentos de Física: Volume 

3 - Eletromagnetismo. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 281 p. 

3. JURAITIS, Klemensas Ringaudas; DOMICIANO, João Baptista. Introdução ao 

laboratório de Física Experimental: métodos de obtenção, registro e análise de 

dados experimentais. Londrina: Eduel, 2009. 352 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. BEER, Ferdinand P. Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática. 5ª ed. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 1994. 793 p.  

2. ALONSO, Marcelo; FINN, J Edward. Física: um Curso Universitário vol.1. São Paulo: 

Edgar Blucher, 1999. 481 p.  

3. ARFKEN, George, Weber, Hans J. Física Matemática: métodos matemáticos para 

engenharia e física. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 900 p. 

4. YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física III: eletromagnetismo, 12ª ed. São 

Paulo: Addison Wesley, 2009. 425 p.  

5. TIPLER, Paul A.; LLEWELLYN, Ralph A. Física Moderna, 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2001. 515 p. 

 

Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral III 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Cálculo Diferencial e Integral II 
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Período: 4° Semestre 

Ementa: Sequências e séries numéricas de funções. Equações diferenciais ordinárias. 

Equações de Legendre, Bessel e Transformada de Laplace. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. BOYCE, William E; DIPRIMA, Richard C. Equações diferenciais elementares e 

problemas de valores de contorno. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 434 p. 

2. FLEMMING, Diva Marília; MIRIAN BUSS GONCALVES. Cálculo A: Funções, limite, 

derivação, integração. 6ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 448 p. 

3. GONCALVES, Mirian Buss; FLEMMING Diva Marília. Cálculo B: Funções de várias 

variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície, 2ª ed. São Paulo: 

Pearson, 2007. 435 p. 

4. JOHNSON, R.S. An Introduction To Partial Differential Equations. S.l.: Ventus 

Publishing ApS, 2012. 156 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. SWOKOWSKI, Earl W. Cálculo com geometria analítica: Vol. I. 2ª ed. São Paulo: 

Makron Books, 1994. 744 p. 

2. GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo: Volume 3. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2006. 362 p. 

3. GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo: Volume 4. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2007. 530 p. 

4. JOHNSON, R.S. Integration and differential equations. S.l.: Ventus Publishing ApS, 

2012. 122. 

 

Disciplina: Ciência e Engenharia dos Materiais II 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Ciência e Engenharia dos Materiais I 

Período: 4o Semestre 
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Ementa: Endurecimento por dispersão Endurecimento por transformação de fases. 

Tratamentos térmicos dos materiais. Tratamentos termoquímicos dos materiais. 

Diagramas de equilíbrio de fases, TTT e TRC. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. CALLISTER JUNIOR, Willian D. Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução, 

7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 705 p.  

2. VAN VLACK. LAWRENCE HALL. Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais. 

4ªed.atual.ampl. Rio de Janeiro: Elsevier, 1984. 567 p. 

3. CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia Mecânica: estruturas e propriedades das ligas 

metálicas - Vol.1, 2ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1986. 266 p. 

4. CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia Mecânica: processos de fabricação e tratamento 

- Vol.2, 2ª ed. São Paulo: Mc Graw Hill, 1986. 315 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. ASKELAND, Donald R.; PRADEEP P. Phulé. Ciência e Engenharia dos Materiais. São 

Paulo: Cengage Learning, 2011. 594 p. 

2. PADILHA, A.F. Materiais de engenharia: microestrutura e propriedades. Brasil: 

Hemus, 2007. 349 p. 

3. VAN VLACK, Lawrence Hall. Princípios de ciência dos materiais. São Paulo: Edgard 

Blüncher, 1970. 427p. 

4. GARCIA, Amauri; SPIM, Jaime Alvares; SANTOS, Carlos Alexandre dos. Ensaios dos 

materiais. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 365 p. 

5. FERRANTE, Maurizio. Seleção de materiais. 3ª ed. São Carlos: Edufscar, 2013. 346 

p. 

 

Disciplina: Estática 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Física Geral I 
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Período: 4o Semestre 

Ementa: Conceitos Básicos: Introdução à Estática. Estática dos Pontos. Materiais. 

Sistemas Equivalentes de Forças. Estática dos Corpos Rígidos. Equilíbrio dos Corpos 

rígidos. Forças Distribuídas. Análise Estrutural. Esforços Internos. Atrito. Centro de 

Gravidade e Centroide. Momentos de Inércia. Trabalho Virtual. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. BEER, Ferdinand P. Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática. 5ª ed. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 1994. 793 p. 

2. MERIAM, J.L. e KRAIGE, L.G. Engenharia mecânica: Estática. São Paulo: LTC, 1999. 

360 p. 

3. HIBBELER, Russel C. Estática: mecânica para engenharia. 12ªed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2011. 512 p.  

4. FARINHA, Brazão J.C. Tabelas Técnicas. Portugal: Coimbra, 1996. 668 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. GERE James M.; GOODNO, Barry J. Mecânica dos Materiais. 7ªed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2010. 855 p. 

2. FONSECA, Adhemar. Curso de Mecânica vol. I: Estática. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científico, 1974. 468 p. 

3. FONSECA, Adhemar. Curso de Mecânica vol. II: Estática Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 1978. 472 p. 

4. SUSSEKIND, José Carlos. Curso de análise estrutural 1: Estruturas isostáticas, 6ª 

ed. Rio de Janeiro: Globo, 1981. 366 p. 

5. OLIVEIRA, Myriam Marques de; BERNARDO GORFIN. Estruturas isostáticas. 3ª ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 1982. 289 p. 

 

Disciplina: Usinagem dos Materiais 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 
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Requisito: Metrologia 

Período: 4° Semestre 

Ementa: Introdução aos processos de fabricação. Movimentos e grandezas nos 

processos de corte. Geometria da cunha cortante. Mecanismo de formação do cavaco. 

Forças e Potências de corte. Avarias, desgaste e vida de ferramentas. Análise das 

condições econômicas de usinagem. Introdução ao processo de retificação. 

Especificação e seleção de rebolos. Parâmetros e esforços de corte na retificação. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. DINIZ, Anselmo Eduardo; FRANCISCO CARLOS MARCONDES; NIVALDO LEMOS 

COPPINI. Tecnologia da usinagem dos materiais. 9ª ed. São Paulo: mm editora, 2008. 

242 p. 

2. FERRARESI, Dino. Fundamentos da Usinagem dos Materiais. São Paulo: Edgar 

Blucher, 1970. 751 p. 

3. MACHADO, Alisson Rocha. Teoria da Usinagem dos materiais, 2ª ed. rev. São 

Paulo: Edgard Blucher, 2011. 397 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. STEMMER, Caspar Erich. Ferramentas de corte I. 7ª ed. Florianópolis: UFSC, 2007, 

249 p. 

2. STEMMER, Caspar Erich. Ferramentas de Corte II: brocas, alargadores, 

ferramentas de roscas, fresas, brochas, rebolos e abrasivos. 4ªed. Florianópolis: Ed. 

da UFSC, 1992. 326 p. 

3. SANTOS, Sandro Cardoso; SALES, Wisley Falco. Aspectos tribológicos da usinagem 

dos materiais. São Paulo: Artliber, 2007. 246 p. 

4. SANTOS, Aldeci Vieira dos. Usinagem em altíssimas velocidades: como os 

conceitos HSM/HSC podem revolucionar a indústria metal-mecânica. São Paulo: 

Érica, 2003. 

5. FISCHER, U. Manual de Tecnologia Metal Mecânica. Editora Bluscher. 
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Disciplina: Metodologia da Pesquisa Científica  

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Nenhum 

Período: 4o Semestre 

Ementa: História da ciência e da tecnologia. Metodologia da pesquisa científica e 

tecnológica. Pesquisa bibliográfica. Identificação, montagem e resolução de problemas 

de engenharia. Redação técnica. Técnicas de apresentação oral. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. BAZZO, W. A.; PEREIRA, L.T.V. Introdução à Engenharia: conceitos, ferramentas e 

comportamentos, 3ª ed. Florianópolis: UFSC, 2012. 256 p. 

2. MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática. 3ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 307 p. 

3. LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica: ciência e conhecimento científico, 

métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis, metodologia jurídica. 6ªed. rev. 

ampl. São Paulo, SP: Atlas, 2000. 289 p. 

4. BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELT, N.A.S. Fundamentos de Metodologia 

Científica. 2ªed. Amp. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2000. 122 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 4.ed. São Paulo, SP: Atlas, 1999. 237 p. 

2. RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 4.ed. 

São Paulo: Atlas, 1996. 177 p. 

3. MULLER, Mary Stela; JULCE MARY CORNELSEN. Normas e padrões para teses, 

dissertações e monografias. 6ª ed. atu. Londrina: Eduel, 2007. 155 p. 

4. CRESWEL, John W. Projetos de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e 

misto, 3ª ed. Porto Alegre: Artmed. 2010. 296 p. 
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5. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo, SP: 

Atlas, 2002. 159 p. 

 

Disciplina: Métodos Numéricos 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Cálculo Diferencial e Integral II, Algoritmos Estruturados. 

Período: 5° Semestre 

Ementa: Estudo de erros. Sistemas de equações lineares. Raízes de equações algébricas 

e transcendentes. Interpolação. Integração numérica. Ajuste de curvas. Equações 

diferenciais ordinárias. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. CUNHA, Maria Cristina de Castro. Métodos numéricos. 2ª ed. rev. ampl. Campinas: 

Editora Unicamp, 2003. 275 p. 

2. SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken e. Cálculo 

Numérico: características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. 

São Paulo: Pearson Prentice, 2003. 354 p. 

3. CHAPRA, Steven C. Métodos Numéricos Aplicados com MATLAB para 

Engenheiros e Cientistas. 3ªed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 655 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. BURDEN, Richard L.; FAIRES, Douglas J. Análise numérica. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2003. 736 p. 

2. FRANCO, Neide Bertoldi. Cálculo Numérico. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2006. 505 p. 

3. CAUSON, D. M.; MINGHAM, C. G. Introductory Finite Difference Methods for 

PDEs. s.l: Ventus Publishing ApS, 2010. 144 p. 
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4. CARPENTIER, Michel P. J. Análise numérica. São Paulo: Instituto Superior Técnico, 

1993. 228 p.  

5. PUGA, Leila Zardo; TÁRCIA, José Henrique Mendes; PAZ, Álvaro Puga. Cálculo 

numérico. 3ª ed. São Paulo: LCTE, 2015. 176 p. 

 

Disciplina: Termodinâmica I 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Cálculo Diferencial e Integral II, Física Geral II 

Período: 5° Semestre 

Ementa: Conceitos básicos da Termodinâmica. A Primeira Lei da Termodinâmica. 

Energia, transferência de energia e análise geral de energia. Propriedades das 

substâncias puras. Análise de energia de sistemas fechados. Análise da massa e da 

energia dos volumes de controle. A segunda lei da Termodinâmica. Entropia. Energia. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. SMITH, J. M.; H. C. VAN NESS.; M. M. ABBOTT. Introdução à Termodinâmica da 

Engenharia Química. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 697 p. 

2. BORGNAKKE, Claus; RICHARD E. SONNTAG. Fundamentos da Termodinâmica. 7ª 

ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2009. 659 p. 

3. BORGNAKKE, Claus; RICHARD E. SONNTAG. Fundamentos da Termodinâmica: 

Volume Complementar. São Paulo: Edgard Blucher, 2009. 197 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. LUE, Leo. Chemical Thermodynamics. Sl.: Ventus Publishing ApS, 2009. 90 p. 

2. PERRY, Robert H. Perry's Chemical Engineers' Handbook. 8ª ed. USA: McGraw-Hill, 

1997. 1000 p. 

3. CASTELLAN, Gilbert. Fundamentos de físico-química: Sistema SI. Rio de Janeiro: 

LTC, 2003. 527 p. 
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4. MORAN, Michael J. Princípios de termodinâmica para engenharia. 6ª ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2009. 800 p. 

5. VAN WYLEN, Gordon John. Fundamentos da termodinâmica clássica. São Paulo: 

Edgard Blücher, 1976. 531 p. 

 

Disciplina: Dinâmica 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Cálculo Diferencial e Integral II, Estática 

Período: 5° Semestre 

Ementa: Conceitos básicos: Introdução à Dinâmica. Cinemática de Partículas. Cinética 

de Partículas. Cinética de Sistemas de Partículas. Cinemática Plana de Corpos Rígidos. 

Cinética Plana de Corpos Rígidos. Dinâmica Tridimensional de Corpos Rígidos. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. BEER, Ferdinand Pierre. Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática. 5ªed.rev. 

São Paulo, SP: Ed. Pearson Education do Brasil, 1994. 793 p. 

2. MERIAM, James L.; KRAIGE, L. Glenn. Mecânica para Engenharia - Vol. 2: 

Dinâmica. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 520 p. 

3. RESNICK, Robert; D. HALLIDAY; K. S. KRANE. Física 1 - 5ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Ed. 

Livros Técnicos e Científicos, 2003. 368 p. 

4. RESNICK, Robert. Física 2 - Vol. 2. 5ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Livros Técnicos e 

Científicos, 2003. 339 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. HIBBELER, Russel C. Estática: mecânica para engenharia. 12ª ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2011. 512 p. 
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2. TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros: Vol. I - 

mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6ªed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 759 

p. 

3. TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros: Vol. II - 

Eletricidade e Magnetismo, Óptica. 6ªed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 530 p. 

4. GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA. Física 1: mecânica. São Paulo: 

Edusp, 2012. 332 p. 

 

Disciplina: Ciência e Engenharia dos Materiais III 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Ciência e Engenharia dos Materiais II 

Período: 5° Semestre 

Ementa: Materiais metálicos, ferrosos e não ferrosos, ferros fundidos, os tipos de aços. 

Materiais cerâmicos, estrutura, propriedades, processamento e aplicações. Materiais 

poliméricos, estrutura, propriedades, processamento e aplicações. Materiais 

compósitos, estrutura, propriedades, processamento e aplicações. Noções básicas de 

materiais semicondutores. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. CALLISTER JUNIOR, Willian D. Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução, 

7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 705 p.  

2. VAN VLACK, LAWRENCE HALL. Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais. 

4ªed. atual. ampl. Rio de Janeiro: Elsevier, 1984. 567 p. 

3. SHACKELFORD, James F. Introdução à Ciência dos Materiais para Engenheiros. 

6ªed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 556 p. 

4. SMITH, William F. Princípios de ciência e engenharia dos materiais. 3ª ed. 

Portugal: McGraw-Hill, 1998. 892 p. 

Bibliografia Complementar 
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Referências 

1. ASKELAND, Donald R.; PRADEEP P. Phulé. Ciência e Engenharia dos Materiais. São 

Paulo: Cengage Learning, 2011. 594 p. 

2. PADILHA, A.F. Materiais de engenharia: microestrutura e propriedades. Brasil: 

Hemus, 2007. 349 p. 

3. VAN VLACK, Lawrence Hall. Princípios de ciência dos materiais. São Paulo: Edgard 

Blüncher, 1970. 427 p.  

4. GARCIA, Amauri; SPIM, Jaime Alvares; SANTOS, Carlos Alexandre dos. Ensaios dos 

materiais. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 365 p. 

5. FERRANTE, Maurizio. Seleção de materiais. 3ª ed. São Carlos: Edufscar, 2013. 346 

p. 

 

Disciplina: Mecânica dos Sólidos I 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Estática 

Período: 5° Semestre 

Ementa: Princípios fundamentais da mecânica dos corpos sólidos. Introdução à 

mecânica dos corpos deformáveis. Tensões e deformações. Relações tensões x 

deformações (relações constitutivas do material). Torção. Flexão. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. POPOV, Egor Paul. Introdução à mecânica dos sólidos. São Paulo: Blucher, 1978. 

534 p. 

2. RILEY, William F.; STURGES, Leroy D.; MORRIS, Don H. Mecânica dos Materiais. 

5ªed. Rio de Janeiro: LTC, [2011]. 600 p. 

3. HIBBELER, Russell Charles. Resistência dos Materiais. 7ªed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2010. 637 p. 
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4. HIBBELER, Russel Charles. Dinâmica: Mecânica para engenharia. 12ª ed. São 

Paulo: Pearson, 2011. 591 p. 

5. BEER, Ferdinand Pierre. Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática. 5ªed.rev. 

São Paulo, SP: Ed. Pearson Education do Brasil, 1994. 793 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. GERE, James M.; GOODNO, Barry J. Mecânica dos Materiais. 7ªed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2010. 855 p. 

2. HIBBELER, Russel C. Estática: mecânica para engenharia. 12ª ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2011. 512 p. 

3. MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 19ª ed. São 

Paulo: Érica, 2012. 376 p. 

4. TIMOSHENKO, Stephen P.; GERE, J.E. Mecânica dos Sólidos - V.1. Rio de Janeiro: 

LTC - Livros técnicos e científicos, 1983. 256 p. 

5. TIMOSHENKO, Stephen P; GERE, J.E. Mecânica dos sólidos - V.2. Rio de Janeiro: 

LTC - Livros técnicos e científicos, 1984. 450 p. 

 

Disciplina: Transferência de Quantidade de Movimento I 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Cálculo Diferencial e Integral II 

Período: 6o Semestre 

Ementa: Definição de fluido. Viscosidade. Descrição e classificação dos escoamentos. 

Formação da camada limite. Estática dos fluidos. Equações integrais da conservação 

da massa e da variação da quantidade de movimento. Equações diferenciais da 

conservação da massa e da variação da quantidade de movimento. Semelhança, 

análise dimensional e modelos físicos. 

Bibliografia Básica 

Referências 
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1.FOX, Robert W.; MCDONALD, Alan T.; PRITCHARD, Philip J. Introdução à mecânica 

dos fluídos. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 798 p. 

2. BIRD, R. Byron; WARREN E. STEWART, Edwin N. Lightfoot. Fenômenos de 

transporte. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 837 p. 

3. MUNSON, Bruce R.; YOUNG, Donald F.; OKIISHI, Theodore H. Fundamentos da 

Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Edgar Blücher, 2004. 571 p. 

4. ÇENGEL, Yunus A. Transferência de Calor e Massa: uma abordagem prática. São 

Paulo: McGraw-Hill, 2009. 902 p. 

5. BRUNETTI, Franco. Mecânica dos Fluidos / 2ª Ed., São Paulo, SP: Pearson Prentice 

Hall, 2008. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. COUTO, Luiz Mário Marques. Elementos da hidráulica. Brasília: Universidade de 

Brasília, 2012. 575 p. 

2. CREMASCO, Marco Aurélio. Fundamentos de transferência de massa. Campinas, 

SP: Unicamp, 1998. 740 p. 

3. STREETER, Victor L. Mecânica dos fluidos. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977. 

736 p. 

4. PINTO, Nelson L. de Souza et al. Hidrologia básica. São Paulo: Blucher, 1976. 278 

p. 

5. CATTANI, Mauro S. D. Elementos de mecânica dos fluidos. 2ª ed. São Paulo: 

Blucher, 2005. 155 p. 

 

 

Disciplina: Termodinâmica II 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Termodinâmica I 

Período: 6o Semestre 

Ementa: Ciclos de potência a gás. Ciclos de potência a vapor e combinados. Ciclos de 
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refrigeração. Relações de propriedades Termodinâmicas. Misturas de gás. Misturas de 

gás e vapor e condicionamento de ar. Reações químicas. Equilíbrios químicos e de fases 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. SMITH, J. M.; H. C. VAN NESS.; M. M. ABBOTT. Introdução à Termodinâmica da 

Engenharia Química. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 697 p. 

2. BORGNAKKE, Claus; RICHARD E. SONNTAG. Fundamentos da Termodinâmica. 7ª 

ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2009. 659 p. Série Van Wylen. 

3. BORGNAKKE, Claus; RICHARD E. SONNTAG. Fundamentos da Termodinâmica: 

Volume Complementar. São Paulo: Edgard Blucher, 2009. 197 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. LUE, Leo. Chemical Thermodynamics. Sl.: Ventus Publishing ApS, 2009. 90 p. 

2. PERRY, Robert H. Perry's Chemical Engineers' Handbook. 8ª ed. USA: McGraw-Hill, 

1997. 1000 p. 

3. MORAN, Michael J. Princípios de termodinâmica para engenharia. 6ª ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2009. 800 p. 

4. CASTELLAN, Gilbert. Fundamentos de físico-química: Sistema SI. Rio de Janeiro: 

LTC, 2003. 527 p. 

5. VAN WYLEN, Gordon John. Fundamentos da termodinâmica clássica. São Paulo: 

Edgard Blücher, 1976. 531 p. 

 

Disciplina: Mecanismos  

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Dinâmica 

Período: 6° Semestre 

Ementa: Estática dos Mecanismos. Cinemática dos Mecanismos. Dinâmica dos 

Mecanismos. Resistências Passivas. Mecanismos Articulados. Energia e Trabalho nas 

Máquinas. Modelagem e Simulação de Sistemas Dinâmicos. Manipuladores. 
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Bibliografia Básica 

Referências 

1. NORTON, Robert L. Projeto de máquinas: Uma abordagem integrada. 4º ed. Porto 

Alegre: Bookman. 2013. 

2. NIEMANN, Gustav. Elementos de máquinas - Vol. 1. São Paulo: Edgard Blucher, 

1971. 219 p. 

3. NIEMANN, Gustav. Elementos de máquinas - Vol 2. São Paulo: Edgard Blucher, 

1971. 207 p. 

4. FLORES, Paulo. Projecto de Mecanismos: Came-Seguidor. Porto, Portugal: 

Publindustria Edições Técnicas, 2009. 180 p.  

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. NORTON, Robert L. Cinemática e dinâmica dos mecanismos. Porto Alegre: AMGH, 

2010. 812 p. 

2. FLORES, Paulo; CLARO, J.C. Pimenta. Cinemática de mecanismos. Coimbra: 

Almedine, 2007. 236 p. 

3. BUDYNAS, Richard G.; NISBETT, J. Keith. Elementos de máquinas de Shigley. 10ª 

ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. 1.073 p. 

4. NIEMANN, Gustav. Elementos de Máquinas - Vol 3. São Paulo: Edgard Blucher, 

1971. 169 p. 

 

Disciplina: Seleção dos Materiais 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Ciência e Engenharia dos Materiais III 

Período: 6o Semestre 

Ementa: Considerações técnicas para seleção dos materiais. Viabilidades econômicas 

para seleção de materiais. 

Bibliografia Básica 
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Referências 

1. FERRANTE, Maurizio. Seleção de materiais. 3ª ed. São Carlos: Edufscar, 2013. 346 

p. 

2. CALLISTER JUNIOR, Willian D. Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução, 

7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 705 p.  

3. NUNES, Laerce de Paula; KREISCHER, Anderson Teixeira. Introdução à metalurgia 

e aos materiais metálicos. Rio de Janeiro: Interciência, 2010. 376 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. PEREIRA, Celso Pinto Morais. Mecânica dos materiais avançada. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2014. 418 p. 

2. NUNES, Laerce de Paula. Materiais: aplicações de engenharia, seleção e 

integridade. Rio de Janeiro: Interciência, 2012. 

3. SMITH, William F. Princípios de ciência e engenharia dos materiais. 3ª ed. 

Portugal: McGraw-Hill, 1998. 892 p. 

4. MOURA, Marcelo F. S. F. de; MORAIS, Alfredo B. de .; MAGALHÃES, António G. de. 

Materiais compósitos: Materiais, fabrico e comportamento mecânico. 2ª ed. Porto: 

Publindústria, 2011. 369 p. 

 

Disciplina: Mecânica dos Sólidos II 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Mecânica dos Sólidos I 

Período: 6o Semestre 

Ementa: Deflexões devido à flexão. Instabilidade estrutural. Introdução ao projeto 

mecânico. Dimensionamento mecânico quanto ao carregamento estático. 

Dimensionamento mecânico quanto ao carregamento variável. 

Bibliografia Básica 

Referências 
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1. GERE, James M.; GOODNO, Barry J. Mecânica dos Materiais. 7ªed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2010. 855 p. 

2. HIBBELER, Russel C. Estática: mecânica para engenharia. 12ª ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2011. 512 p. 

3. MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 19ª ed. São 

Paulo: Érica, 2012. 376 p. 

4. TIMOSHENKO, Stephen P.; GERE, J.E. Mecânica dos Sólidos - v.1. Rio de Janeiro: 

LTC - Livros técnicos e científicos, 1983. 256 p. 

5. TIMOSHENKO, Stephen P; GERE, J.E. Mecânica dos sólidos - V.2. Rio de Janeiro: 

LTC - Livros técnicos e científicos, 1984. 450 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. POPOV, Egor Paul. Introdução à mecânica dos sólidos. São Paulo: Blucher, 1978. 

534 p. 

2. RILEY, William F.; STURGES, Leroy D.; MORRIS, Don H. Mecânica dos Materiais. 

5ªed. Rio de Janeiro: LTC, [2011]. 600 p. 

3. HIBBELER, Russell Charles. Resistência dos Materiais. 7ªed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2010. 637 p. 

4. HIBBELER, Russel Charles. Dinâmica: Mecânica para engenharia. 12ª ed. São 

Paulo: Pearson, 2011. 591 p. 

5. BEER, Ferdinand Pierre. Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática. 5ªed.rev. 

São Paulo, SP: Ed. Pearson Education do Brasil, 1994. 793 p. 

 

Disciplina: Transferência de Quantidade de Movimento II 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Transferência de Quantidade de Movimento I 

Período: 7° Semestre 

Ementa: Equação de Bernoulli. Medidas de pressão e vazão. Cálculo de perda de carga. 

Análise de redes de tubulações. Arrasto e sustentação em corpos imersos. Transição e 
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turbulência. Introdução ao escoamento compressível. Experimentos e demonstrações 

em laboratório. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. FOX, Robert W.; MCDONALD, Alan T.; PRITCHARD, Philip J. Introdução à mecânica 

dos fluídos. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 798 p. 

2. BIRD, R. Byron; WARREN E. STEWART, Edwin N. Lightfoot. Fenômenos de 

transporte. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 837 p. 

3. MUNSON, Bruce R.; YOUNG, Donald F.; OKIISHI, Theodore H. Fundamentos da 

Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Edgar Blücher, 2004. 571 p. 

4. ÇENGEL, Yunus A. Transferência de Calor e Massa: uma abordagem prática. São 

Paulo: McGraw-Hill, 2009. 902 p. 

5. BRUNETTI, Franco. Mecânica dos fluídos. 2ª ed. São Paulo: Pearson, 2008. 431 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. COUTO, Luiz Mário Marques. Elementos da hidráulica. Brasília: Universidade de 

Brasília, 2012. 575 p. 

2. CREMASCO, Marco Aurélio. Fundamentos de transferência de massa. Campinas, 

SP: Unicamp, 1998. 740 p. 

3. STREETER, Victor L. Mecânica dos fluidos. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977. 

736 p. 

4. PINTO, Nelson L. de Souza et al. Hidrologia básica. São Paulo: Blucher, 1976. 278 

p. 

5. CATTANI, Mauro S. D. Elementos de mecânica dos fluidos. 2ª ed. São Paulo: 

Blucher, 2005. 155 p. 

 

Disciplina: Transferência de Calor I 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Termodinâmica I 
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Período: 7° Semestre 

Ementa: Mecanismos básicos de transferência de calor. Equação de condução de calor. 

Condução de calor permanente. Condução de calor transiente. Fundamentos de 

convecção. Fundamentos de radiação. Aspectos ambientais. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. ÇENGEL, Yunus A. Transferência de Calor e Massa: uma abordagem prática. São 

Paulo: McGraw-Hill, 2009. 902 p. 

2. KREITH, Frank; MARK S. BOHN. Princípios de transferência de calor. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learning, 2003. 759 p. 

3. BRAGA FILHO, Washington. Transmissão de Calor. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2004. 614 p. 

4. POLIKOV, Vladimir Prokofievich. Introdução à termodinâmica dos materiais. 

Curitiba: UFPR, 2005. 167 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. INCROPERA, Frank P. et al. Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. 6ªed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2012. 641 p. 

2. LONG, Chris; SAYMA, Naser. Heat Transfer. S.l.: Ventus Publishing ApS, 2009. 156 

p. 

3. BIRD, R. Byron; WARREN E. STEWART, Edwin N. Lightfoot. Fenômenos de 

transporte. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 837 p. 

4. JONES, J.C. Thermal Processing of Waste. S.l.: Ventus Publishing ApS, 2010. 99 p. 

5. PERRY, Robert H. Perry's Chemical Engineers' Handbook. 8ª ed. USA: McGraw-Hill, 

1997. 1000 p. 

 

Disciplina: Vibrações Mecânicas 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Dinâmica 
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Período: 7° Semestre 

Ementa: Movimento Oscilatório. Vibração Livre. Movimento Excitado 

Harmonicamente. Vibração Transiente. Sistemas de Dois Graus de Liberdade. Sistemas 

com Múltiplos Graus de Liberdade. Sistemas de Parâmetros Concentrados. Sistemas 

contínuos. Equação de Lagrange. Vibração Aleatória. Técnicas para controle de 

vibrações. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. SOTELO JR.; Jose; FRANCA, Luis Novaes Ferreira. Introdução às Vibrações 

Mecânicas. São Paulo, SP: Edgard Blucher, 2006. 168 p. 

2. RAO SINGIRESU S. Vibrações mecânicas. 4ª ed. São Paulo: Pearson, 2008. 424 p. 

3. KURKA, Paulo Roberto G. Vibrações de sistemas dinâmicos: Análise e Síntese. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2015. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. HIBBELER, Russell Charles. Estática: mecânica para engenharia. 12ª ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2011. 512 p. 

2. HIBBELER, Russell Charles. Dinâmica: Mecânica para engenharia. 12ª ed. São 

Paulo: Pearson, 2011. 591 p. 

3. SALIBA, Tuffi Messias. Manual Prático de Avaliação e Controle de Vibração - 

PPRA. 4ªed. São Paulo: LTr. 

4. BALACHANDRAN, Balakumar; MAGRAB, Edward B. Vibrações Mecânicas. São 

Paulo: 5. Cengage Learning, 2011. xix, 616 p. 

5. SAVI, Marcelo Amorim; PAULA, Aline Souza de. Vibrações mecânicas. Rio de 

Janeiro: LTC, 2017. 226 p. 

 

Disciplina: Elementos de Máquinas I 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Nenhum 
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Período: 7° Semestre 

Ementa: Princípios Gerais. Tensões Admissíveis e Fatores de Segurança. Cargas 

Variáveis Fadiga. Concentração de tensões. Projetos de eixos e árvores. Elementos de 

união - Parafusos e conexões. Molas e elementos flexíveis. Chavetas e estrias. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. NORTON, Robert L. Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. 4ª ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2013. 1028 p 

2. BUDYNAS, Richard G.; NISBETT, J. Keith. Elementos de máquinas de Shigley. 10ª 

ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. 1.073 p. 

3. CASILLAS, A. L. Máquinas: formulário técnico. São Paulo: Mestre Jou,. 634 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. MELCONIAN, Sarkis. Elementos de máquinas. 10ª ed. São Paulo: Érica, 2012. 376 

p. 

2. COLLINS, Jack A. Projeto mecânico de elementos de máquinas: uma perspectiva 

de prevenção da falha. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 740 p. 

3. MELCONIAN, Sarkis. Fundamentos de elementos de máquinas: transmissões, 

fixações e amortecimentos. São Paulo: Érica, 2015. 184 p. 

4. FAIRES, Virgil Moring. Elementos orgânicos de máquinas: Vol. 1. Rio de Janeiro: 

LTC, 1980. 326 p. 

5. YAMAMOTO, Rogerio Issamu; NELIS EVANGELISTA. Resistência dos materiais e 

elementos de máquinas. São Paulo: SENAI-SP, 2015. 304 p.  

 

Disciplina: Eletrotécnica 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Cálculo Diferencial e Integral I 

Período: 7° Semestre 

Ementa: Circuitos Lineares: conceitos, leis básicas, circuitos resistivos e amplificadores. 
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Circuitos em corrente alternada. Capacitores e indutores, indutância mútua e circuitos 

acoplados magneticamente. Transitório em circuitos elétricos. Impedância e análise 

fatorial de circuitos monofásicos e trifásicos. Transformadores. Projeto básico de 

circuitos residenciais e industriais. Máquinas elétricas rotativas. Máquinas síncronas, 

motores de indução e motores de corrente contínua. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 12ª ed. São Paulo: 

Pearson, 2012. 959 p. 

2. CREDER, Hélio; COSTA, Luiz Sebastião. Instalações elétricas. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2016. 470 p. 

3. DEL TORO, Vicent. Fundamentos de máquinas elétricas. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

574 p. 

4. ARNOLD, Robert. Fundamentos de eletrotécnica - Vol. 1. São Paulo: EPU, 1975. 86 

p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. CAVALIN, G.; CERVELIN, S. Instalações elétricas prediais. São Paulo: Érica. 1998. 

2. COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas. 5ª ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2009. 496 p. 

3. MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2013. 666 p. 

4. O' MALLEY, John. Análise de circuitos. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 376. 

5. FLARYS, Francisco. Eletrotécnica geral: teoria e exercícios resolvidos. 2ª ed. 

Barueri, SP.: Manole, 2013. 290 p. 

 

Disciplina: Comando Numérico Computadorizado Aplicado à Usinagem I 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Usinagem dos Materiais 
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Período: 7o Semestre 

Ementa: Introdução e histórico do controle numérico. Conceitos básicos de 

programação e operação nas máquinas com CNC. 

Referências 

1. DINIZ, Anselmo Eduardo; FRANCISCO CARLOS MARCONDES; NIVALDO LEMOS 

COPPINI. Tecnologia da usinagem dos materiais. 8ª ed. São Paulo: MM editora, 

2008. 242 p. 

2. STEMMER, Caspar Erich. Ferramentas de Corte I. 7ª ed. Florianópolis: Editora da 

UFSC, 2007. 249 p. (Série Didática, 1). 

3. STEMMER, Caspar Erich. Ferramentas de Corte II: brocas, alargadores, 

ferramentas de roscas, fresas, brochas, rebolos e abrasivos. 4ªed. Florianópolis: Ed. 

da UFSC, 1992. 326 p. (Série Didática, 1). 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. MACHADO, Aryoldo. O comando numérico aplicado às máquinas - ferramenta. 

São Paulo: Editora Ícone, 1986. 396 p. 

2. GROOVER, Mikell P. Automação Industrial e sistemas de manufatura. 3ª ed. São 

Paulo: Pearson, 2011. 581 p. 

3. SOUZA, Adriano Fagali de; CRISTIANE BRASIL LIMA ULBRICH. Engenharia integrada 

por computador e sistemas CAD/CAM/CNC: princípios e aplicações. 2ª ed. São 

Paulo: Artliber, 2009. 358 p. 

4. COMPLETO, A.; FESTAS. A.; DAVIM J. PAULO. Tecnologia de fabrico. Porto, Portugal: 

Publindústria, 2009. 279 p. 

5. FERRARESI, Dino. Fundamentos da usinagem dos metais. São Paulo: Blucher, 

1970. 751 p. 

 

Disciplina: Sistemas Fluidodinâmicos 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Mecânica dos Fluidos II 
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Período: 8o Semestre 

Ementa: Descrição, classificação e princípio de funcionamento das máquinas de fluxo 

e volumétricas. Quedas, potências e rendimentos. Bombas centrífugas. Bombas de 

deslocamento. Sistemas de bombeamento. Turbinas hidráulicas. Ventiladores. 

Sistemas de ventilação. Aspectos ambientais. Experimentos e demonstrações em 

laboratório. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. MATTOS, Edson Ezequiel de; FALCO, Reinaldo de. Bombas industriais. 2ª ed. Rio 

de Janeiro: Interciêcia, 1998. 474 p. 

2. MACINTYRE, Archibald Joseph. Bombas e instalações de bombeamento. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2016. 782 p. 

3. MUNSON, Bruce R.; YOUNG, Donald F.; OKIISHI, Theodore H. Fundamentos da 

Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Edgar Blücher, 2004. 571 p. 

4. FOX, Robert W.; MCDONALD, Alan T.; PRITCHARD, Philip J. Introdução à mecânica 

dos fluídos. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 798 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. PASCOA, José C. Turbo máquinas: Uma abordagem moderna. Porto, Portugal: 

Subindústria, 2017. 281 p. 

2. MAZURENKO, Anton Stanislavovich; SOUZA, Zulcy de; LORA, Electo Eduardo Silva. 

Máquinas térmicas de fluxo: cálculos termodinâmicos e estruturais. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2013. 504 p. 

3. MELCONIAN, Sarkis. Sistemas fluido mecânicos: hidráulica e pneumática. São 

Paulo: Érica, 2014. 256 p. 

4. MASSARANI, Giulio. Fluidodinâmica em Sistemas Particulados. 2ªed. Rio de 

Janeiro: E-Papers, 2002. 152 p. 

5. MACINTYRE, Archibald Joseph. Máquinas motrizes hidráulicas. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 1983. 649 p. 
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Disciplina: Transferência de Calor II 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Transferência de Calor II 

Período: 8o Semestre 

Ementa: Métodos numéricos em condução de calor. Convecção forçada externa. 

Convecção forçada interna. Convecção natural. Ebulição e condensação. Trocadores de 

calor. Transferência de calor por radiação. Transferência de massa.  

Bibliografia Básica 

Referências 

1. ÇENGEL, Yunus A. Transferência de Calor e Massa: uma abordagem prática. São 

Paulo: McGraw-Hill, 2009. 902 p. 

2. KREITH, Frank; MARK S. BOHN. Princípios de transferência de calor. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learning, 2003. 759 p. 

3. BIRD, R. Byron; WARREN E. STEWART, Edwin N. Lightfoot. Fenômenos de 

transporte. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 837 p. 

4. POLIKOV, Vladimir Prokofievich. Introdução à termodinâmica dos materiais. 

Curitiba: UFPR, 2005. 167 p. 

 

 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. INCROPERA, Frank P. et al. Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. 6ªed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2012. 641 p. 

2. BRAGA FILHO, Washington. Transmissão de Calor. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2004. 614 p. 

3. COELHO, Paulo. Tabelas de Termodinâmica. 4ª ed. Lisboa: Lidel, 2017. 220 p. 

4. DIAS, Luiza Rosaria Sousa. Operações que envolvem transferência de calor e de 

massa. Rio de Janeiro: Interciência, 2009. 63 p. 



 

 

137 

5. POTTER, Merle; DAVID C. WIGGERT.; BASSEM H. RAMADAN. Mecânica dos fluidos. 

São Paulo: Cengage, 2015. 711 p. 

 

Disciplina: Controle 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Cálculo Diferencial e Integral III 

Período: 8o Semestre 

Ementa: Modelagem de sistemas mecânicos, térmicos e fluídicos. Respostas 

transitórias de sistemas dinâmicos. Erros estacionários de sistemas de controle. 

Método do lugar das raízes. Projeto de compensadores e técnicas de compensação. 

Análise de resposta em frequência. Controladores PID básico e modificado. Sistemas 

de controle com dois graus de liberdade. Análise e projeto de sistemas de controle no 

espaço de estados.  

Bibliografia Básica 

Referências 

1. OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5ª ed. São Paulo: Pearson, 

2010. 809 p. 

2. CAMPOS, Mario Cesar M. Massa de; TEIXEIRA, Herbert C. G. Controles típicos de 

equipamentos e processos industriais. São Paulo: Blucher, 2006. 396 p. 

3. KWONG, Wu Hong. Introdução ao controle de processos químicos com MATLAB: 

Volume I. São Carlos: Edufscar, 2002. 212 p. Série Apontamentos). 

4. KWONG, Wu Hong. Introdução ao controle de processos químicos com MATLAB: 

Volume II. São Carlos: EdUFSCar, 2002. 215 p. (Série Apontamentos, 2). 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. BOLTON, William. Instrumentação e Controle. Curitiba, PR: HEMUS, 2002. 197 p. 

2. PERRY, Robert H. Perry's Chemical Engineers' Handbook. 8ª ed. USA: McGraw-Hill, 

1997. 1000 p. 
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3. PANDA, Rames C. Introduction to PID controllers: Theory, tuning and application 

to frontier áreas. Croatia: In Tech, 2012. 

4. MANSOUR, Tamer. PID Control, Implementation and Tuning. Croatia: InTech, 

2011. 237 p. 

5. CHAPMAN, Stephen J. Programação em MATLAB para engenheiros. 5ª ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2016. 632 p. 

 

Disciplina: Elementos de Máquinas II 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Elementos de Máquinas I 

Período: 8° Semestre 

Ementa: Engrenagens de dentes retos. Engrenagens helicoidais, cônicas, par coroa x 

sem fim. Transmissões por correias e correntes. Considerações gerais sobre a solução 

do projeto mecânico. Definição das metas do projeto. Anteprojeto e viabilidade 

econômicos. Projeto de sistemas envolvendo dimensionamento e/ou especificação de: 

motores elétricos, acoplamentos, freios, redutores, rolamentos, cabos de aço e 

embreagens. Integração do projeto com ferramentas computacionais. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. BUDYNAS, Richard G.; NISBETT, J. Keith. Elementos de máquinas de Shigley. 10ª 

ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. 1.073 p. 

2. JUNIVAL, Robert C.; KURT M. MARSHEK. Fundamentos do projeto de 

componentes de máquinas. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 562 p. 

3. NORTON, Robert L. Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. 4ª ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2013. 1028 p. 

4. MELCONIAN, Sarkis. Elementos de máquinas. 10ª ed. São Paulo: Érica, 2012. 376 

p. 

Bibliografia Complementar 
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Referências 

1. VALERIANO, Dalton L. Gerência em projetos: pesquisa, desenvolvimento e 

engenharia. São Paulo: Makron Books, 1998. 438 p. 

2. CASILLAS, A. L. Máquinas: formulário técnico. São Paulo: Mestre Jou, 634 p. 

3. YAMAMOTO, Rogerio Issamu; NELIS EVANGELISTA. Resistência dos materiais e 

elementos de máquinas. São Paulo: SENAI-SP, 2015. 304 p. 

4. FAIRES, Virgil Moring. Elementos orgânicos de máquinas: Vol. 2. Rio de Janeiro: 

LTC, 1982. 651 p. 

5. COLLINS, Jack A. Projeto mecânico de elementos de máquinas: uma perspectiva 

de prevenção da falha. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 740 p. 

 

Disciplina: Eletrônica 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Eletrotécnica 

Período: 8° Semestre 

Ementa: Introdução à Eletrônica. Amplificadores Operacionais, Diodos e Transistores. 

Filtros e osciladores. Reguladores de Tensão Elétrica. Elementos de Eletrônica Digital. 

Circuitos de conversão A/D e D/A. Microcomputadores. Microprocessadores. Medidas 

e processamento de sinais. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. BOYLESTAD, Robert L.; LOUIS NASHELSKY. Dispositivos eletrônicos e teoria de 

circuitos. 11ª ed. São Paulo: Pearson, 2013. 766 p. 

2. AHMED, Ashfaq. Eletrônica de Potência. São Paulo: Pearson, 2000. 479 p. 

3. BIGNELL, James; ROBERT DONOVAN. Eletrônica digital. São Paulo: Cengage, 2009. 

648 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 



 

 

140 

1. CRUZ, Eduardo Cesar Alves; SALOMÃO CHOUERI JR. Eletrônica aplicada. 2ª ed. São 

Paulo: Érica, 2008. 302 p. 

2. SWART, Jacobus Willibrordus. Semicondutores: Fundamentos técnicas e 

aplicações. Campinas, SP.: Unicamp, 2008. 374 p. 

3. ALMEIDA, José Antunes de. Eletrônica industrial: conceitos e aplicações com SCRs 

e TRIACs. São Paulo: Érica, 2014. 152 p. 

4. MARQUES, Angelo Eduardo B.; EDUARDO CESAR ALVES CRUZ. Dispositivos 

semicondutores: diodos e transistores. 13ª ed. São Paulo: Érica, 2012. 404 p. 

5. TOCCI, Ronald J.; NEAL S. WIDMER.; GREGORY L. MOSS. Sistemas digitais: 

princípios e aplicações. 11ª ed. São Paulo: Pearson, 2011. 817 p. 

 

Disciplina: Sistemas Térmicos de Refrigeração 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Transferência de Calor II, Mecânica dos Fluidos II, Termodinâmica II 

Período: 9° Semestre 

Ementa: Conforto térmico Carga térmica. Condicionamento de ambientes Sistemas de 

refrigeração. Compressores de deslocamento positivo. Turbocompressores para 

refrigeração. Condensadores e evaporadores. Dispositivos de expansão. Experimentos 

e demonstrações em laboratório. Aspectos ambientais 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. MORAN, Michael J. et al. Introdução à engenharia de sistemas térmicos: 

termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. Rio de Janeiro: LTC, 

2015. 604 p. 

2. CREDER, Hélio. Instalações de ar condicionado. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

318 p. 

3. MILLER, Rex; MARK R. MILLER. Ar-Condicionado e refrigeração. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2017. 565 p. 
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Bibliografia Complementar 

Referências 

1. SILVA, Jesué Graciliano da. Introdução à tecnologia da refrigeração e da 

climatização. 2ª ed. São Paulo: Artliber, 2003. 263 p. 

2. STOECKER, W. F.; JABARDO, J. M. Saiz. Refrigeração industrial. 2ª ed. São Paulo: 

Blucher, 2002. 371 p. 

3. PANESI, Ricardo. Termodinâmica para sistemas de refrigeração e ar condicionado: 

com aplicações computacionais. São Paulo: Artliber, 2015. 334 P. 

4. LAUAND, Carlos A. Manual prático de geladeiras: refrigeração industrial e 

residencial. 4ª ed. Curitiba: Hemus, 2000. 245 p. 

5. WIRZ, Dick. Refrigeração comercial para técnicos em ar condicionado. 2ª ed. 

São Paulo: Cengage, 2011. 479 p. 

 

Disciplina: Sistemas Térmicos de Potência 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Transferência de Calor II, Termodinâmica II 

Período: 9° Semestre 

Ementa: Geradores de vapor. Condensadores. Turbinas a vapor. Compressores axiais 

e centrífugos. Turbinas a gás. Motores de combustão interna. Experimentos, 

simulações computacionais e demonstrações em laboratório. Aspectos ambientais. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. BRUNETTI, Franco. Motores de combustão interna: Vol 1. São Paulo: Blucher, 

2012. 553 p 

2. SANTOS, Nelson Oliveira dos. Termodinâmica aplicada às termelétricas: teoria e 

prática. 2ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 154 p. 

3. POLIKOV, Vladimir Prokofievich. Introdução à termodinâmica dos materiais. 

Curitiba: UFPR, 2005. 167 p. 
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Bibliografia Complementar 

Referências 

1. SOUZA, Zulcy de. Plantas de geração térmica a gás: turbina a gás, 

turbocompressor, recuperador de calor, câmara de combustão. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2014. 412 p. 

2. BORGNAKKE, Claus; RICHARD E. SONNTAG. Fundamentos da Termodinâmica. 7ª 

ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2009. 659 p. Série Van Wylen). 

3. DIAS, Luiza Rosaria Sousa. Operações que envolvem transferência de calor e de 

massa. Rio de Janeiro: Interciência, 2009. 63 p. 

4. INCROPERA, Frank P. et al. Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. 6ªed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2012. 641 p. 

5. BRUNETTI, Franco. Motores de combustão interna: Vol. 2. São Paulo: Blucher, 

2012. 483 p. 

 

Disciplina: Conformação Mecânica 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Metrologia, Ciência e Engenharia dos Materiais III 

Período: 9° Semestre 

Ementa: Introdução aos processos de conformação mecânica. Conceitos básicos de 

tensão de escoamento, temperatura, taxa de deformação, atrito e lubrificação na 

conformação mecânica. Fundamentos, classificação e ferramentas utilizadas nos 

processos de forjamento, trefilação e extrusão. Processo de Laminação: classificação 

dos processos de laminação, laminação a quente e a frio, laminação de barras e perfis, 

equipamentos de laminação. Estampagem: análise dos processos de estampagem, 

corte, embutimento, dobramento, repuxamento, nervuramento. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. BRITO, Osmar de. Estampos de cortes. São Paulo: Hemus, 1981. 185 p. 
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2. HELMAN, Horacio; PAULO ROBERTO CETLIN. Fundamentos da conformação 

mecânica dos metais. 2ª ed. São Paulo: Artliber, 2015. 260 p. 

3. SENAI. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Metalurgia geral. São Paulo: 

SENAI-SP. 2015. 

4. LIRA, Valdemir Martins. Princípios dos processos de fabricação utilizando metais 

e polímeros. São Paulo: Blucher, 2017. 240 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica: materiais de construção mecânica - 

Vol III. 2ª ed. Vol III. São Paulo: Pearson, 1986. 388 p. 

2. SILVA, Lucas Filipe Martins da. Comportamento mecânico dos materiais. Porto, 

Portugal: Publindústria, 2012. 391 p. 

3. SILVA, André Luiz V. da Costa e; MEI, Paulo Roberto. Aços e ligas especiais. 3ª ed. 

São Paulo: Blucher, 2010. 646 p. 

4. KIMINAMI, Claudio Shyinti; WALMAN BENICIO DE CASTRO; MARCELO FALCÃO DE 

OLIVEIRA. Introdução aos processos de fabricação de produtos metálicos. São 

Paulo: Blucher, 2013. 235 p. 

5. NUNES, Laerce de Paula; KREISCHER, Anderson Teixeira. Introdução à metalurgia 

e aos materiais metálicos. Rio de Janeiro: Interciência, 2010. 376 p. 

 

Disciplina: Comando Numérico Computadorizado Aplicado à Usinagem II 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Comando Numérico Computadorizado Aplicado à Usinagem I 

Período: 9o Semestre 

Ementa: Introdução ao Fresamento CNC - Descrição das Máquinas e linguagens de 

comando numérico. Programação em G02 e G03 em fresamento. Funções Aplicadas  

ao Fresamento CNC; Funções Específicas. Ciclos automáticos de furação e 

rosqueamento em fresamento; Centro de Usinagem - Introdução à programação em 

centro de usinagem; Estruturas de programação de fresadoras e centros de usinagem 
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– 3 a 5 eixos; Funções – Ciclos Fixos e Auto Rotinas; Programação em Centro de 

Usinagem – Aplicações; Introdução à representação gráfica. Ferramentas CAM para 

centro de usinagem CNC. Programação Parametrizada. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. DINIZ, Anselmo Eduardo; FRANCISCO CARLOS MARCONDES; NIVALDO LEMOS 

COPPINI. Tecnologia da usinagem dos materiais. 9ª ed. São Paulo: mm editora, 2008. 

242 p. 

2. STEMMER, Caspar Erich. Ferramentas de Corte I. 7ª ed. Florianópolis: Editora da 

UFSC, 2007. 249 p. (Série Didática, 1). 

3. STEMMER, Caspar Erich. Ferramentas de Corte II: brocas, alargadores, 

ferramentas de roscas, fresas, brochas, rebolos e abrasivos. 4ªed. Florianópolis: Ed. 

da UFSC, 1992. 326 p. (Série Didatica, 1). 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. MACHADO, Aryoldo. O comando numérico aplicado às máquinas - ferramenta. 

São Paulo: Editora Ícone, 1986. 396 p. 

2. GROOVER, Mikell P. Automação Industrial e sistemas de manufatura. 3ª ed. São 

Paulo: Pearson, 2011. 581 p. 

3. SOUZA, Adriano Fagali de; CRISTIANE BRASIL LIMA ULBRICH. Engenharia integrada 

por computador e sistemas CAD/CAM/CNC: princípios e aplicações. 2ª ed. São 

Paulo: Artliber, 2009. 358 p. 

4. COMPLETO, A.; FESTAS. A.; DAVIM J. PAULO. Tecnologia de fabrico. Porto, Portugal: 

Publindústria, 2009. 279 p.  

5. FERRARESI, Dino. Fundamentos da usinagem dos metais. São Paulo: Blucher, 

1970. 751 p. 

 

Disciplina: Instrumentação 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 
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Requisito: Eletrônica 

Período: 9o Semestre 

Ementa: Características estáticas e dinâmicas dos instrumentos e sensores. Análise de 

dados experimentais. Problemas na amplificação, transmissão e armazenamento de 

sinais. Medidas de deslocamento, velocidade, aceleração, força, torque, potência 

mecânica. Medidas de som. Medidas de pressão, vazão, velocidade e temperatura. 

Medidas de propriedades térmicas e de transporte. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. LIRA, Francisco Adval de. Metrologia: conceitos e práticas de instrumentação. São 

Paulo: Érica, 2014. 136 p. 

2. FIALHO, Arivelto Bustamante. Instrumentação Industrial: Conceito, aplicações, e 

análises. 7ª ed. São Paulo: Érica, 2010. 280 p. 

3. BOLTON, William. Instrumentação e Controle. Curitiba, PR: HEMUS, 2002. 197 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. BEGA, Egídio Alberto et al. Instrumentação industrial. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2011. 694 p. 

2. ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, Controle e Automação de Processos. 

Rio de Janeiro: LTC, 2005. 270 p. 

3. BEGA, Egídio Alberto. Instrumentação aplicada ao controle de caldeira. 3ª ed. Rio 

de Janeiro: Interciência, 2003. 179 p. 

4. SANTOS, Adriano Almeida; SILVA, António Ferreira da. Automação integrada: 

Sistemas de numeração, circuitos lógicos, automátos, instrumentação, variação de 

velocidade, processamento analógico, grafcet, filas de espera, interface homem-

máquina, aplicações. 2ª ed. Porto, Portugal: Service Point, 2015. 340 p. 

5. SOISSON, Harold E. Instrumentação Industrial. Curitiba, PR: HEMUS, 2002. 687 p. 

 

Disciplina: Engenharia Econômica 

Carga horária: 30 horas-relógio 
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Caráter: Obrigatória 

Requisito: Nenhum 

Período: 9º Semestre 

Ementa: Matemática financeira. Análise de investimentos. Depreciação e impostos. 

Técnicas de estimativa de custos. Inflação e câmbio. Substituição de equipamentos. 

Incertezas e análise de sensibilidade 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. NEWMAN, Donald G.; JEROME P. LAVELLE. Fundamentos de Engenharia 

Econômica. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 359 p. 

2. PILÃO, Nivaldo Elias; HUMMEL, Paulo Roberto Vampré. Matemática financeira e 

engenharia econômica: a teoria e a prática da análise de projetos de investimentos. 

São Paulo: Cengage Learning, 2013. 273 p. 

3. HIRSCHFELD, Henrique. Engenharia Econômica e Análise de Custos: aplicações 

práticas para economistas, engenheiros, analistas de investimentos e 

administradores. 7ªed.rev.atual.ampl. São Paulo: Atlas, 2012. 519 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 7ªed. São Paulo, SP: 

Ed. Harbra, 2002. 841 p. 

2. EHRLICH, Pierre Jacques; MORAES, Edmilson Alves de. Engenharia econômica: 

avaliação e seleção de projetos de investimento. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 177 

p. 

3. LEMES JUNIOR, Antônio Barbosa; RIGO, Cláudio Miessa.; CHEROBIM, Ana Paula 

Mussi Szabo. Administração financeira: princípios, fundamentos e práticas 

trabalhistas. 2ª ed. rev. atual/3ªed. Rio de Janeiro: Elsievier, 2005/2010. 547 p. 

4. FERREIRA, Roberto G. Engenharia econômica e avaliação de projetos de 

investimento: critérios de avaliação, financiamentos e benefícios fiscais, análise de 

sensibilidade e risco. São Paulo: Atlas, 2009. 273 p. 
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5. TORRES, Oswaldo Fadigas Fontes. Fundamentos da Engenharia Econômica e da 

Análise Econômica de Projetos. São Paulo: Thomson Learning, 2006. 145 p. 

 

Disciplina: Empreendedorismo 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Nenhum 

Período: 9° Semestre 

Ementa: Introdução ao Marketing, Introdução ao empreendedorismo, fatores que 

influenciam o comportamento do consumidor bem como as mudanças nestes 

comportamentos, pesquisa de mercado, características de empreendedor, noções de 

planejamento estratégico, novos produtos. Identificação de oportunidades. 

Elaboração de plano de negócios. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 764 

p. 

2. DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: Transformando ideias em 

negócios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 293 p. 

3. SAMARA, Beatriz Santos; BARROS, José Carlos de. Pesquisa de Marketing: 

Conceitos e Metodologia. 3ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2002. 259 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing - Edição compacta. São Paulo, SP: 

Atlas, 1996. 270 p. 

2. COBRA, Marcos. Marketing básico: uma perspectiva brasileira. 4ª ed. São Paulo: 

Editora Atlas, 1997. 552 p. 

3. SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. 2ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2013. 226 p. 
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4. CASTRO, Mariana. Empreendedorismo criativo: Como a nova geração de 

empreendedores brasileiros está revolucionando a forma de pensar conhecimento, 

criatividade e inovação. São Paulo: Portfolio-penguin, 2014. 196 p. 

5. HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPHERD, Dean A. Empreendedorismo. 

9ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 456 p. 

 

Disciplina: Manutenção Mecânica 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Vibrações Mecânicas, Mecanismos 

Período: 10o Semestre. 

Ementa: Histórico da Manutenção. Gestão da Manutenção. Tipos de Manutenção. 

Técnicas de Manutenção. Planejamento e Organização da Manutenção. Diagnóstico e 

Correção de Falhas nos Elementos de Máquinas. Projeto de Manutenção de 

Equipamentos Industriais. 

Bibliografia Básica: 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. KARDEC, Alan; JULIO NASCIF. Manutenção: Função estratégica. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2017. 436 p. 

2. DRUCKER, Peter Ferdinand. Pessoas e desempenhos. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2012. 325 p. 

3. PELLICCIONE, André da Siva et al. Análise de falhas em equipamentos de 

processo: mecanismo de danos e casos práticos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 

2014. 416 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. NEPOMUCENO, Lauro Xavier. Técnicas de manutenção preditiva: Vol. 1. São Paulo: 

Blucher, 1989. 501 p. 
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2. SIQUEIRA, Iony Patriota. Manutenção centrada na confiabilidade: manual de 

implementação. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2014. 408 p. 

3. XENOS, Harilaus Georgius D´ Philippos. Gerenciando a manutenção produtiva. 2ª 

ed. Nova Lima, MG.: FALCONI, 2014. 312 p. 

4. KARDEC, Alan; HAROLDO RIBEIRO. Gestão estratégica e manutenção autônoma. 

Rio de Janeiro: ABRAMAN, 2012. 136 p. 

 

Disciplina: Administração 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Nenhum 

Período: 10° Semestre 

Ementa: Introdução à Administração da Produção. Pesquisa e desenvolvimento de 

produtos e processos. Instalações e Manutenção de Equipamentos. Segurança, 

Higiene e Impacto Ambiental. Layout, Métodos e Organização do trabalho. 

Planejamento das operações. Métodos e técnicas de programação e Controle da 

Produção. Controle Qualidade. Informatização das técnicas de administração da 

produção. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 

2007. 434  

2. ARAUJO, 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: Editora Atlas, 2001. 311 p. 

3. BENNET, Ronald; MILLAM, Elaine. Liderança para engenheiros. Porto Alegre: 

AMGH, 2014. 176 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 
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1. CAMARGO, Marta Rocha. Gerenciamento de projetos: fundamentos e prática 

integrada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 239 p. 

2. LUSSIER, Robert N.; REIS, Ana Carla Fonseca; FERREIRA, Ademir Antonio. 

Fundamentos de administração. 4ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 499 p. 

3. PORTER, Michael E. Vantagem Competitiva: criando e sustentando um 

desempenho superior. 27ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1989. 512 p. 

4. OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico. 13.ed. atual. 

e ampl. São Paulo, SP: Atlas, 1999. 303 p. 

5. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7ª ed.rev. e 

atual. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2003. 634 p. 

 

Disciplina: Engenharia Ambiental 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Nenhum 

Período: 10o Semestre 

Ementa: População humana e recursos naturais renováveis e não-renováveis. 

Desenvolvimento sustentável. Interação entre o homem e seu ambiente. Análise de 

ambientes. Poluentes e carga poluidora. Monitoramento e controle da poluição. 

Gerenciamento de resíduos industriais. Gerenciamento e controle de resíduos 

perigosos. Direito ecológico, política ambiental, normas ISO 14001. Planejamento 

ambiental da atividade industrial. Responsabilidade do profissional perante a 

sociedade e o ambiente. Mapeamento de Aspectos e Impactos. Preparação e 

atendimento a emergências, Monitoramento e medição de efluentes DBO, DQO e 

emissões atmosféricas, Não-conformidade e ações corretiva e preventiva, Registros, 

Auditoria do sistema de gestão ambiental. Tratamento: ETE Estação de Tratamento de 

Efluentes, Incinerador de gases, Filtros, Lavador de gases, Aeradores. 

Bibliografia Básica 

Referências 
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1. BRAGA, Benedito et al. Introdução à Engenharia Ambiental: o desafio do 

desenvolvimento sustentável. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 318 p. 

2. VESILIND, P. Aarne; MORGAN, Susan M. Introdução à engenharia ambiental. 2ª 

ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 438 p. 

3. CALIJURI, Maria do Carmo; CUNHA, Davi Gasparini Fernandes. Engenharia 

Ambiental: conceitos, tecnologia e gestão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 789 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. HAN, Dawei. Concise Environmental Engineering. Sl.: Ventus Publishing ApS, 

2012. 141 p. 

2. ODUM, Eugene P. Ecologia. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara, 1988. 434 p. 

3. DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2.ed. São Paulo, SP: Atlas, 1999. 

169 p. 

4. PHILIPPI JR, Arlindo; TADEU FRABRICIO MALHEIROS. Indicadores de 

sustentabilidade e gestão ambiental. Barueri, SP.: Manole, 2012. 743 p. Coleção 

Ambiental). 

5. LENZI, Ervim; FAVERO, Luzia Otilia Bortotti. Introdução à química da atmosfera: 

ciência, vida e sobrevivência. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 465 p. 

 

Disciplina: Projeto de Sistemas Termofluidodinâmicos 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Sistemas Térmicos de Potência 

Período: 10° Semestre 

Ementa: Distribuição do vapor. Tubulações industriais, válvulas e outros acessórios. 

Sistemas de ventilação. Normas técnicas. Aspectos ambientais. Projeto de um sistema 

Termofluidodinâmicos. 

Bibliografia Básica 

Referências 
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1. SANTOS, Nelson Oliveira dos. Termodinâmica aplicada às termelétricas: teoria e 

prática. 2ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 154 p. 

2. TELLES, Pedro Carlos da Silva. Tubulações industriais: cálculo. 9ª ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2016. 163 p. 

3. TELLES, Pedro Carlos da Silva. Tubulações industriais: Materiais, projeto, 

montagem. 10ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 253 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. TELLES, Pedro Carlos da Silva; BARROS DARCY G. PAULA. Tabelas e gráficos para 

projetos de tubulações. 7ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011. 198 p. 

2. CREDER, Hélio. Instalações de ar condicionado. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

318 p. 

3. INCROPERA, Frank P. et al. Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. 6ªed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2012. 641 p. 

4. POLIKOV, Vladimir Prokofievich. Introdução à termodinâmica dos materiais. 

Curitiba: UFPR, 2005. 167 p. 

5. DIAS, Luiza Rosaria Sousa. Operações que envolvem transferência de calor e de 

massa. Rio de Janeiro: Interciência, 2009. 63 p. 

 

Disciplina: Processos Metalúrgicos de Fabricação 

Carga horária: 60 horas-relógio 

Caráter: Obrigatória 

Requisito: Ciência e Engenharia dos Materiais II 

Período: 10o Semestre 

Ementa: Introdução aos processos de soldagem. Soldagem elétrica a arco voltaico, 

com eletrodos revestido, com proteção gasosa (processo TIG e MIG/MAG), com arco 

submerso. Soldagem por resistência elétrica. Introdução aos processos de fundição. 

Técnicas e Projeto de obtenção de moldes. Sistema de canais e massalotes. Moldagem. 

Fundição sob pressão - câmara quente e fria. Aspectos técnicos, econômicos e 

ambientais. 
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Bibliografia Básica 

Referências 

1. MARQUES, Paulo Villani; MODENESI, Paulo José; BRACARENSE, Alexandre Queiroz. 

Soldagem: Fundamentos e tecnologia. 3ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 2009. 363 p. 

2. WAINE, Emílio; SERGIO DUARTE BRANDI.; FABIO DECOURT HOMEM DE MELLO. 

Soldagem: processos e metalurgia. São Paulo: Blucher, 1992. 494 p. 

• ASPIN, B. Terry. Principios de Fundición. Naucalpan, México: Gustavo 

Gili, 1995. 95 p. 

 

4. QUITES, Almir Monteiro; JAIR C. DUTRA. Tecnologia da soldagem a arco voltaico. 

Florianópolis: EDEME, 1979. 248 p. 

5. SILVA, Lucas Filipe Martins da; DUARTE, Teresa Margarida Guerra Pereira; 

ANTUNES, Viriato Teixeira de Abreu e. Problemas e trabalhos práticos de 

metalurgia. Porto, Portugal: Engebook, 2016. 217 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. BALDAN, Roquemar de Lima; ESTEFANO APARECIDO VIEIRA. Fundição: processos 

e tecnologias correlatadas. 2ª ed. São Paulo: Érica, 2014. 380 p. 

2. KIMINAMI, Claudio Shyinti; WALMAN BENICIO DE CASTRO; MARCELO FALCÃO DE 

OLIVEIRA. Introdução aos processos de fabricação de produtos metálicos. São 

Paulo: Blucher, 2013. 235.  

3. LEANDRO, César Alves da Silva. Termodinâmica aplicada à metalurgia: teoria e 

prática. São Paulo: Érica, 2013. 316 p. 

 

Disciplina: Ética e Legislação Profissional 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Optativa 

Requisito: Nenhum 

Período: 10° Semestre 

Ementa: Considerações básicas de filosofia e de ética. Legislação Profissional - Lei 
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Federal nº 5194/1966 – Regulamenta as profissões de engenheiro e engenheiro 

agrônomo 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. SANCHEZ VAZQUEZ, Adolfo. Ética. Rio de Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 1999. 

302 p. 

2. NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional. 8ªed.rev. atual. ampl. São Paulo, 

SP: Revista dos Tribunais, 2001. 360 p. 

3. GALLO, Sílvio. Ética e Cidadania - Caminhos da Filosofia: Elementos para o Ensino 

da Filosofia. Campinas, SP: Papirus, 1997. 111 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. VALLS, Álvaro L. M. O que é Ética. 9ªed. São Paulo, SP: Brasiliense, 2003. 82 p. 

(Coleção Primeiros Passos). 

2. ARISTOTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo, SP: Martin Claret, 2002. 240 p. 

3. HEERDT, Mauri Luiz. Construindo ética e cidadania todos os dias. Florianópolis, 

SC: Sofhos, 2005. 224 p. 

4. ARAUJO JUNIOR, Marco Antonio. Ética profissional. 7ªed. rev. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2012. 302 p. (Elementos do Direito, 10). 

5. PINHO, Ruy Rebello. Instituições de Direito Público e Privado. 22ª ed. São Paulo, 

SP: Atlas, 1986. 414 p. 

 

Disciplina: Gestão da Qualidade e da Produtividade 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Optativa 

Requisito: Nenhum 

Período: 10o Semestre 

Ementa: Satisfação dos Clientes, Pilotagem do Sistema de Gestão da Qualidade, 

Política da Qualidade e Objetivos, Qualidade de Projetos, Plano de Monitoramento, 

Planos de Controle, Auditoria de Qualidade, Diagnóstico da Qualidade, ISO 9000, ISO 
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TS16949, Controle Estatístico de Processo, Capabilidade, Método de Resolução de 

Problemas em Grupo, 6 Sigma, FMEA, Eficiência OEE, Valor Agregado, Lean Production. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. CAMPOS, Vicente Falconi. TQC, Controle da qualidade total (no estilo Japonês). 

Belo Horizonte, MG: DG, 1999. 224 p. 

2. SLACK, Nigel et al. Gerenciamento de operações e de processos: princípios e 

práticas de impacto estratégico. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 567 p. 

3. PALADINI, Edson Pacheco. Avaliação Estratégica da Qualidade. 2. ed.: Atlas, 2011 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da Qualidade: Conceitos e Técnicas. 2.ed.: 

Atlas, 2012. 

2. TOLEDO, José Carlos de et al. Qualidade: gestão e métodos. Rio de Janeiro: LTC, 

2014. 397 p. 

3. PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. 3ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 302 p. 

4. LUCINDA, Marco Antônio. Qualidade: fundamentos e práticas para cursos de 

graduação. Rio de Janeiro: Brasport, 2010. 162 p. 

5. CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento e controle da produção. 2ª ed. Barueri, SP: 

Manole, 2008. 138 p. 

 

Disciplina: LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais) 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Optativa 

Requisito: Nenhum 

Período: 10° Semestre 

Ementa: Aspectos Gramaticais em LIBRAS. Aspectos Morfossintáticos da LIBRAS. 

Classificadores e parâmetros linguísticos. Prática em diálogos e compreensão da 

conversação em LIBRAS. Aspectos teóricos e práticos da escrita do Surdo. Novos 
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paradigmas sobre a representação dos signos em LIBRAS através de registro gráfico 

Sign Writing e outros modelos. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 2ª ed. rev. 

Florianópolis: UFSC, 2009. 133 p. 

2. SOARES, Maria Aparecida Leite. A educação do surdo no Brasil. 2ª ed. Campinas, 

SP: Autores Associados, 2005. 128 p. 

3. VELOSO, Éden; VALDECI MAIA. Aprenda libras com eficiência e rapidez. 3ª ed. 

Curitiba, PR: Mãos Sinais, 2010. 228 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. QUADROS, Ronice Müller de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais 

e língua portuguesa. Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos: Brasília: 

MEC, 2004. 94 p. 

2. QUADROS, Ronice Müller de; LODENIR BECKER KARNOPP. Língua de sinais 

brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: ArtMed, 2004. 224 p. 

3. SÁ, Nídia Regina Limeira de; MARCOS T. MASETTO; MARILDA APARECIDA 

BEHRENS. Cultura, poder e educação de surdos. São Paulo: Paulinas, 2006. 367 p. 

(Coleção pedagogia e educação). 

4. ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi; DUARTE, Patricia Moreira. Atividades Ilustradas em 

Sinas da Libras. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 241 p. 

5. SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 4ª ed. atual. ortog. Porto 

Alegre: Mediação, 2010. 192 p. 

 

Disciplina: Ergonomia 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Optativa 

Requisito: Nenhum 

Período: 10° Semestre 
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Ementa: Conceitos de trabalho, tarefa, atividade, variabilidade, carga de trabalho e 

regulação. Metodologia de análise ergonômica do trabalho. Métodos e técnicas e de 

análise de variáveis em ergonomia. Métodos e Técnicas para a Análise da Atividade. 

Ergonomia e Projeto. Programa de Ergonomia nas Empresas. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. 2ª ed. São Paulo: Blucher, 2005. 614 p. 

2. DUL, Jan; WEERDMEESTER, Bernard. Ergonomia Prática. 3ª ed. São Paulo: Blucher, 

2012. 163 p. 

3. KROEMER, Karl H. E.; GRANDJEAN, Etienne. Manual de ergonomia: Adaptando o 

trabalho ao homem. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 327 p. 

4. CORREA, Vanderlei Moraes; BOLLETI, Rosane Rosner. Ergonomia: fundamentos e 

aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2015. 132 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. COUTO, Hudson de Araújo. Ergonomia aplicada ao Trabalho: o manual técnico da 

máquina humana Vol. 2. Belo Horizonte: Ergo, 1995. 383 p. 

2. VIEIRA, Jair Lot. Manual de ergonomia: Manual de aplicação da NR 17. 2ª ed. São 

Paulo: Edipro, 2014. 110 p. 

3. DANIELLOU, François et al. A ergonomia em busca de seus princípios: Debates 

epistemológicos. São Paulo: Edgard Blucher, 2004. 244 p. 

4. ABRAHÃO, Júlia et al. Introdução à ergonomia: da prática à teoria. São Paulo: 

Blucher, 2009. 240 p. 

5. ROCHA, Geraldo Celso. Trabalho, saúde e ergonomia: Relação entre aspectos 

legais e médicos. Curitiba: Juruá, 2012. 152 p. 

 

Disciplina: Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos Computacional 

Carga horária: 30 horas-relógio 

Caráter: Optativa 

Requisito: Nenhum 
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Período: 10o Semestre 

Ementa: Revisão das formulações e equações governantes de mecânica dos fluidos e 

transferência de calor. Conceito de diferenças finitas e de equações modelo; 

construção de aproximações espaciais e temporais de diferenças finitas. Estudo de 

precisão e de estabilidade de métodos numéricos; análise de estabilidade de Fourier. 

Métodos de relaxação e sua aplicação à solução de problemas de estado estacionário. 

Métodos numéricos aplicados à solução da equação do potencial completo. Métodos 

numéricos aplicados à solução das equações de Euler e de Navier-Stokes. Geração de 

Malhas computacionais. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. MALISKA, Clovis R. Transferência de calor e mecânica dos fluidos computacional: 

Fundamentos e coordenação generalizados. São Paulo: LTC, 1995. 424 p. 

2. WATTON, John. Fundamentos de controle em sistemas fluidomecânicos. Rio de 

Janeiro: LTC, 2012. 415 p. 

3.INCROPERA, Frank P. et al. Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. 6ªed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2012. 641 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. POST, Scott. Mecânica dos fluidos aplicada e computacional. Rio de Janeiro: LTC, 

2013. 402 p. 

2. POLIKOV, Vladimir Prokofievich. Introdução à termodinâmica dos materiais. 

Curitiba: UFPR, 2005. 167 p. 

3. DIAS, Luiza Rosaria Sousa. Operações que envolvem transferência de calor e de 

massa. Rio de Janeiro: Interciência, 2009. 63 p. 

4. COELHO, João Carlos Martins. Energia e fluidos, Vol 3: Transferência de calor. São 

Paulo: Blucher, 2016. 292 p. 

 

Discplina: Tribologia 

Carga horária: 30 horas-relógio 
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Caráter: Optativa 

Requisito: Elementos de Máquinas II 

Período: 10o Semestre 

Ementa: Introdução. Histórico, lubrificantes e lubrificação, regimes de lubrificação. 

 

Lubrificação hidrodinâmica, aerodinâmica, hidrostática, aerostática, películas 

comprimidas. Aplicações nos projetos de mancais. Atrito e desgaste. 

Bibliografia Básica 

Referências 

1. SANTOS, Sandro Cardoso; SALES, Wisley Falco. Aspectos tribológicos da usinagem 

dos materiais. São Paulo: Artliber, 2007. 246 p. 

2. STEPHAN, Richard M. Mancais Magnéticos: Mecatrônica Sem Atrito. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, 2013. 

3. STOETERAU, Rodrigo Lima. Tribologia - EMC 5315. Santa Catarina: 2004. 179 p. 

Bibliografia Complementar 

Referências 

1. NORTON, Robert L. Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. 4ª ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2013. 1028 p. 

2. CARRETEIRO, Ronald Pinto; BELMIRO, Pedro Nelson A. Lubrificantes e lubrificação 

industrial. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 504 p. 

3. DROPSA Lubrificação Centralizada. Sistema de lubrificação – Tribologia: manual 

de instruções. São Paulo: DropsA, [2017]. 17p. 

4. ALMEIDA, Paulo Samuel de. Lubrificação Industrial: tipos e métodos de 

lubrificação. São Paulo: Érica, 2017. 184 p. 

 

3.7. OUTROS COMPONENTES CURRICULARES DO CURSO  

 

3.7.1. Estágio Supervisionado  

O Estágio Supervisionado no Curso de Engenharia Mecânica tem como objetivo 

principal proporcionar aos alunos um primeiro contato com uma atividade 
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profissional, dando-lhes oportunidade de adquirir treino em aspectos de programação 

de atividades, inserção em equipes de trabalho, execução independente das tarefas 

programadas, apreciação crítica dos resultados obtidos e elaboração de relatórios sob 

a forma escrita e oral.  

 

O estágio contribui ainda para a capacitação do futuro exercício da profissão, 

auxilia na fixação dos conteúdos e estimula reflexões a respeito das teorias estudadas 

no curso e suas aplicações práticas. O aluno ainda tem a oportunidade de conhecer e 

atuar no campo profissional do Engenheiro Mecânica, participando de situações reais 

de vida e trabalho, vinculadas a sua área de formação.  

O estágio pode ter lugar em centros de pesquisa ou em empresas. Concluído o 

estágio, o aluno deverá, assim, ter adquirido uma noção mais clara de como os 

conhecimentos ministrados durante a sua graduação poderão ser aplicados em 

atividades produtivas no seu domínio de especialização. 

Os Estágios Supervisionados são atividades obrigatórias com duração mínima 

de 240 horas-relógio. Os estágios são obrigatoriamente supervisionados pela 

instituição de ensino, através de relatórios técnicos e de acompanhamento 

individualizado durante o período de realização da atividade. 

A Coordenação do Curso de Engenharia de Mecânica disponibiliza um professor 

que atua como orientador e supervisor das atividades relacionadas a estágio, de forma 

a apoiar a coordenação que também responde pelo Estágio Supervisionado. O 

orientador dá suporte aos acadêmicos na formatação do relatório de estágio; este 

relatório é também acompanhado por profissional responsável que atua nas 

empresas/instituições conveniadas onde os estágios estão sendo realizados. 

A avaliação do Estágio Supervisionado será realizada após a entrega do 

relatório final de estágio, de caráter obrigatório, e apresentação ao supervisor do 

estágio.  

O Regulamento de Estágio Supervisionado da FATEB foi aprovado pelo CONSUP 

conforme a Ata no. 07/2015 de 16/12/2015, constando na resolução no. 05/2015 de 

18/12/2015, e consta neste Projeto Pedagógico como ANEXO I. Em 05/02/2018 o NDE 
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propôs flexibilização no período para inicialização do Estágio curricular relatado em 

ATA, onde foi aprovado que os acadêmicos poderão iniciar o estágio a partir do quinto 

período letivo obedecendo as regulamentações institucionais pertinentes.  

3.7.2. Trabalho de Conclusão de Curso  

  O Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Mecânica é um componente 

curricular obrigatório, onde o acadêmico deverá demonstrar a capacidade de propor 

e elaborar um trabalho de síntese e integração de conhecimento na área de 

Engenharia Mecânica, de forma autônoma e independente, sob a supervisão de um 

docente. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá enfocar temas referentes a 

processos e/ou produtos, devendo contribuir para o desenvolvimento das 

competências e habilidades requeridas do profissional da área de Engenharia 

Mecânica.  

O processo de elaboração do TCC é realizado em três etapas, onde inicialmente 

consiste na construção da proposta e indicação do orientador, que será avaliada e 

aprovada pelo supervisor do TCC, verificando sua pertinência com relação às 

competências e habilidades exigidas para o Engenheiro Mecânico. A segunda etapa é 

a elaboração do trabalho individualmente com acompanhamento do acadêmico e 

orientador ao longo do processo de execução do trabalho e a terceira etapa consiste 

na avaliação final, com defesa pública do trabalho. 

No Curso de Engenharia Mecânica, o Trabalho de Conclusão de Curso 

compreende dois momentos, onde o primeiro ocorre no 8º período do Curso com a 

construção do Projeto de Pesquisa na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I 

(TCCI), com carga horária fixada em 30 (trinta) horas-relógio. Essa fase contempla, no 

mínimo, a formulação do problema, seu equacionamento e encaminhamento 

preliminar, revisão bibliográfica e procedimentos metodológicos e é finalizada com o 

exame de qualificação do projeto de pesquisa. O exame ocorre com defesa pública do 

Trabalho em banca examinadora constituída por 02 (dois) professores examinadores, 

cujo objetivo é tecer sugestões e considerações para o desenvolvimento da pesquisa, 

além de possibilitar o acompanhamento sistemático na produção de conhecimento 

técnico/científico construído ao longo do curso.  



 

 

162 

A segunda etapa, que ocorre no 9º período do curso, compreende a construção 

de monografia ou artigo, com a execução do trabalho, redação e escrita do relatório 

final, a partir do planejamento realizado no projeto de pesquisa. O processo de 

orientação do Trabalho de Conclusão de Curso II (TCCII) no curso de Engenharia 

Mecânica consiste em orientações quinzenais com o professor-orientador, com carga 

horária fixada em 30 (trinta) horas-relógio. O processo de orientação envolve uma 

dimensão extremamente pedagógica, em que a relação orientador-orientando seja 

fundamentalmente de aprendizagem e de crescimento profissional e intelectual. Essa 

fase é finalizada com um seminário de apresentação ao final em banca examinadora 

constituída por 03 (três) professores examinadores. 

O Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC da FATEB foi aprovado 

pelo CONSUP conforme a ata no. 07/2015 de 16/12/2015 constando na resolução no. 

05/2015 de 18/12/2015 e consta neste Projeto Pedagógico como ANEXO. 

 

3.7.3. Atividades Complementares 

O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de 

Telêmaco Borba – FATEB, considerando a importância da existência de outras 

atividades acadêmicas na formação do profissional da área Técnica, reservou um total 

de 200 (duzentas) horas-relógio para a realização de atividades complementares.  

As Atividades Complementares do Curso de Graduação em Engenharia 

Mecânica consistirão em pesquisa, extensão, seminários, simpósios, congressos, 

conferências, monitoria, iniciação científica, disciplinas não previstas no currículo 

pleno, visitas técnicas programadas, estágio não obrigatório, participação em 

montagens de ensaios de laboratório e atividades técnico-profissionais. 

O Regulamento de Atividades Complementares da FATEB foi aprovado pelo 

CONSUP conforme a ata no. 07/2015 de 16/12/2015, constando na resolução no. 

05/2015 de 18/12/2015, e consta neste Projeto Pedagógico como ANEXO. 
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3.7.4. O iNovaEng 

O iNovaEng é uma metodologia de ensino-aprendizagem que está sendo 

aplicada nos quatro cursos de graduação de engenharias da FATEB (Civil, Mecânica,  

 

Química e de Produção). O objetivo dessa inovação metodológica de ensino é 

implementar uma estratégia disruptiva no âmbito das engenharias, que interrompe o 

procedimento de ensino-aprendizagem convencional e passa adotar práticas 

inovadoras consistentes com as demandas do mercado contemporâneo e alinhadas a 

instituições internacionais de referência mundial. 

A estratégia tem como base fundamental a construção laboral de protótipos, 

na forma de um projeto interdisciplinar, com aplicação dos conhecimentos técnicos 

referenciados nas ementas da grade curricular dos cursos de engenharia da FATEB. 

Para a construção destes protótipos os alunos trabalharão em equipes por um prazo 

de dois anos. Recomenda-se que os protótipos abordem temas como estruturas 

robóticas, automática, internet das coisas (ioT), inteligência artificial e acessibilidade. 

O foco essencial da estratégia é:  

(1) conteúdo Inter, trans e multi-disciplinar;  

(2) equipes interdisciplinares; e,  

(3) experimentação, simulação e prototipagem.  

Para os acadêmicos atingirem seus objetivos considera-se que:  

(1) atualmente há acesso instantâneo à informação;  

(2) os alunos devem identificar o que é necessário para resolver um problema; 

e,  

(3) o trabalho em equipe é fundamental.  

A supervisão global do andamento dos projetos interdisciplinares é feita pelos 

coordenadores dos cursos das quatro engenharias. A definição dos projetos 

interdisciplinares será liderada também pelos coordenadores e conduzida pelos alunos 

com a assessoria dos professores das disciplinas envolvidas. Os projetos deverão 

permitir a integração dos conteúdos programáticos das disciplinas envolvidas em 

todos os quatro períodos letivos; todavia, deverão também acomodar as situações de 
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alta especificidade vinculada a um determinado curso e seus alunos. A proposta dos 

projetos piloto é apresentada publicamente pelas equipes  

4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

 

4.1. COMPONENTES DO MODELO EDUCACIONAL DA FATEB: O FOCO NO 

APRENDIZADO   

A FATEB vem consolidando um grande eixo norteador que articula áreas de 

conhecimento centrais e fundamentos que embasam o processo de ensino-

aprendizagem, com maior ênfase no aluno autônomo na busca do conhecimento, na 

adoção de diretrizes curriculares focadas no desenvolvimento de competências e 

habilidades e na adoção de metodologias voltadas para solução de problemas e 

utilização de laboratórios para simulações práticas que tragam maior proximidade 

entre o ambiente de ensino e o ambiente profissional.  

A construção deste eixo norteador deve ser entendida como um processo 

contínuo, gradual e reflexivo, que parte de um esforço institucional de identificar e 

interpretar a mudança no contexto social e educacional, e, a partir daí, promover a 

transformação por meio da introdução de inovações tecnológicas e novas 

metodologias junto à comunidade acadêmica, incluindo docentes, discentes e equipes 

administrativas. 

As situações de ensino-aprendizagem precisam incentivar o aluno a referir o 

aprendido no curso e nas disciplinas ao vivido e observado no cotidiano de modo 

espontâneo, para que produza conhecimentos significativos e transformadores da 

realidade. Os conteúdos de ensino deverão ser (re) significados como meios e não mais 

como um fim em si mesmos. Deverão visar menos a memorização e mais as 

competências necessárias ao exercício de dar sentido ao mundo; analisar, inferir, 

prever e resolver problemas, continuar a aprender, adaptar-se às mudanças, trabalhar 

em equipe, intervir solidariamente na realidade. Assim, a efetividade da relação 

professor/aluno advém da capacidade do professor em assumir o papel de facilitador 

do processo.  
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O modelo deve transformar a aula tradicional baseada na transferência de 

conteúdo em um espaço organizado de forma que a interação passe a ser o centro da  

atividade educativa, apoiado em perguntas ao invés de respostas, pois isto valoriza o 

conhecimento prévio e a construção coletiva do saber. A ideia é valorizar o caminho a 

ser construído pelo aluno, em uma prática facilitada pelo professor, como o principal 

aspecto da aprendizagem significativa.   

À FATEB, em seu papel de instituição educativa, caberá (re)significar os 

instrumentos do trabalho pedagógico: currículos, metodologias, programas, relações 

de ensino-aprendizagem e perfis de competências dos professores. Todos os cursos, 

inclusive os cursos a distância, pela própria constituição e organização, deverão 

espelhar e incorporar essa visão.  

 

4.2. FLEXIBILIDADE DOS COMPONENTES CURRICULARES  

 

A flexibilidade diz respeito à possibilidade de romper com a estrutura fechada 

dos cursos; de utilizar recursos diferenciados, hoje disponíveis entre as variadas 

atividades acadêmicas, para contemplar a relação teoria-prática e favorecer o trânsito 

por diferentes percursos curriculares aos alunos.  

Ela também implica na operacionalização de um currículo em que o acadêmico 

tenha diferentes perspectivas na sua trajetória, permitindo-lhe avançar quando 

demonstrar condições para isso. 

A mudança e a expectativa de que ela ocorra, é o que gera a necessidade 

crescente de uma postura flexível, aberta, pois a mudança está presente em nossa 

realidade. Assim, ela está também presente nos processos de construção do 

conhecimento, na aprendizagem e na maneira como interpretamos a realidade, no 

modo de construir, desconstruir e reconstruir o conhecimento.  

Já a diversidade, implica no respeito e utilização de múltiplas experiências como 

enriquecedoras e dinamizadoras do processo de aquisição e produção do 

conhecimento, criando condições para acompanhar e intervir nas transformações da 

realidade cultural e social. 
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Finalmente, a acessibilidade, no que se refere à atuação docente utilizando 

metodologias, técnicas de estudo, critérios e instrumentos de avaliação diferenciados, 

como estratégias para a aquisição de conhecimentos para que a aprendizagem 

aconteça de forma significativa. 

Em todo o processo de ensino e aprendizagem a postura docente promove 

atitudes acadêmicas igualitárias, respeitando a pluralidade cultural, racial e intelectual 

numa perspectiva do desenvolvimento das relações inter e intrapessoais no cotidiano 

profissional. 

 

4.3. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

 

4.3.1. Indicadores de Avaliação  

A finalidade da avaliação no contexto institucional objetiva a orientação do 

trabalho dos acadêmicos e docentes, a autonomia dos futuros profissionais em relação 

ao seu processo de aprendizagem e a habilitação de profissionais com condições de 

iniciar a carreira pretendida. 

A avaliação é a mola propulsora que norteia os conhecimentos adquiridos e a 

busca de novos, necessários à formação pessoal, cidadã e à atuação profissional 

visando qualidade mais que quantidade. 

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem são diversificados, no sentido 

de atendimento acerca das reais necessidades. A avaliação pauta-se por indicadores 

oferecidos pela participação dos futuros profissionais em atividades regulares do 

curso, pelo empenho e desempenho nas atividades especialmente preparadas pelos 

docentes, pela produção dos diferentes tipos de documentação, pela capacidade de 

atuar em situações-problemas.  A avaliação é realizada mediante critérios explícitos e 

compartilhada com os futuros profissionais, uma vez que o que é objeto de avaliação 

representa uma referência importante para quem é avaliado, tanto da orientação dos 

estudos, quanto para a identificação dos aspectos considerados mais relevantes para 

a formação em cada momento do curso. Na dimensão macro, o objeto do processo 

avaliativo é aferir o saber, o saber ser, o saber fazer e o saber conviver. Esse último 
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deve identificar a capacidade de adaptação do aluno às contradições inerentes ao 

exercício profissional e da cidadania. O discente deve se colocar e ser colocado como 

sujeito ativo, reflexivo e participante das transformações. Isso permite que cada futuro 

profissional invista em seu processo de aprendizagem, construindo um percurso 

pessoal de formação. 

O sistema de avaliação da formação do profissional de Engenharia Mecânica 

está articulado a um programa de contínuo acompanhamento e orientação do futuro 

profissional para superação de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, 

consideradas as competências a serem constituídas e a identificação das mudanças de 

percurso eventualmente necessárias. Devendo, portanto, tal sistema: 

I – ser periódico e sistemático, com procedimentos e processos diversificados, 

incluindo conteúdos trabalhados com a realidade de empresas, conforme o caso; 

II – identificar conteúdos relevantes ao desenvolvimento das habilidades, 

competências e conhecimentos necessários à formação profissional do acadêmico; 

III – incidir sobre processos e resultados; 

IV - ser funcional, ou seja, deve verificar se os acadêmicos estão atingindo os 

objetivos propostos; 

VI - visar à formação integral do aluno. 

O professor deve elaborar avaliações com questões que levem o acadêmico ao 

raciocínio analítico, lógico, ético e crítico. 

Os acadêmicos devem ser informados sobre o seu rendimento ao longo do 

processo avaliativo. 

O curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB 

entende que, como parte do processo de avaliação, um curso superior deve ter como 

um de seus objetivos a articulação entre suas atividades específicas e eventos 

desenvolvidos para seus acadêmicos, que integrem conteúdos e temas diversos, bem 

como Instituição e comunidade. 

 O Curso prevê eventos específicos durante o ano letivo e presentes no 

Calendário Institucional.  
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4.3.2. Estrutura do Modelo de Avaliação 

O aproveitamento escolar é avaliado através do acompanhamento contínuo 

do acadêmico e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares e avaliações, 

realizadas ao longo do período letivo, sendo aprovado na disciplina o acadêmico que 

ao final do período, obtiver nota de aproveitamento igual ou superior a 6,0 (seis) e 

frequência mínima de 75%.  

O procedimento de avaliação poderá ser individual ou em grupo e ser 

operacionalizado sob a forma de: 

• Exercícios; 

• Provas dissertativas; 

• Monografias; 

• Apresentação de seminários; 

• Trabalhos orais; 

• Relatórios de leituras; 

• Apresentação de mídias e materiais audiovisuais; 

• Apresentação de artigos em congressos ou publicação de artigos em 

revistas; 

• Projetos; 

• Atividades práticas, reais ou simuladas;  

• Atividades didático-pedagógicas baseadas em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e ou objetos digitais; 

• Relatórios de atividades extraclasse; 

• Outras alternativas que promovam o aprendizado. 

Não haverá semana de provas. O sistema de avaliação será de forma contínua. 

Na avaliação nos cursos presenciais, a Nota Bimestral, respeitando o Projeto 

de Ensino e Aprendizagem (PEA), poderá ser composta por múltiplos procedimentos 

avaliativos.  
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As notas de quaisquer procedimentos avaliativos deverão estar no intervalo 

de: maior ou igual a 0 (zero) e menor ou igual a 10 (dez), representando os limites 

mínimo e máximo, respectivamente.  

O desempenho de aprendizagem, por disciplina e período letivo, será 

registrado como sendo a nota final do período (semestre), e será calculada 

computando a média aritmética simples das Notas Bimestrais da disciplina. 

Para alunos ingressantes até 2018, matriculados no modelo pedagógico 

vigente, em cada período letivo haverá, por curso, uma Avaliação Interdisciplinar. A 

nota desta Avaliação Interdisciplinar não produzirá diretamente uma Nota Bimestral, 

mas irá compor a Nota Bimestral de cada uma das demais disciplinas do período com 

a seguinte participação: 

a) Nota da avaliação interdisciplinar: 30%; 

b) Nota da avaliação da disciplina: 70%. 

Para os alunos ingressantes a partir de 2019, matriculados no modelo 

pedagógico integrado, em cada período letivo haverá um Projeto Integrador, o qual 

será uma disciplina, na qual os alunos devem trabalhar em grupos para exercitar 

competências de trabalho em equipe e comunicação no âmbito presencial e virtual.  

a) O Projeto Integrador deverá ser avaliado no contexto de sua evolução e 

integração com as demais disciplinas do curso, com ênfase nas disciplinas do período 

pertinente. 

b) Minoritariamente a avaliação do Projeto Integrador deverá ponderar os 

aspectos: autoavaliação; avaliação dos alunos pelos seus pares; habilidades 

socioemocionais.  

Para as disciplinas de 40 horas, ministradas num único bimestre, será 

considerada a Nota Bimestral. 

Não haverá Avaliação de Segunda Chamada. 

Para o caso de rendimento insuficiente no processo de aprendizagem nas 

disciplinas, exceto para o projeto integrador, Estágio e TCC, haverá uma Avaliação 

Substitutiva, por meio da qual o aluno poderá substituir a Nota Bimestral de menor 

valor.  
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Caso o aluno não atinja o grau de aprendizagem mínimo esperado (nota 6,0), 

será considerado reprovado, mas poderá prosseguir nos seus estudos através do 

Regime de Recuperação. 

Os acadêmicos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrado por meio de provas e de outros instrumentos de avaliação específicos, 

aplicados por banca examinadora, poderão abreviar a duração de seus cursos, de 

acordo com o previsto no artigo 47, parágrafo segundo da LDB.  

 

4.4. IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS CONSTANTES DO PDI E DO 

PPI  

4.4.1. Estratégias de Formalização das Políticas de Ensino no Curso  

A oferta do Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica se insere na política 

institucional de ensino da FATEB de oferecimento de cursos presenciais e a distância 

voltados para o atendimento dos anseios da comunidade na qual a Instituição está 

inserida.  

Dentre as políticas institucionais de ensino, que constam no PDI da FATEB e 

contempladas no PPC do Curso de Engenharia Mecânica: 

- a busca da melhoria constante na qualidade da formação dos estudantes e 

das condições de oferta do curso;  

- a busca permanente pela inovação incremental e disruptiva nos processos de 

ensino-aprendizagem e de gestão acadêmica dos cursos bem como sua flexibilização;  

- a gestão acadêmica baseada na valorização, na qualificação e na avaliação 

constante do corpo docente por meio de treinamentos semestrais e CPA (Comissão 

Própria de Avaliação), enquanto fator que influencia diretamente na qualidade de suas 

atividades-fim;  

- oferecimento e manutenção da infraestrutura (laboratórios específicos e de 

informática, salas de aula, recursos tecnológicos, entre outros) necessária ao bom 

funcionamento do curso; a prioridade para todas as medidas tendentes ao 

ajustamento ou melhoria dos níveis de qualidade do ensino e da aprendizagem; 
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 - a valorização das relações interinstitucionais, especialmente com outros 

centros de ensino e pesquisa, visando ao ajustamento constante dos conteúdos 

curriculares do curso em prol do atendimento do perfil do egresso desejado e do 

atendimento à comunidade;  

- utilização da interdisciplinaridade e das metodologias ativas no processo de 

ensino-aprendizagem;  

- atualização constante do acervo da Biblioteca Central de acordo com a 

necessidade do Curso de Engenharia Mecânica; e a atualização constante dos recursos, 

instrumentos e metodologias empregadas no curso. 

Nesse sentido, para atender o perfil do egresso, os objetivos do curso, as 

diretrizes curriculares, as expectativas do mercado de trabalho e a exigência de 

qualidade no ensino da FATEB, o curso de Engenharia Mecânica está estruturado desde 

sua matriz curricular contemplando a integração do ensino com pesquisa (na 

modalidade de Iniciação Científica com encontro anual para apresentação de trabalhos 

no EPIC) e extensão, processo de avaliação, promoção de eventos, atividades didáticas 

que buscam a relação da teoria com a prática e a interdisciplinaridade. 

Esta interdisciplinaridade é trabalhada no curso a partir da articulação de 

conteúdos similares e complementares nas disciplinas do semestre, que possibilitam a 

realização de avaliações como trabalhos ou aplicação de provas interdisciplinares,  são 

abordados os conteúdos de forma integrada e em conformidade com os temas 

transversais estabelecidos pelas DCNs. 

 As áreas temáticas da interdisciplinaridade do Curso de Engenharia 

Mecânica envolvem questões relacionadas principalmente ao Meio Ambiente e à 

Engenharia de Processos, onde são trabalhados os temas energia eólica, energia solar, 

reciclagem e reutilização de resíduos sólidos, reciclagem e reutilização de resíduos 

líquidos e reciclagem e reutilização de resíduos gasosos.  

 A avaliação dos projetos acontece de maneira também interdisciplinar. 

Os alunos apresentam ao final o seu trabalho para um grupo de professores, conforme 

calendário estabelecido. 
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Para esses projetos a metodologia adotada é realização do projeto em grupos 

de alunos, sempre orientados por um professor da Engenharia Mecânica. O projeto 

compreende 4 etapas:  

a) desenvolvimento de um Pré-projeto contendo uma revisão bibliográfica do 

tema, com embasamento em revistas, periódicos, artigos, técnico-científicos; 

b) Projeto de Aplicação = pré-projeto (revisão bibliográfica + metodologia) + 

aplicação a ser desenvolvida; 

c) Vinculação dos trabalhos realizados na primeira e segunda etapa, em eventos 

de pesquisa, congressos, bem como o Encontro de Pesquisa da FATEB; 

d) Apresentação do projeto final.  

Desde o início da sua oferta, o Curso de Engenharia Mecânica realiza diversas 

atividades de ensino, muitas delas articuladas à extensão e/ou à iniciação científica, 

tais como: 

1 - Minicurso Engenharia do Valor Econômico, cujo objetivo é contribuir na 

formação de gerentes e engenheiros do valor econômico para a busca da 

competitividade e sustentabilidade de organizações, tendo como base a consagrada 

metodologia EAV – Engenharia e Análise do Valor (Value Engineering/Value Analysis) 

para produzir a riqueza econômica sustentável. A metodologia é um processo 

sistêmico de planejamento, criatividade e inovação em equipe para desenvolver 

projetos de maximização do custo-benefício e valorização econômica de produtos, 

serviços, tecnologias e negócios. 

2 - Projetos interdisciplinares desenvolvidos em concordância com as 

demandas de natureza econômica, social, cultural, política e ambiental, como seguem: 

a) Seminários sobre geração e utilização de energia fotovoltaica, nos quais os 

acadêmicos apresentam protótipos dos geradores e utilização de energia fotovoltaica 

e eólica como requisito para obtenção da nota parcial, referente à avaliação 

interdisciplinar aplicada no semestre, promovendo a interdisciplinaridade e aplicação 

das metodologias ativas nas avaliações do Curso, bem como o desenvolvimento 

habilidades e competências dos acadêmicos no desenvolvimento de projetos e 

incentivo à pesquisa. 
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b) Estudo de obtenção de biodiesel a partir da extração do óleo presente em 

borra de café. Diariamente uma grande quantidade de resíduos é descartada, e muitas 

vezes de forma incorreta, acarretando uma série de problemas ambientais. A 

reutilização deste resíduo para a obtenção de biodiesel pode solucionar parte dos 

problemas, como descarte e destinação, e também a busca de combustíveis de fontes 

renováveis. A valorização da borra de café é interessante do ponto de vista dos três 

pilares da sustentabilidade: o ambiental, o social e o econômico, porque traz benefícios 

como: reduzir o impacto ambiental pela diminuição de toxicidade, agregar valor a um 

resíduo e gerar mais empregos. 

c) Monitorias em Engenharias: o desenvolvimento estrutural do ensino nas 

Engenharias está fundamentado em 3 (três) eixos: 1º) Interdisciplinaridade: trabalhar 

os conteúdos e avaliações de forma interdisciplinar; 2º) Pesquisa de Iniciação 

Científica: promover a pesquisa no nível de iniciação científica, especialmente nas 

disciplinas básicas das engenharias, para fomentar a produção científica e alavancar o 

processo de ensino e aprendizagem nessas disciplinas, bem como preparar os 

acadêmicos para a realização do trabalho de conclusão de curso; 3º) Projeto de 

Monitoria das disciplinas básicas, com o intuito de criar um ciclo virtuoso em que os 

discentes após cursarem as disciplinas formarão grupos para monitorar as turmas 

iniciantes. Este projeto é realizado com as disciplinas de Matemática Básica, Física 

Básica e Química Básica, que têm o histórico de maior índice de reprovações e tem a 

pretensão de: contribuir para a superação da defasagem dos acadêmicos do ensino 

médio; facilitar o processo de ensino; aumentar a integração entre professores e 

acadêmicos e entre monitores e monitorados; diminuir a evasão de acadêmicos por 

reprovação aumentando as oportunidades de aprendizado; despertar nos alunos a 

vocação docente; ampliar os conhecimentos dos alunos monitores. Os professores 

trabalham as disciplinas com a realização de listas de exercícios e os acadêmicos 

monitores auxiliam na resolução dessas listas, nos encontros de monitoria com a 

supervisão docente em datas previamente agendadas. 

d) Competências comportamentais do profissional de Engenharia: Palestra 

ministrada, que abordou temas relevantes para os discentes das Engenharias Civil e 
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Mecânica como: Questões ético-profissionais e comportamentais, reforçando aos 

alunos os conceitos abordados na disciplina de Introdução à Engenharia, referente às 

questões éticas, comportamentais e sua importância durante a vida acadêmica e 

profissional. 

e) Projeto acessibilidade para todos: os temas das avaliações interdisciplinares 

dos primeiros períodos das Engenharias e terceiro período da Engenharia Mecânica no 

ano de 2016 envolveram o desenvolvimento de projetos de energias renováveis 

(energias verdes) e o conceito de desenho universal, a fim de contemplar a 

acessibilidade atitudinal, arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica e 

programática. Com destaque para o projeto “Vaga certa” que foi implantado nesta 

instituição, de modo que as vagas reservadas para portadores de deficiência, além de 

sinalizadas, receberam sistema de alarme garantindo que não sejam utilizadas por 

pessoas sem necessidades especiais. O sistema automatizado é alimentado por um 

conjunto de placas fotovoltaicas. O projeto foi inteiramente desenvolvido pelos 

acadêmicos com auxílio dos professores.  

f) Visitas técnicas: o Curso de Engenharia Mecânica realiza, periodicamente, 

visitas técnicas a empresas de Usinagem da região, (Exclusiva Usinagem e 

Tecnomáquinas), oportunizando aos acadêmicos conciliar prática e teoria, por meio de 

operação dos equipamentos, acompanhados do professor da disciplina “Usinagem dos 

Materiais” e do técnico responsável pelas empresas citadas. 

Nos conteúdos curriculares do Curso de Engenharia Mecânica também estão 

contemplados as políticas institucionais sobre as temáticas de educação ambiental (de 

modo transversal e na disciplina de Engenharia Ambiental, Português Técnico e como 

tema interdisciplinar entre disciplinas específicas do Curso); das relações étnico-raciais 

e história da cultura afro-brasileira e indígena (os conteúdos dessa temática estão 

dispostos de forma transversal na disciplina de Português Técnico no 1º período e em 

outras disciplinas obrigatórias do curso, e na disciplina optativa de Relações Étnico 

Raciais e História da Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, ofertada no 9º ou 10º 

período); de direitos humanos (disciplina optativa Noções de Direitos Humanos e a 

temática ainda é abordada de forma transversal em outras as disciplinas do curso, 
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como Português Técnico, ofertada no 1º período, e também em atividades 

interdisciplinares e em eventos institucionais, como palestras ou minicursos). 

Com relação a metodologias de ensino, o curso procura através da 

interdisciplinaridade e atividades didáticas como prototipagem e aulas laboratoriais, 

possibilitar a relação da teoria com a prática; por exemplo: nas disciplinas de Química 

e Física são utilizados os laboratórios específicos e nas disciplinas mais avançadas são 

utilizados softwares de simulação para o desenvolvimento de tomada de decisão para 

resolução de problemas complexos nas áreas de gestão.  

Algumas disciplinas do Curso têm trabalhado com metodologias ativas e estão 

possibilitando novas experiências didáticas no curso, principalmente nas disciplinas 

específicas.  

Dentre as principais inovações trazidas pelas Políticas Institucionais de Ensino 

que estão sendo aplicadas no Curso de Engenharia Mecânica, destaca-se a execução 

da estratégia de reformulação na metodologia de ensino-aprendizagem realizada nos 

quatro cursos de graduação de engenharias da FATEB (Civil, Mecânica, Química e de 

Produção). O objetivo dessa inovação metodológica de ensino é implementar uma 

estratégia disruptiva no âmbito das engenharias, que interrompe o procedimento de 

ensino-aprendizagem convencional e passa adotar práticas inovadoras consistentes 

com as demandas do mercado contemporâneo e alinhadas a instituições 

internacionais de referência mundial. 

Batizada de iNovaEng, a estratégia tem como base fundamental a construção 

laboral de protótipos, na forma de um projeto interdisciplinar, com aplicação dos 

conhecimentos técnicos referenciados nas ementas da grade curricular dos cursos de 

engenharia da FATEB. Para a construção destes protótipos os alunos trabalharão em 

equipes por um prazo de dois anos. Recomenda-se que os protótipos abordem temas 

como estruturas robóticas, automática, internet das coisas (ioT), inteligência artificial 

e acessibilidade. 



 

 

176 

 

4.4.2. Estratégias de Formalização das Políticas de Extensão e Pesquisa através da 

Iniciação Científica  

 

4.4.2.1. Políticas de Extensão 

A extensão universitária é um processo interdisciplinar educativo, cultural, 

científico e político que promove a interação transformadora entre as instituições de 

ensino superior e outros setores da sociedade, em articulação permanente com o 

ensino e a pesquisa. 

Conforme a Resolução CNE/CES nº 7/2018, são consideradas atividades de 

extensão ações que se enquadram nas seguintes modalidades: 

I – Programas; 

II – Projetos; 

III – Cursos e oficinas; 

IV – Eventos; 

V – Prestação de serviços. 

O Programa de Extensão da FATEB compreende ações realizadas por meio de 

programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e prestação de serviços, voltadas à 

comunidade acadêmica e comunidade geral, com o objetivo de contribuir de modo 

efetivo para o desenvolvimento e solução de demandas socioeconômicas, ambientais, 

educacionais, culturais, em âmbito local, regional, estadual e nacional. 

Estão previstas no PPC do Curso de Engenharia Mecânica as seguintes políticas 

institucionais de extensão:  

1) uma concepção metodológica que envolve a aproximação dos 

objetivos/conteúdo do curso com o contexto de inserção social/regional, como uma 

das formas de assegurar a relação do curso com a comunidade, entendida como eixo 

transversal que permeia todos os seus elementos constitutivos, por meio de uma 

política permanente de relações da faculdade e do curso com a comunidade, com 

vistas a: oportunizar o desenvolvimento do aluno nas práticas de inserção social; a 

familiarizá-lo com a realidade circundante; a sensibilizá-lo para as práticas coletivas;  
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2) o entendimento da extensão como um conjunto de ações processuais 

contínuas que estabelecem relação dialógica (caminho de mão dupla) com a sociedade 

civil, de caráter educativo, social, cultural, científico e tecnológico, que visa alcançar 

determinados objetivos num período de tempo preestabelecido, por meio de uma 

política de promoção de eventos, cursos e programas nos quais podem participar tanto 

a comunidade interna (alunos, professores, coordenadores e funcionários técnico-

administrativos) quanto a comunidade externa à Instituição;  

3) promoção de atividades de extensão nas áreas das engenharias visando o 

atendimento da comunidade local e regional,  

4) organização de semanas pedagógicas com foco em perfil ético-técnico-

profissional, tecnologias, inovação e empreendedorismo.  

Nesse alinhamento com as Políticas Institucionais de Extensão, o curso 

promove e incentiva os acadêmicos e professores a participar de inúmeras atividades 

de extensão como: 

- Participação nas atividades do Projeto Cultive, que possui foco em cinco áreas 

fundamentais: educação, cultura, sustentabilidade, diversidade e responsabilidade 

social; 

- Visitas Técnicas;  

- Projetos sociais – como Desafio do Rio (promovido juntamente como 

SANEPAR e Prefeitura Municipal), coleta de lixo eletrônico, desenvolvimento de 

projetos de Acessibilidade e Direitos Humanos. 

- Participação nos Trotes Solidários; como doação de sangue, cabelo, alimentos 

entre outros. 

- Cursos de Extensão; 

- Semana Acadêmica; 

- Projetos em parceria com o Sebrae, tais como Negócio a Negócio e Educação 

Empreendedora. No Negócio a Negócio foram selecionados acadêmicos do Curso para, 

após treinamento, realizarem atendimentos focados nas micro e pequenas empresas 

da cidade e da região. Já no projeto Educação Empreendedora, foi construído um 

espaço específico na instituição para a realização das atividades específicas desse 
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projeto, onde participaram acadêmicos e professores do curso. Além disso, foram 

incluídos conteúdos de empreendedorismo na matriz curricular do curso. Estes 

projetos possibilitaram a o aprendizado nas áreas de gestão, projetos e 

desenvolvimento de startups. 

4.4.2.2. Políticas de Pesquisa através da Iniciação Científica 

O estímulo à vocação para a produção científica é feito na FATEB a partir dos 

seguintes princípios:  

• Formação da mentalidade científica e tecnológica entre discentes dos 

cursos de Graduação, de forma a criar condições para que o saber científico atenda as 

demandas do mercado; 

• Intensificação da interação docente-discente na prática investigativa;  

• Integração entre a iniciação científica e as atividades acadêmicas; 

• Articulação entre pressupostos teóricos e a realidade em que a 

instituição está inserida, com foco na construção de conhecimento científico aplicado 

às questões na área de acessibilidade, empreendedorismo, sustentabilidade e 

inovação, a partir das perspectivas locais, regionais e nacionais. 

• Estabelecer convênios de cooperação com outras instituições, visando 

o avanço científico, tecnológico e sociocultural. 

O Curso de Engenharia Mecânica desenvolve a pesquisa no nível da Iniciação 

Científica, de acordo com a política institucional e o Programa de Iniciação Científica 

(PIC) da FATEB, e por meio da obrigatoriedade de elaboração do Trabalho de Conclusão 

de Curso.  

Nesse sentido, os alunos são incentivados desde os primeiros anos a 

participarem, como ouvintes ou apresentadores de trabalhos (posters, resumos 

expandidos e artigos científicos) no Encontro de Pesquisa e Encontro de Iniciação 

Científica da FATEB, eventos realizados anualmente na Instituição que servem de 

estímulo para que os estudantes possam apresentar publicamente os resultados 

obtidos em seus trabalhos de iniciação científica, artigos ou monografias de TCC, 
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debatendo suas ideias com estudantes e professores de outras instituições de ensino 

como uma forma de vincular os alunos ao conhecimento acadêmico e científico. Esses 

eventos são promovidos e realizados na própria Instituição, que por meio da Editora 

FATEB publica anualmente os Anais e livros temáticos, em formato eletrônico, com os 

trabalhados apresentados nos eventos. Além disso, professores e alunos do Curso 

podem solicitar, por meio de procedimento próprio, auxílio financeiro para 

participação em eventos científicos externos. Este auxílio financeiro pode cobrir 

despesas com deslocamento, hospedagem, alimentação, assim como os custos com a 

inscrição. 

Para que o auxílio seja obtido, o professor ou o aluno deve preencher um 

formulário demonstrando a necessidade e a importância do evento do qual participará 

e submeter o pedido à coordenação de curso, que dará seu parecer, encaminhando o 

pedido à Direção Acadêmica que, após emitir sua opinião, remeterá o pedido à Direção 

Geral que decidirá sobre o pedido formulado.  

Dessa forma, são realizadas no Curso de Engenharia Mecânica atividades que 

intensificam a interação docente-discente na prática investigativa, por meio da 

integração da iniciação científica com as atividades acadêmicas de ensino e de 

extensão, articulando-se pressupostos teóricos com a realidade em que o curso e a 

instituição estão inseridos, com foco na construção de conhecimento científico 

aplicado às questões na área de acessibilidade, empreendedorismo, sustentabilidade 

e inovação, a partir das perspectivas locais e regionais, e possibilitando assim a criação 

de produtos inovadores. 

Dessa forma, do ponto de vista metodológico o curso de Engenharia Mecânica 

tem estimulado o desenvolvimento de projetos de pesquisa cujo produto, seja 

aplicações industriais ou desenvolvimento social, atende ao objetivo do curso na 

formação de pesquisadores como uma das características do perfil do egresso. No ano 

de 2017 foi realizado o primeiro evento intitulado IntegraEng, oportunizando aos 

acadêmicos das engenharias apresentarem os trabalhos interdisciplinares 

desenvolvidos ao longo do ano para a comunidade acadêmica e também para 
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comunidade externa com a participação de representantes de empresas locais e 

entidades de classe. 

Nesse sentido, o Colegiado de Curso juntamente com o NDE definiram as 

seguintes linhas de pesquisa para o Curso de Engenharia Mecânica.  Destas linhas 

poderão derivar os trabalhos acadêmicos como resumos expandidos, artigos, capítulos 

de livros ou monografias: 

1- Fabricação Mecânica e Materiais: criar uma sólida base teoria e prática em 

competências como processos de fabricação, materiais para construção mecânica, 

desenhos e projetos mecânicos e manutenção industrial, que permitam ao egresso a 

possibilidade de lidar com problemas do cotidiano que venham a surgir nas diversas 

áreas da indústria a qual ele esteja inserido. Disciplinas envolvidas: Química, Desenho 

Técnico, Metrologia, Ciência dos Materiais, Usinagem dos Materiais, Seleção de 

Materiais, Instrumentação, Manutenção Mecânica, Processos Metalúrgicos de 

Fabricação. 

2 - Ciências Térmicas e Fluidos: desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

metodologia científica com experimentos analíticos e numéricos com a finalidade de 

resolver problemas de Mecânica dos Fluidos, Transferência de Calor e de Massa. 

Produzir conhecimento em processos térmicos, eficiência energética, energia 

renovável e cogeração. Destacando-se o desenvolvimento de modelos matemáticos, 

códigos computacionais, técnicas experimentais e estratégias para a melhoria de 

desempenho energético de sistemas térmicos tais como edificações, condicionadores 

de ar, refrigeradores, motores, compressores, bombas de calor etc. Disciplinas 

envolvidas: Física, Cálculo, Termodinâmica, Métodos Numéricos, Transferência de 

quantidade de movimento, Transferências de Calor, Sistemas Fluido Dinâmicos, 

Sistemas Térmicos de Refrigeração, Comando Numérico Computadorizado, Sistemas 

Térmicos de Potência, Projetos de Sistemas Termofluidodinâmicos.  

3 - Projetos Mecânicos: Gerar competência técnica para identificar, analisar e 

resolver problemas de Mecânica dos Sólidos frequentemente encontrados em 

ambientes de projetos de Engenharia visando à compreensão ampla dos fenômenos 

físicos envolvidos e estimulando a busca por estratégias de solução de problemas que 
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sejam confiáveis e de baixo custo. Disciplinas envolvidas: Desenho Técnico, Física, 

Química Geral, Mecânicas dos sólidos, Dinâmica, Estática, Mecanismos, Vibrações 

Mecânicas, Seleção de Materiais, Elementos de Máquina, Conformação Mecânica. 

4 - Engenharia de Manutenção: gerar aprendizagem das ferramentas e técnicas 

de gestão de projetos e gestão econômica e custos aplicada a manutenção, à qualidade 

e controle de operações, visão de planejamento e controle de manutenção baseada 

em indicadores e índices de manutenção, sistemas de informação e apoio em 

manutenção, técnicas e ferramentas necessárias para o desenvolvimento profissional 

que deseja atuar na área industrial ou prestação de serviços ou área acadêmica, 

alinhado às melhores práticas de manutenção moderna. Disciplinas envolvidas: 

Vibrações Mecânicas, Elementos de Máquinas, Eletrotécnica, Eletrônica, Controle, 

Conformação Mecânica, Engenharia Econômica, Instrumentação, Empreendedorismo, 

Administração, Manutenção Mecânica. 

5 - Engenharia de Qualidade: produzir conhecimentos técnicos e gerenciais, a 

fim de que os acadêmicos atuem como agentes de mudança em culturas e estratégias, 

estabelecendo a qualidade como fator competitivo para as empresas. Integrar 

métodos e técnicas aplicadas à qualidade e à estratégia para melhoria da 

produtividade nas empresas. Aplicar os conhecimentos sobre Engenharia da Qualidade 

em todos os processos empresariais, desenvolvendo práticas de planejamento, 

controle e melhoria da qualidade, utilizando ferramentas que irão permitir a análise 

quantitativa da qualidade e produtividade dos produtos ou serviços. Disciplinas 

envolvidas: Estatística e Probabilidade, Metrologia, Ciências dos Materiais, Engenharia 

Econômica, Engenharia Ambiental, Administração. 

 
5. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 

 

5.1. PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS ORIENTADORES DO MODELO DE GESTÃO 

Em consonância com as metas institucionais que visam o crescimento com 

sustentabilidade econômica, a gestão da FATEB está alinhada com as práticas que 

permitam a implantação de processos e controles por resultados, prioritariamente a 
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gestão orçamentária, assegurando o aprimoramento dos processos. Neste sentido, a 

FATEB busca, nos próximos anos, implantar mecanismos que busquem a eficiência e a 

eficácia de processos e controles administrativos e acadêmicos, a fim de aumentar e 

facilitar o acesso a informações que apoiam a tomada de decisão e que são 

fundamentais para o cumprimento das metas institucionais. 

Em relação à gestão acadêmica do Curso de Engenharia Mecânica, ela está 

baseada no estabelecimento de uma política democrática, viabilizada pelo diálogo 

constante e permanente com alunos, professores, NDE, Colegiado de Curso, Direção 

Acadêmica, setores administrativos e pedagógicos da IES e Conselho Superior 

(CONSUP); pela valorização, na qualificação e na avaliação constante do corpo 

docente, enquanto fator que influencia diretamente na qualidade de suas atividades-

fim; e pela implantação de uma gestão baseada na responsabilidade social do Curso, 

com a promoção de ações e projetos que contribuam para o desenvolvimento 

econômico e social da região na qual está inserido.  

 

5.2. ÓRGÃOS COLEGIADOS: COMPETÊNCIAS E COMPOSIÇÃO  

 

5.2.1. Conselho Superior – CONSUP 

Conforme previsão do art. 6º do Regimento Geral, o Conselho Superior - 

CONSUP, órgão colegiado em matéria de administração universitária, supervisão do  

ensino, pesquisa e extensão, com atribuições deliberativas, normativas e consultivas 

de natureza acadêmica, administrativa e disciplinar é integrado: 

I. Pelo Diretor Geral, como Presidente; 

II. Pelo representante da mantenedora, indicado por sua diretoria; 

III. Pelo Diretor Acadêmico; 

IV. Pelo Coordenador Pedagógico de Cursos à Distância; 

V. Pelo Coordenador de Inovação dos Cursos de Engenharia; 

VI. Pelo Coordenador de Iniciação Científica, Tecnologia e Inovação; 

VII. Pelo Coordenador de Extensão e Relacionamento; 

VIII. Por 02 (dois) representantes do corpo técnico-administrativo; 



 

 

183 

IX.  Pelo Coordenador de Inteligência Acadêmica; 

X. Pelos coordenadores dos cursos de graduação; 

XI. Por 02 (dois) representantes do corpo discente, sendo um de curso 

presencial e outro de curso a distância, indicados pela Direção Acadêmica, dentre os 

alunos regularmente matriculados em cursos de graduação e que comprovem bom 

desempenho acadêmico; 

XII. Por 01 (um) representante do corpo docente; 

XIII. Por 01 (um) representante da comunidade local, indicado pelo Conselho 

Superior.  

O Conselho Superior – CONSUP com a maioria de seus membros reúne-se 

ordinariamente uma vez a cada semestre letivo e, extraordinariamente, quando 

convocado pelo seu presidente. 

 

5.2.2. Colegiados de Curso 

Os cursos de graduação constituem as unidades acadêmicas da FATEB - 

Faculdade de Telêmaco Borba, possuindo órgão Colegiado em nível deliberativo e 

normativo em sua esfera de decisão. 

Cabe ao Colegiado de Curso deliberar sobre assuntos específicos de ensino, 

pesquisa e extensão referentes ao Curso, dentro de sua competência. 

O Colegiado de Curso é constituído: 

Pelo Coordenador do Curso que o preside; 

Pelos docentes do curso; 

Por um (1) representante discente, dentre os alunos regularmente 

matriculados no respectivo curso, que comprove bom desempenho acadêmico, 

indicado pelo órgão representativo ou, na ausência deste, pelo voto direto dentre os 

pares, para mandato de um (1) ano. A recondução poderá ser permitida por mais um 

(1) ano. 

No caso de haver oferta de curso nas modalidades presencial e a distância, cada 

uma delas deverá ser representada por um acadêmico, atendidos os critérios do inciso 

III deste artigo. 
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Os docentes dos cursos ofertados nas duas modalidades de ensino participam 

do colegiado existente ou, se houver dois colegiados, fazem parte do colegiado 

correspondente. 

O Colegiado de Curso reunir-se-á ordinariamente uma vez por bimestre 

conforme previsto em calendário e, extraordinariamente, sempre que convocado pela 

Coordenação Geral, pela Coordenação Pedagógica de EaD, se for o caso, e/ou pelo 

Coordenador de Curso. 

 

5.2.3. Núcleo Docente Estruturante  

Todos os cursos de graduação da FATEB, tanto na modalidade presencial 

quanto a distância, possuem um Núcleo Docente Estruturante (NDE), formado por 

cinco (5) docentes, tenho o coordenador como presidente. Atendendo à legislação 

vigente, todos os integrantes possuem regime de trabalho em tempo parcial ou 

integral e, pelo menos, 60% deles possuem titulação obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu. 

Os NDEs dos cursos reúnem-se semestralmente ou em situações excepcionais, 

tendo por finalidade atuar de forma consultiva visando o constante a concepção, 

acompanhamento, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico de 

Curso. 

São atribuições dos Núcleos Docentes Estruturantes:  

a) Elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e 

fundamentos;  

b) Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso;  

c) Atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso;  

d) Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário;  

e) Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas 

pelo Colegiado;  

f) Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;  
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g) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo Projeto Pedagógico. 

 

5.3. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DE CARÁTER EXECUTIVO  

 

5.3.1. Direção Geral  

Órgão executivo superior, superintendente, coordena e fiscaliza todas as 

atividades da FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba. É exercida pelo Diretor Geral, 

que é designado pela Mantenedora para o mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser 

reconduzido por períodos iguais e sucessivos. 

 

5.3.2. Direção Acadêmica  

A Direção Acadêmica, órgão executivo superior, coordena e fiscaliza todas as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba. 

É exercida pelo Diretor Acadêmico, que é designado e nomeado pelo Diretor Geral 

para o mandato de 02 anos, podendo ser reconduzido por períodos iguais e sucessivos. 

5.3.3. Coordenação Pedagógica de Ensino a Distância (EaD) 

A Coordenação Pedagógica de Ensino a distância (CPEaD) é exercida pelo seu 

coordenador, submetida à Direção Acadêmica, que tem por funções precípuas 

coordenar e supervisionar o desenvolvimento das atividades pedagógicas dos cursos 

de graduação e pós-graduação à distância. O Coordenador Pedagógico de Ensino a 

distância é nomeado pelo Diretor Geral para mandato pelo período de 2 (dois) anos, 

podendo ser reconduzido por períodos iguais e sucessivos. 

5.3.4. Coordenação de Inovação dos Cursos de Engenharias 

A Coordenação de Inovação dos Cursos de Engenharia (CICE), órgão executivo 

subordinado à Direção Acadêmica, coordena e fiscaliza todas as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão dos cursos de Engenharia da FATEB – Faculdade de Telêmaco 

Borba. 
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A CICE é desempenhada pelo Coordenador de Inovação dos Cursos de 

Engenharia, que é designado e nomeado pelo Diretor Geral para o mandato de 02 

(dois) anos, podendo ser reconduzido por períodos iguais e sucessivos. 

 

5.3.5. Coordenação de Curso 

Cada Curso de Graduação tem o seu Coordenador, nomeado pelo Diretor Geral 

para o mandato de dois (2) anos, podendo haver recondução para período igual, sendo 

de sua competência planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão no âmbito do Curso.  

Os cursos oferecidos na modalidade presencial e a distância terá um só 

coordenador ou dois, por decisão da Direção Geral, conforme a necessidade sugerida 

pela Coordenação Pedagógica de EaD, ouvida a Direção Acadêmica. 

5.3.6. Coordenação de pós-graduação stricto sensu, Iniciação Científica, Tecnologia e 

Inovação 

Elabora as propostas e projetos de iniciação científica, fomenta parcerias 

institucionais para viabilizar as atividades de cunho científico e tecnológico da 

instituição; propõe as diretrizes de investigação científica para a instituição e elabora 

programas de iniciação científica; articula iniciativas de melhorias nos campos de 

tecnologia e inovação relacionados ao aprimoramento dos processos acadêmicos. 

 

5.3.7. Coordenação de Cursos de Pós-graduação lato sensu 

Elabora as propostas de novos cursos de pós-graduação lato sensu, em 

conjunto com coordenadores de curso e outros parceiros institucionais; coordena os 

esforços para captação de alunos, realiza a contratação de professores junto ao RH e  

orienta as demais atividades pedagógicas; organiza a logística e infraestrutura para 

aulas; coordena o atendimento aos alunos; aplicar e analisa as avaliações das aulas 

realizadas pelos alunos. 
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5.3.8. Coordenação de Extensão e Relacionamento 

Articulação das ações de Extensão e Relacionamento entre a instituição e 

comunidade; gestão do relacionamento com a comunidade acadêmica; organização e 

controle das atividades de extensão, em conjunto com coordenadores de cursos; 

demais atividades relacionadas à comunicação e imagem da instituição perante os 

públicos de interesse. 

    

5.3.9. Gerência Administrativa   

A Gerência Administrativa é um órgão executivo superior, que gerencia as 

rotinas das áreas administrativas da Instituição, cobrando e garantindo o cumprimento 

dos processos nos diversos níveis; e promove a integração das áreas administrativas e 

pedagógicas. É exercida pelo Gerente Administrativo, que é designado e nomeado pelo 

Diretor Geral. 

 

5.3.4. Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas  
 

Os alunos da Instituição contam com os seguintes órgãos de apoio às atividades 

acadêmicas: Central de Relacionamento, Setor de Tecnologia da Informação, 

Assessoria Pedagógica, Setor Financeiro e Secretaria Acadêmica. 

 

 

6. CORPO DOCENTE DO CURSO  

 

6.1. POLÍTICAS DE CONTRATAÇÃO DOS DOCENTES  

6.1.1. Competências avaliadas na seleção de professores  

A admissão do professor no Quadro de Carreira do Magistério Superior da 

FATEB é feita pela Entidade Mantenedora, nos termos da legislação em vigor, a partir 

de proposta elaborada pelas coordenações dos cursos e pela Direção Acadêmica.  

A seleção do docente, por sua vez, é feita por meio de análise curricular, prova 

didática e entrevista perante uma banca examinadora.  
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É requisito mínimo para ingresso no Quadro de Carreira do Magistério Superior 

da FATEB:  

a) ser portador de certificado de especialista em curso de pós-graduação lato 

sensu com, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, e que atenda à Resolução 

CES/CNE No 01/2007; ou  

b) para os cursos a distância será considerada a formação e experiência em 

ensino e EaD. 

A escolha de profissionais para compor o quadro docente prioriza a análise do 

perfil de acordo com os objetivos de formação, perfil do egresso, componentes 

curriculares e metodologia constantes no projeto de cada curso, considerando, 

inclusive, a contratação de profissionais sem experiência no magistério, desde que 

comprovada experiência profissional.   

As competências e habilidades exigidas para os docentes contratados são:  

- conhecimento dos fundamentos teóricos do projeto curricular;  

- seleção e preparação dos conteúdos curriculares, articulados com as 

atividades e procedimentos pedagógicos;  

- identificação dos objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades 

e atitudes; 

- realização da gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em 

particular motivar, orientar, acompanhar e avaliar os estudantes; 

- avaliação contínua como profissional participante do coletivo de um projeto 

de ensino superior. 

 

6.2. POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE NAS ATIVIDADES DO CURSO  

 

O Plano de Carreira Docente da FATEB está apoiado na política institucional de 

remuneração, que estabelece critérios que possibilitam a gestão de forma impessoal, 

racional e profissional, atraindo e desenvolvendo profissionais docentes e técnico 

administrativos com capacidade para atender as necessidades da instituição frente ao 

mercado.  
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O Plano de Cargos e Salários prevê as seguintes diretrizes: 

- atualização permanente das descrições de cargos; 

- estrutura de cargos dividida em grupos – cargos pedagógicos (ligados a 

serviços), cargos administrativos e cargos de gestão; 

- as tabelas salariais, atualizadas anualmente de acordo o reajuste definido em 

convenção coletiva da categoria, incluem classes verticais, definidas para cada cargo e 

faixas horizontais que incluem a amplitude dentro do cargo; 

- os critérios para promoção e mérito se apoiam no disposto no Plano de Cargos 

e Salários; 

- os reajustes seguirão a requisitos institucionais devidamente regulamentados 

e de modo algum poderão ficar aquém do mínimo legal e não poderão deixar de 

representar variação positiva dos vencimentos. 

Quanto à qualificação docente, a Mantenedora da Faculdade mantém um 

Programa Institucional de Capacitação Docente, de caráter permanente, com vistas, 

principalmente, à melhoria da qualidade das aulas e da titulação docente, para o 

consequente aprimoramento das suas atividades-fim.  

 

O referido Programa conta com vários tipos de auxílios aos docentes para 

incentivo à realização de cursos de capacitação ou programas de pós-graduação em 

nível de especialização, mestrado e doutorado. Os recursos do Programa serão 

liberados anualmente, de acordo com o plano econômico financeiro da Mantenedora, 

e seguem as seguintes diretrizes:  

1) Apoio financeiro (inscrição, viagem, alimentação etc.) para a participação de 

Secretários, Bibliotecários, Diretores e Coordenadores em cursos e congressos 

voltados para o gerenciamento da Secretaria de Registros Acadêmicos, da Biblioteca e 

para a gestão Acadêmica e Financeira da Instituição e dos seus cursos;  

2) Oferecimento regular de cursos de capacitação na própria Instituição, caso 

seja detectada, por coordenadores e diretores, alguma necessidade específica do 

corpo docente e do corpo técnico-administrativo;  
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3) Dispensa de ponto no caso de participação dos docentes em congressos 

científicos voltados para a área de atuação do professor na IES (ou relacionados com o 

seu curso de pós-graduação stricto sensu);  

4) Garantia de gratuidade em qualquer evento ou curso de iniciativa da 

Instituição, como congressos de iniciação científica, Semanas Pedagógicas, cursos de 

extensão, módulos de pós-graduação. 

Outras ações, como bolsas integrais ou parciais para os docentes matriculados 

em cursos de pós-graduação da própria instituição ou de outras instituições, apoio a 

publicações, apoio financeiro para participação em congressos científicos e outros, são 

analisadas pela Mantenedora caso a caso, mediante apresentação de projeto por parte 

do docente ou do funcionário técnico-administrativo interessado.  

O docente integrante do Plano de Carreira do Magistério Superior da FATEB 

está sujeito a um dos seguintes regimes de trabalho:  

a) Regime de Tempo Integral (RTI): para aqueles docentes que cumprirem 

quarenta (40) horas semanais de trabalho na Instituição, nelas reservado o tempo de 

pelo menos vinte (20) horas semanais destinadas a estudos, pesquisas, trabalhos de 

extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos;  

b) Regime de Tempo Parcial (RTP): para aqueles docentes que cumprirem doze 

(12) ou mais horas semanais de trabalho na Instituição, nelas reservado pelo menos 

25% (vinte e cinco por cento) do tempo para estudos, planejamento, avaliação e 

orientação de alunos;  

c) Horista (RTH): para aqueles docentes que desenvolvem atividades na área do 

ensino, exclusivamente para ministrar horas-aula, independentemente da carga 

horária contratada, ou que não se enquadrem nos outros regimes de trabalho 

definidos anteriormente, podendo também desenvolver atividades de estudos e de 

orientação de alunos na disciplina ministrada; 

A distribuição do número de horas semanais destinadas ao ensino, à pesquisa 

em Iniciação Científica, à extensão e à administração acadêmica é definida 

periodicamente pela Direção da Instituição, ouvida as Coordenações dos Cursos. O 
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contrato e a ficha de identificação de docentes especificam os tipos de atividades a 

serem desenvolvidas por cada um deles no respectivo período letivo. 

 

7. CORPO DISCENTE DO CURSO  

 

7.1. PROGRAMAS DE APOIO AO DISCENTE  

 

Os alunos do curso de Bacharelado de Engenharia Mecânica contam com os 

seguintes serviços de apoio ao discente oferecidos pela Instituição: Central de 

Relacionamento, Política Interna de Bolsas de Estudo (PIBE), Programa de Nivelamento 

em Língua Portuguesa, Programa de Monitoria, Assessoria e atendimento 

Psicopedagógico, e Programa de apoio aos discentes em atividades de Iniciação 

Científica, de Extensão e em eventos. 

 

7.1.1 Programas de Apoio Pedagógico 

7.1.1.1.  Central de Relacionamento e Extensão 

A Central de Relacionamento é o órgão que tem o papel estratégico no 

desenvolvimento e execução de ações de relacionamento, para criar vínculos não 

somente com os acadêmicos, mas com todos os públicos da FATEB. 

Com o intuito de cuidar da gestão do relacionamento da organização, a Central 

de Relacionamento busca ser reconhecida como um intermediário ou um elo entre a 

instituição e nossos stakeholders. Ela também realiza a interface entre os acadêmicos 

e o mercado de trabalho, assim como o intermédio na divulgação das vagas e envio 

dos currículos. 

A Central de Relacionamento também é responsável pela Ouvidoria da FATEB, 

onde sugestões, críticas, elogios, entre outros, são cuidadosamente tratados de forma 

a mediar soluções. Isso aplica-se também no dia a dia da rotina acadêmica, intervindo 

quando necessário para o bom desempenho do acadêmico. 

Este setor também contempla o apoio no desenvolvimento de projetos de 

extensão institucionais e tem atendimento de segunda à sexta. 
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Objetivos da Central de Relacionamento 

- Cuidar da gestão do relacionamento da organização com seus diversos tipos 

de público; 

- Encaminhar o acadêmico para vagas de estágio e de trabalho; 

- Encaminhar o acadêmico que necessitar de atendimento especial para a nossa 

Assessoria Pedagógica; 

- Manter o equilíbrio e o bom entendimento entre as partes e expandir a 

imagem da instituição perante a opinião pública; 

- Planejar e organizar eventos/ações com o objetivo de consolidar a imagem e 

a identidade da instituição; 

- Ser reconhecido como um intermediário ou um elo entre a instituição e os 

seus públicos; 

- Desenvolver uma rede de relacionamentos que permite que ambas as partes 

possam ser beneficiadas com as ações comunicacionais. 

Nesse sentido, as três balizas fundamentais da Central de relacionamento são: 

aproximar o aluno do mercado de trabalho, auxiliá-lo no processo de ensino-

aprendizagem e criar oportunidades para canalizar toda a sua criatividade em projetos 

de extensão que envolvam a faculdade com a comunidade em que ela está inserida. 

 

7.1.1.2. Programas de Nivelamento  

A análise dos processos seletivos realizados tem revelado que os alunos 

ingressantes nos cursos de graduação, com poucas exceções, apresentam deficiências 

com relação à sua formação no Ensino Fundamental e Médio, especialmente em 

Língua Portuguesa e em Matemática. Outro agravante é a heterogeneidade dos alunos 

com relação à faixa etária, ou seja, alunos que acabaram de cursar o Ensino Médio 

convivendo com alunos que há anos abandonaram os bancos escolares. Por isso, todos 

os cursos de graduação da IES possuem Programas de Nivelamento desde os primeiros 

períodos, visando corrigir deficiências de aprendizagem dos alunos ingressantes.  
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Dessa forma, a IES oferece Programas de Nivelamento em Língua Portuguesa, 

Matemática e Informática. As propostas de nivelamento consistem na revisão de 

conteúdos de extrema importância para continuidade do curso.  

Nesse sentido, em Língua Portuguesa são trabalhados conteúdos que foram 

diagnosticados desempenhos insatisfatórios em avaliação previamente realizada. São 

abordados conteúdos como ortografia, concordância nominal e verbal, regência 

nominal e verbal, acentuação e pontuação, por meio da leitura e produção textual, 

observando-se os elementos da textualidade, sobretudo a coesão e a coerência.   

Em Matemática são revistos conteúdos como polinômios, expoentes, 

expressões racionais e radicais, equações lineares e não lineares, inequações lineares 

e não lineares, valor absoluto em equações e inequações, geometria analítica, funções, 

funções lineares, transformações e gráficos, funções quadráticas, álgebra de funções, 

funções polinomiais, funções racionais, funções algébricas e variação, funções 

exponenciais, funções logarítmicas, equações exponenciais e logarítmicas, funções 

trigonométricas, gráficos de funções trigonométricas, ângulos, identidades e equações 

trigonométricas, fórmulas de soma e diferença de ângulos, ângulo múltiplo e meio 

ângulo, funções trigonométricas inversas, triângulos. vetores, coordenadas polares e 

equações paramétricas, forma trigonométrica de números complexos, sistema de 

equações lineares, decomposição de fração parcial, sistemas de equações não lineares, 

introdução à álgebra matricial, multiplicação de matrizes e inversas, física básica como 

medidas em física, introdução, dinâmica da partícula, trabalho e energia, movimento 

de translação.  

Em informática são oferecidos cursos de Word, Excel, Power point etc. 

Os cursos de nivelamento são ofertados na modalidade EaD. 

 

7.1.1.3. Programa de Monitoria 

O Programa de Monitoria é uma atividade auxiliar do docente no desempenho 

das atividades científicas, técnicas e didáticas de uma determinada disciplina, 

exercidas por discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação, à 
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distância e presencial, da FATEB, ou egressos da IES, e selecionados no processo de 

seleção de monitores, que atendam as condições do Regulamento do Programa.  

O serviço de monitoria é uma atividade estritamente acadêmica e não gera 

vínculo trabalhista com a Instituição de Ensino, sendo que o monitor exercerá a 

atividade sem qualquer espécie de remuneração.  O Programa de Monitoria visa 

atender os seguintes objetivos: estimular e fomentar ao aluno monitor a vivência no 

processo de ensino-aprendizagem; estimular a participação na vida acadêmica, que 

envolvam o aluno em atividades científicas, técnicas e didáticas; contribuir na 

execução dos programas para qualidade do ensino; identificar e incentivar, lideranças 

e profissionais em formação de qualidade; colaborar no processo de interação entre 

docentes e discentes. 

O Programa de Monitoria no curso de Engenharia Mecânica iniciou-se com as 

disciplinas básicas como: Matemática Básica, Física Básica e Química Básica, que 

possuem o histórico de maior índice de reprovações. Para atender a demanda de 

monitorias em outras disciplinas do curso, sempre que houver a necessidade, estas são 

solicitadas diretamente aos representantes discentes, cabendo ao Coordenador do  

Curso e representantes discentes, a organização do cronograma e solicitação de 

monitores para as disciplinas.   

 

7.1.1.4. Assessoria Psicopedagógica 

Para o auxílio no processo de ensino-aprendizagem ou para acompanhamento 

e integração no curso, a FATEB conta com a Assessoria Psicopedagógica que atua em 

situações em que há necessidade de intervenção junto ao aluno ou a seus familiares, 

junto aos professores e coordenadores ou aos colegas de turma. O objetivo é 

disponibilizar ao aluno o suporte e acompanhamento pedagógico e institucional para 

a continuidade ou conclusão das atividades escolares.  

 Além do suporte e acompanhamento pedagógico completo a instituição, a 

Assessoria Psicopedagógica assegura a eficiência na utilização das soluções 

educacionais, bem como nos diversos aspectos relacionados ao desenvolvimento da 

instituição de ensino; como formador, compete-lhe oferecer formação continuada aos 
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docentes, com temas educacionais atuais e relevantes, que permitam a reflexão sobre 

as práticas pedagógicas de gestores, coordenadores e professores e como 

transformador, sua atuação deve permitir e estimular a pergunta, a dúvida, a crítica, a 

criatividade e a inovação, ou seja, deve promover questionamentos que ajudem o 

professor a ser reflexivo e crítico em suas práticas para poder atuar nas mais diversas 

situações vivenciadas com os discentes.  

A Assessoria Psicopedagógica, presta atendimento individualizado com os 

acadêmicos da instituição e/ou responsável, podendo ser agendado com a secretária 

da sala dos professores e/ou com os coordenadores dos cursos.     

A instituição de ensino, dentro da sua missão educacional, apresenta à 

comunidade acadêmica um projeto contendo um plano com propostas de melhorias 

de Inclusão e Acessibilidade o qual contém informações essenciais para viabilizar a 

ampla mobilidade de pessoas com deficiência bem como sua inclusão. A finalidade do 

plano é subsidiar as providências institucionais e as tomadas de decisão para o pleno 

cumprimento da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, a qual trata da Inclusão da Pessoa  

com Deficiência e dispõe sobre as condições de igualdade e o exercício dos direitos e 

das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social 

e cidadania. 

Em respeito ao Art.27 do Capítulo IV da referida lei, que estabelece o direito à 

educação ao assegurar um sistema educacional inclusivo, a instituição busca construir 

e manter projetos pedagógicos que institucionalizam o atendimento educacional 

especializado e serviços adaptados para atender as características dos estudantes com 

deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, 

promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. 

No âmbito da acessibilidade, a IES apresenta o plano que acompanha o PDI em 

vigência, tendo como proposta principal fornecer subsídios para articular os esforços 

necessários para o exercício da cidadania por meio do aprimoramento contínuo da 

infraestrutura organizacional para que a IES se mantenha em plenas condições de 

atender às demandas da sociedade atual. O plano visa também, articular um conjunto 



 

 

196 

de valores que permita que as políticas educacionais favoreçam práticas 

antidiscriminatórias, promovendo um ambiente de inclusão e respeito às diferenças. 

Para o auxílio no processo de ensino-aprendizagem ou para acompanhamento 

e integração no curso, a FATEB conta com o Programa de Acessibilidade e Inclusão o 

qual promove a assessoria pedagógica, que atua em situações em que há necessidade 

de intervenção junto ao aluno ou a seus familiares, junto aos professores e 

coordenadores ou aos colegas de turma. O objetivo é disponibilizar ao aluno o suporte 

pedagógico e institucional para a continuidade ou conclusão das atividades escolares 

como uma boa formação acadêmica. 

 

7.1.2. Programa de apoio aos discentes em atividades de Iniciação Científica, de 

Extensão e em Eventos 

Professores e acadêmicos podem solicitar, por meio de procedimento próprio, 

auxílio financeiro para participação em eventos científicos. Este auxílio financeiro pode 

cobrir despesas com deslocamento, hospedagem, alimentação, assim como os custos 

com a inscrição. 

Para que o auxílio seja obtido, o professor ou o acadêmico deve preencher um 

formulário demonstrando a necessidade e a importância do evento do qual participará 

e submeter o pedido à sua respectiva coordenação de curso, que dará seu parecer, 

encaminhando o pedido à Direção Acadêmica que, após emitir sua opinião, remeterá 

o pedido à Direção Geral que decidirá sobre o pedido formulado. 

 

7.1.3. Estímulos à Permanência 

 

7.1.3.1. Política Interna de Bolsas – PIBE 

A FATEB possui uma política afirmativa, e que pode ser considerada um ponto 

forte da Instituição, está clarificada no “PIBE – Política Interna de Bolsas de Estudos”. 

O programa de bolsas tem como objetivo principal criar condições não só de acesso 

como também de permanência dos estudantes no Ensino Superior. São 16 

modalidades de bolsas de estudos e financiamentos, como o PROUNI e FIES, Bolsa 
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Carente, Bolsa Colaborador da IES, Bolsa Família do Colaborador da IES, Bolsa Aluno 

Egresso, Bolsa Concessão Familiar, Bolsa Inclusão, Bolsa Convênio Autoridades 

Públicas,  Bolsa Concessão Especial, Bolsa Empresas Parceiras, Bolsa Melhor Aluno, 

Bolsa Estagiário, Bolsa Convênio Prefeitura e Bolsa Colaborador Pós-Graduação. Todas 

elas possuem critérios de seleção e de permanência do estudante, normalmente 

atrelada ao desempenho acadêmico do aluno bolsista.  

A instituição, além de estar devidamente cadastrada junto ao MEC para ofertar 

bolsas pelo PROUNI e possibilitar que seus acadêmicos contratem o FIES, mantém um 

programa próprio de financiamento estudantil, o CREDIES, que oportuniza a 

contratação do financiamento pelos acadêmicos de forma mais facilitada, assumindo 

a instituição os ônus dos juros do financiamento. 

Além disso, a FATEB conta com convênios de descontos com a Associação 

Comercial de Telêmaco Borba (ACITEL); Associação Comercial de Tibagi (ACET); 

Prefeitura de Telêmaco Borba; Prefeitura de Tibagi; Câmara de Telêmaco Borba; 

Associação Desportiva de Telêmaco Borba (ADTB); Policiais e Bombeiros e Klabin. 

 

7.1.4. Outros Programas de Apoio aos Estudantes  

 

7.1.4.1. Educação Inclusiva: Programa de Acessibilidade, Apoio Psicopedagógico e 

Inclusão 

A instituição considera a acessibilidade como princípio fundamental de seu 

projeto institucional. Neste sentido suas instalações foram concebidas tendo em vista 

aquilo que preconiza o Decreto Nº 5.296 de 2 dezembro de 2004, para garantir as 

condições necessárias de acesso aos espaços físicos, aos serviços educacionais 

ofertados e em 08 de fevereiro de 2017, por meio da Resolução CONSUP nº 001/2017, 

foi instituído o Regimento do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão que regulamenta e 

define o objeto, as finalidades, atribuições, o funcionamento, a composição e 

periodicidade de reuniões. Conforme o Art. 3º do Regimento compete ao Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão: 

a) Coordenar e orientar a instituição relativa às questões da acessibilidade; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument
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b) Garantir o acesso, conforto, aprendizado e circulação de pessoas com 

deficiência e também sua permanência; 

c) Apresentar e propor soluções adequadas aos superiores, em relação à 

acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência; 

d) Identificar as necessidades das pessoas com deficiência e sugerir as 

alterações necessárias no mobiliário e no pedagógico de acordo com a legislação 

vigente; 

e) Promover e apoiar campanhas educativas e de mobilização, rompendo as 

barreiras atitudinais; 

f) Elaborar e aplicar fichas de acompanhamento para os alunos ingressantes 

com deficiência; 

g) Apresentar no início do ano seu plano de trabalho e um cronograma 

provisório de execução; 

h) Buscar parcerias com órgãos públicos e privados que apoiam a inclusão e a 

acessibilidade.  

A acessibilidade física, estrutural, cultural e atitudinal são peças fundamentais 

para a permanência dos acadêmicos portadores de Necessidades Educativas Especiais 

(NEE) na instituição, ou seja, a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças 

e não com as igualdades. Para tanto, a instituição oferece uma estrutura adequada 

para os portadores de NEE.  

1. Vagas específicas para cadeirantes, gestantes e idosos no estacionamento;  

2. Instalações físicas adequadas, na matriz e nas unidades localizadas que 

ofertam ensino à distância em diferentes cidades da região, em condições de 

atendimento a alunos deficientes e com mobilidade reduzida, com rampas de acesso, 

espaços adaptados (guichês, sanitários, etc.), pisos táteis, sinalização em braile, 

biblioteca e laboratórios de informática com software específico para leitura de 

deficientes visuais, atendimento ao aluno por meio de assessoria pedagógica, corpo 

docente composto por professor de Libras, inclusão da disciplina de ensino de Libras 

nos currículos dos cursos na modalidade presencial e à distância;  
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3. Acesso com rampas para cadeirantes e pessoas com pouca mobilidade à 

biblioteca, laboratórios didáticos, salas de convenções, salas de aula e espaços de 

atendimento acadêmico e administrativo; 

4. Identificação dos ambientes na instituição com placas em braile; 

5. Eliminação das barreiras arquitetônicas, facilitando a circulação, todos os 

andares dispõem de banheiros adaptados (com barras de apoio nas paredes e pias 

para o pleno e adequado uso dos cadeirantes).   

6. Disponibilidade de serviços de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS na instituição; 

7. Hand Talk: no site da instituição é disponibilizado o Hand Talk, um software 

para traduções em língua de sinais; 

8. Plungin de acessibilidade: disponibilizado no site um painel com recursos 

adicionais de acessibilidade, para aumentar e diminuir fonte, exibir links, deixar a fonte 

legível, alterar contrastes; 

9.   Block accessibility: encontra-se disponível no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Portal (AVA) um bloco de acessibilidade para aumentar ou diminuir a 

fonte e alterar o contraste da página; 

10.  NVDA: o programa NVDA é uma plataforma de código aberto de leitura de 

tela para sistema operacional que auxilia pessoas com deficiências visuais descrevendo 

os itens na tela do computador por meio de áudio descrição; esse programa está 

instalado nas dependências do laboratório de informática, biblioteca e nos 

computadores onde o teclado é adaptado em braile.  

11. Sabe-se que inclusão social é um processo que contribui para a construção 

de um novo tipo de sociedade. E no âmbito educacional, a inclusão exige que haja 

mudança de paradigmas para atender os acadêmicos. Diante disso a instituição 

contratou intérpretes de libras para compor a equipe pedagógica. Esses profissionais, 

acompanharão os acadêmicos com deficiência auditiva ou surdez nas salas de aula, 

durante o período de avalições e em outros ambientes que serão necessários, como 

palestras, seminários, debates, trabalhos em equipes etc.  
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Os docentes e intérpretes realizarão planejamentos e estudos exercendo a 

prática pedagógica, para que possam oportunizar os métodos de avaliação que 

favorecem o aprendizado dose o processo de apropriação do conhecimento por parte 

dos acadêmicos. Além disso, a instituição tem o objetivo de proporcionar um 

aprendizado de qualidade para a promoção humana, tornando-os reflexivos e 

participativos da vida e sociedade. Assim, os intérpretes oferecerão diversas literaturas 

específicas para auxiliar os docentes. Cabe ressaltar que durante as correções das 

avaliações escritas, será privilegiado o conteúdo semântico de modo a considerar que 

pessoas com deficiência auditiva são alfabetizadas de uma forma diferente das pessoas 

que têm audição dentro da normalidade.  

O intérprete mantém um vínculo com as coordenações de cursos, com o 

objetivo de sinalizar a interação dos acadêmicos durante as aulas, desenvolvimento de  

trabalhos, e até mesmo a interação entre professores e os demais da comunidade 

acadêmica. Vale ressaltar que o interprete terá como dever sinalizar qualquer tipo de 

dificuldade que os alunos surdos apresentarem no decorrer do processo de 

aprendizagem.   Para o surdo, ser membro de uma sociedade própria significa 

compartilhar experiências próprias da surdez, participar de várias atividades que 

realiza sentir-se parte e incluído em um grupo que compartilha das significações de ser 

surdo (MOURA, 2000; STROBEL, 2008). 

Nessa perspectiva, a instituição entende que educar é uma tarefa que envolve 

saberes interdisciplinar e por isso, percebe que precisa investir no estreitamento de 

parcerias com a família das pessoas com deficiência, com profissionais da área de 

saúde, pedagogos etc. Assim, a Assessoria Pedagógica possui um papel preponderante 

na instituição acompanhando os alunos que apresentam dificuldades na 

aprendizagem, proporcionando apoio aos docentes e discentes, na busca de qualificar 

cada vez mais os processos pedagógicos e contribuir para o avanço na aprendizagem 

dos alunos. 
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7.1.4.2. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Autista 

Nos casos em que houver comprovada necessidade de apoio às atividades de 

comunicação ou interação social, a IES disponibilizará acompanhante especializado no 

contexto escolar, atuando em parceria com o professor, bem como em demais 

atividades escolares, em conformidade, principalmente, com o artigo 3º, parágrafo 

único, da Lei nº 12.764/2012, que descreve os direitos da pessoa com transtorno do 

espectro autista. 

Vale destacar que a IES aceita a matrícula deste aluno, bem como incentiva a 

formação e a capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa 

com transtorno do espectro autista, a pais e responsáveis, e estimula a pesquisa 

científica relativa ao tema. 

 

7.2. FORMAS DE ACESSO 

 

7.2.1. Processo Seletivo 

O processo seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos 

que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e a classificá-los dentro do 

estrito limite das vagas oferecidas. 

O processo seletivo ocorre segundo normas específicas estabelecidas pela 

legislação vigente e pelo CONSUP (CONSELHO SUPERIOR). O processo de seleção é 

definido anualmente pela Comissão do Processo Seletivo da Instituição. 

Também podem se candidatar às vagas por transferência externa, voluntária 

ou ex-offício, estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação ou pós-

graduação de outras Instituições de Ensino Superior. No caso da transferência 

voluntária, o pedido fica condicionado à aprovação em processo seletivo, estabelecido 

conforme normas específicas aprovadas pelo CONSUP (CONSELHO SUPERIOR), e à 

existência de vaga no curso pretendido. A transferência ex-officio, por sua vez, é 

obrigatória, independentemente da existência de vaga, e aplicável a servidores 

públicos federais removidos ou os seus dependentes.  
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Outra forma de ingresso é como portador de diploma de curso superior. Os 

portadores de diploma de cursos superiores poderão solicitar ingresso na FATEB para 

obtenção de novo título de graduação e obedecem aos critérios estabelecidos pelo 

CONSUP (Conselho Superior). 

A Instituição também aceita a avaliação do ENEM como forma de acesso aos 

seus cursos.  

 

7.3. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS  

Por egresso, a instituição compreende todo discente que, tendo concluído 

seus estudos, frequentou algum nível de ensino oferecido pela Instituição, 

abrangendo: Egresso Graduação: discente que concluiu todos os componentes 

curriculares de curso de graduação e que tenha recebido o diploma da instituição; 

Egresso da Pós-graduação lato sensu: discente que concluiu todos os componentes 

curriculares de curso de pós-graduação lato sensu (especialização) e que tenha 

recebido o certificado da instituição; egresso de curso de extensão: discente que 

concluiu curso de extensão com carga horária igual ou superior a 120 horas e que tenha 

recebido certificado de conclusão do curso pela instituição. 

O Programa de Acompanhamento de Egressos pretende manter contato 

permanente com aqueles que se formaram em seus cursos desenvolvendo ações para 

promoção do intercâmbio entre instituição e egressos. A proposta básica do programa 

é promover a interação entre todos os acadêmicos egressos e a instituição, 

construindo um espaço de desenvolvimento pessoal e profissional, profissional através 

de encontros, cursos de extensão, reciclagens, palestras, pesquisas, entre outros, 

consolidando o Programa de Acompanhamento de Egressos. 

As ações da instituição com relação aos egressos vinculam-se à ideia de uma 

avaliação continuada das condições de oferta dos cursos, visando à formação holística 

de cidadãos capazes de se integrarem a sociedade e ao mercado de trabalho. Para 

tanto, o programa coleta dados sobre a inserção de seus egressos no mercado de 

trabalho através do LinkedIn e realiza pesquisa diretamente com o egresso: 
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1. LinkedIn: o LinkedIn é uma rede social para utilização estritamente 

profissional, reconhecida mundialmente. Através da conta institucional da instituição, 

é possível acompanhar o egresso a partir do momento que ele registra sua formação 

na instituição automaticamente. Ao final dos cursos ofertados é recomendado que o 

aluno crie uma conta no LinkedIn, ou atualize-a, informando a formação realizada na 

instituição. 

2. Pesquisa: bianualmente realiza-se uma pesquisa com um percentual 

estipulado de xx% de egressos e com empresas empregadoras da região.  A coleta dos 

dados avaliativos é feita através de questionários enviados por meio eletrônico e redes 

sociais, cujo objetivo é levantar informações relativas a: Realização pessoal do egresso; 

Atuação dos egressos no ambiente profissional e socioeconômico; Opinião dos 

empregadores sobre os egressos da Instituição; Percepção em relação ao percurso 

acadêmico do egresso na IES (formação curricular e ética); Interesse em educação 

continuada. 

Os resultados das avaliações promovidas junto aos egressos e empregadores 

são cruzados com as avaliações de cursos, contribuindo para o aprimoramento de 

programas existentes, para o planejamento de novos cursos e avaliação institucional. 

O processo avaliativo pressupõe dar voz àqueles que aqui traçaram sua trajetória 

acadêmica e que hoje, possivelmente, encontram-se inseridos no mercado de 

trabalho. Ouvir o egresso e seus empregadores é uma forma de verificar a qualidade 

dos cursos da instituição, a partir das reais exigências sociais e de mercado de trabalho. 

 

 

8. INFRAESTRUTURA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

 

8.1 INFRAESTRUTURA  

 

8.1.1.  Infraestrutura Geral - Espaço físico  

A Instituição conta com uma área construída de 11.668 m2, envolvendo o 

prédio, quadra de esportes, campo de futebol society, praça e parque.  
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O prédio possui 8.640 m2 de área construída, contendo 58 salas de aula, 2 

auditórios (salas de convenções) com capacidade para mais de 200 pessoas, 2 

laboratórios de informática, Centro Laboratorial Professor Ivo Neitzel (Laboratório de 

Processos de Fabricação de Papel; Laboratório de Celulose e Papel – Analises Físico-

Químicas; Laboratório de Química; Laboratório de Biotecnologia Industrial e 

Ambiental; Laboratório de Física; Laboratório de Fenômenos de Transporte; 

Laboratório de Concretos e Solos; Laboratório Oficina Mecânica; Laboratório de 

Microbiologia e Bases Biológica; Laboratório de Metrologia; Laboratório de Ensaios de 

Materiais e Laboratórios Maker); Brinquedoteca, Laboratórios de Enfermagem – 

Anatomia e Técnicas do Cuidado; Biblioteca, sala coletiva de professores, salas de 

coordenações de curso, gabinetes de trabalho para docentes em tempo integral, 

Centro de EAD, Sala do NPJ, Salas do CEJUSC, Centro de Empreendedorismo, salas das 

direções geral e acadêmica, instalações administrativas (secretaria, financeiro, TI, 

almoxarifado), instalações sanitárias em todos os 3 andares e praça de alimentação.   

 

8.1.2. Salas de Aulas  

As salas de aula estão dimensionadas de acordo com a necessidade 

(quantidade de alunos), com iluminação apropriada, arejadas, dispondo de 

mobiliários, equipamentos necessários (quadro de giz, ventilador, computador e 

aparelho multimídia) e são suficientes para o desempenho das atividades docentes.  

Elas atendem às necessidades institucionais e às do Curso de Engenharia 

Mecânica, apresentando manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos 

de tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem 

desenvolvidas, flexibilidade relacionada às configurações espaciais, de modo a 

oportunizar distintas situações de ensino-aprendizagem.  

 

8.1.3. Instalações Administrativas  

As instalações administrativas são constituídas de setores divididos em salas, 

com iluminação apropriada, arejada, dispondo de mobiliários, equipamentos 

necessários e suficientes para o desempenho das respectivas atividades.  
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A estrutura das instalações utilizadas para atividades administrativas: salas das 

direções geral e acadêmica, salas de coordenações de curso e EaD, salas dos 

professores, gabinetes de trabalho para docentes em tempo integral, Secretaria, 

Financeiro, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, salas de reuniões, 

almoxarifado, entre outros, estão equipadas com mobiliários e equipamentos 

necessários ao desenvolvimento das suas atividades.  

 

8.1.4. Instalações para Docentes: Salas de Professores, de Reuniões e Gabinetes de 

Trabalho 

A Instituição possui uma ampla sala de professores, com cerca de 365 m2, com 

sanitários masculino e feminino, mesa compatível com o tamanho da sala, cadeiras, 

poltronas, sofás, armários para guarda de equipamentos e materiais, e acesso à 

internet wireless. O espaço também atende às exigências de limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

A sala coletiva de professores viabiliza o trabalho docente, permite o descanso 

e atividades de lazer e integração e dispõe de apoio técnico-administrativo, contando, 

inclusive, com uma secretaria para atendimento dos professores.  

Todos os docentes da FATEB contratados em regime de trabalho em tempo 

integral (TI) possuem gabinetes de trabalho. Esses espaços privativos estão equipados 

com escrivaninhas, telefone, mesa e cadeiras para atendimento de discentes e 

orientados e realização de reuniões, armário para guarda de material e equipamentos 

pessoais com segurança, e ainda computador com acesso à internet.  

Há também duas amplas salas de reuniões, uma com capacidade para 10 

pessoas e outra com capacidade para 16 pessoas. Ambas mobiliadas com mesa 

compatível com o tamanho da sala, cadeiras estofadas, telefone, cabos de acesso à 

internet e aparelhos multimídia.  

 

8.1.5. Instalações para Coordenação do Curso  

A sala da Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica é um espaço com 

privacidade para atendimento de discentes e docentes e realização de reuniões com 
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pequenos grupos, e está equipado com escrivaninha, computador com acesso à 

internet, telefone, mesa, cadeiras e armário para arquivamento de documentos e 

guarda de material e equipamentos pessoais com segurança, que dão suporte às ações 

acadêmico-administrativas de gestão do Curso.    

 

8.1.6. Auditório/Sala de Conferência 

A FATEB possui dois auditórios para a realização de palestras, seminários e 

eventos acadêmicos e culturais. 

Sala de Convenções I: fica no 1° piso da Instituição, com capacidade para 300 

pessoas. 

Sala de Convenções II: localizada no 3°, Sala de Convenções II tem capacidade 

para 220 pessoas.  

São ambientes equipados com todos os recursos necessários para a realização 

de eventos em geral. 

  

8.1.7. Instalações Sanitárias  

As instalações sanitárias compreendem uma área total de 139,45m², sendo 

distribuídas nos três pisos, separadas em masculino e feminino, com instalações 

apropriadas para portadores de necessidades especiais, todas revestidas e com 

material suficiente para atender à demanda diária. 

Quanto à limpeza e adequação desses ambientes, o setor de zeladoria mantém 

permanentemente higienizadas todas as instalações sanitárias, que são equipadas com 

papeleiras (papel higiênico e papel toalha) e saboneteiras para sabonete líquido. 

 

8.1.8. Laboratórios de Formação Básica 

A FATEB conta com laboratórios que atendem plenamente à formação básica 

do acadêmico de Engenharia Mecânica, a fim de complementar o ensino teórico e 

permitir práticas fundamentais. Os laboratórios são espaços em que os acadêmicos 

observam, acompanham e realizam a intervenção profissional, acompanhados pelos 

professores e laboratoristas. 
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São utilizados como estratégia para o aprendizado o agendamento prévio das 

aulas, o que permite antecipadamente a preparação das aulas e dos cenários de 

prática. O planejamento e organização de atividades didático-pedagógicas são 

realizados semestralmente, mantendo a qualidade dos materiais permanentes, bem 

como a aquisição de novos equipamentos, pois a inovação tecnológica é constante em 

nossa área de atuação, uma vez que as práticas desenvolvidas no Laboratório 

permitem aos discentes o crescimento nas habilidades necessárias ao seu exercício 

profissional.  

Nestes espaços estão alocados os seguintes laboratórios: Laboratório de 

Química; Laboratório de Física; Laboratório de Informática e Laboratórios Maker 

(Prototipagem).  

 

8.1.8.1. Laboratório de Química 

 Para a execução das atividades de análise e reações químicas no 

laboratório os alunos são organizados em turmas de, no máximo, 20 acadêmicos que 

são subdivididos em equipes de tamanho variável que trabalham em práticas distintas, 

mas similares, sob a supervisão do professor da disciplina, do laboratorista e eventuais 

monitores. 

Equipamentos e mobiliários: Armário de aço, duas portas; Armário Corta – 

Fogo (Inflamável e corrosivo); Armário com bancada em MDF; Chuveiro de 

emergência; Frasco de armazenamento de água, 50 L.; Microscópio; Microscópio 

Estereoscópio; Evaporador rotativo; Viscosímetro Copo Ford; Chapa aquecedora 

infravermelho; Cronômetro; Dessecador; Destilador de Parede; Estufa de esterilização 

e secagem; Suporte universal; Plataforma elevatória; Micro pipetador; Bomba de 

vácuo (compressor); Termômetro digital; Balança Analítica; Refratômetro; Moinho 

analítico; Reflectômetro; pHmêtro; Ventilador de parede; Freezer para Químicos; 

Espectrofotômetro; Banho Maria; Centrífuga de Tubos; Titulador Automático; Forno 

Mufla; Agitador magnético com aquecimento; Agitador magnético; Manta 

aquecedora; Televisão; Câmera para microscópio. 
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8.1.8.2. Laboratório de Física 

Para a execução das atividades no laboratório os alunos são organizados em 

turmas de, no máximo, 20 acadêmicos que são subdivididos em equipes de tamanho 

variável que trabalham em práticas distintas, mas similares, contemplando temas 

relacionados a física, eletrônica, eletrotécnica e prototipagem, sob a supervisão do 

professor da disciplina, do laboratorista e eventuais monitores. 

Equipamentos e mobiliários: Adaptadores para Resistores; Calorímetro; Chave 

Multiuso; Condutivímetro; Conjunto de Termometria; Conjunto Termodinâmico 

Calorimetria a seco; Cronômetro Digital AXT; Fonte de Energia ATX; Gerador de fluxo 

de ar; Painel Klein; Sensor Fotoelétrico; Sensor de Pressão Absoluta; Termômetro 

Digital; Fonte de alimentação; Termopar Diferencial; Trilho de Ar; Kit Arduino; Módulo  

 

de Instalações Elétricas Industriais; Bancadas (2400mm x 900mm); Bancada Didática 

para Estudo de Pneumática e Eletropneumática; Conjunto Matzembacher para 

Módulo de Young; Equipamento Gaseológico Delapieve; Manômetro em U; Termopar 

Diferencial; Equipamento para meios de propagação do calor; Ferro de solda; 

Sugadores de Solda; Conjunto de Pesos; Conjunto Emília; Bancada em Estrutura 

Metaliza e Tampo em MDF; Bancada em Alvenaria. 

Painel para Estudos de Instalações Elétricas Industriais (AG-IEI02): esta bancada 

didática possibilita ao aluno aprender os princípios básicos de eletricidade, conhecer 

os dispositivos elétricos, tais como disjuntores, fusíveis, contatores, bem como aplicá-

los na instalação de redes elétricas industriais através dos variados circuitos. A bancada 

conta com três módulos cujos componentes são: 1º: Proteção e distribuição de energia 

elétrica, responsável pela proteção industrial e pela distribuição de energia composto 

por dispositivo de monitoramento de falta de fase, disjuntor motor, botão de 

emergência, fusíveis diazed, botões sinalizadores, disjuntores de comando, conjunto 

contator e relé de sobrecarga, permitindo acionar motor elétrico trifásico pelo método 

de partida direta. 2º: Acionamento de motores elétricos, composto por fusíveis de 

força tipo N.H, contatores, relé térmico, temporizador e fusíveis diazed, permite 

acionamento de motores em ligações triângulo ou estrela. 3º: Controle de processos 



 

 

209 

industriais, composto por CLP (controlador lógico programável), sensor fim de curso, 

botoeiras, botão de emergência, chave seletora, sensor de nível, fonte de tensão, 

conversor DC/DC e potenciômetro, este módulo também permite simulação de 

semáforos. 

 

8.1.8.3. Laboratórios de Informática  

O Laboratório de Informática da FATEB coopera tecnicamente no apoio às 

atividades de ensino-aprendizagem da instituição. São 25 computadores atualizados 

que passam por avaliação periódica de sua adequação, qualidade e pertinência. Todos 

os terminais possuem configurações modernas e acesso à internet. Esses espaços são 

utilizados para as aulas de informática (em disciplinas que integram a grade curricular  

do Curso). Eles atendem às necessidades institucionais e do Curso em relação à 

disponibilidade de equipamentos, ao conforto, à estabilidade e velocidade de acesso 

à internet, à rede wireless e à adequação do espaço físico.  

A FATEB possui uma licença acadêmica (25 usuários simultâneos) do simulador 

fenomenológico COMSOL MULTIPHYSICS (solver para Equações Diferenciais Parciais), 

com foco em transferência de calor, massa, momento e reações químicas. A parte de 

Simulação é integralmente focada na solução de problemas com o simulador, no 

contexto proposto por Bruce A. Finlayson da Universidade de Washington (veja 

“Introduction to Chemical Engineering Computing”, 2nd Edition (Wiley, May 12, 2014), 

ISBN-13: 978-1118888315). Também é utilizado o simulador “BerkeleyMadonna” 

(solver para Equações Diferenciais Ordinárias – Problemas de Valor Inicial) da 

Universidade de Berkeley para simulações com foco em controle de processos. 

O laboratório fica disponível para os alunos de segunda a sexta-feira, das 13 às 

16 horas e (em horários que o espaço não está sendo utilizado para as aulas) das 18h30 

até 22h30. 

O Regulamento dos Laboratórios de Informática se encontra no Anexo. 
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8.1.8.4. Laboratório Maker (Prototipagem) 

Para a execução das atividades no laboratório os alunos são organizados em 

turmas de, no máximo, 120 acadêmicos que são subdivididos em equipes de tamanho 

variável que trabalham em práticas distintas, mas similares, relacionadas a criação e 

execução de projetos de prototipagem, sob a supervisão do professor da disciplina, do 

laboratorista e eventuais monitores. 

Equipamentos e mobiliários: Bancadas em MDF com cuba e tampo 

emborrachado; Painel para ferramentas; Armário três portas; Mesa para escritório; 

Aparador; Banquetas. 

 

8.1.9. Laboratórios de Formação Específica 

A instituição possui laboratórios para formação específica dos acadêmicos de 

Engenharia Mecânica (Oficina Mecânica; Laboratório de Fenômenos de Transporte; 

Laboratório de Metrologia e Laboratório de Ensaios de Materiais), bem como dos 

cursos de Engenharia Química (Laboratório de Celulose e Papel e Laboratório de 

Análises Físicas do Papel) e Engenharia Civil (Laboratório de Concretos e Solos), que 

podem ser utilizados por todos os acadêmicos com objetivo de proporcionar aos 

discentes da Engenharia Mecânica um aprendizado técnico-científico de forma 

dinâmica, progressiva e participativa, capacitando-os a desenvolver ações que visam à 

melhoria continua dos processos e produtos bem como da profissão.   

Nestes laboratórios, são realizadas as aulas de disciplinas teórico-práticas 

conforme previsto nos programas das disciplinas, permitindo através de situações 

simuladas que os alunos executem procedimentos e obtenham habilidades no 

manuseio com equipamentos. Durante as aulas, os alunos contam com a presença dos 

professores e laboratoristas para auxílio em suas dúvidas e treinamentos.  

 

8.1.9.1. Laboratório Oficina Mecânica  

O Laboratório Oficina Mecânica é o local onde são desenvolvidos experimentos 

e aulas práticas das disciplinas de Processos Metalúrgicos de Fabricação, Usinagem dos 

Materiais e Comando Numérico Computadorizado entre outras, abrangendo 
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processos de soldagem, conformação, usinagem dentre outros processos aplicados 

para metais, polímeros e compósitos.   

Equipamentos e mobiliários: Conjunto MIG/MAG – Balmer 280 – para solda de 

metais; Conjunto Plasma Maxxicut 60 Balmer – para corte de metais; Fresadora 

Ferramenteira Horizontal – Clark – para fabricação de peças; Furadeira de Coluna 1,1/4 

Schulz - para furar metais; Inversor 200A Maxxiarc 210 Balmer - para solda de metais; 

Máquina Universal de Corte de Chapas/Calandra/Viradeira; Máquina Serra Fita – para 

serrar metais; Máquina de Solda Ponto – para solda de metais; Moto esmeril 6 pol. – 

para desbastar metais; Prensa Hidráulica 30 Ton.; Torno CNC 11036 – Fabricação de  

peças; Torno de Bancada CDL350B – Fabricação de peças; Morsa Giratória - para auxílio 

na fabricação de peças; compressor de Ar Parafuso - para linha de ar comprimido; 

Furadeira de impacto GSB16RE; Esmerilhadeira angular 4,5”. 

 

8.1.9.2. Laboratório de Fenômenos de Transporte - FENOTRAN 

Para a execução das atividades no laboratório os alunos são organizados em 

turmas de, no máximo, 10 acadêmicos que são subdivididos em equipes de tamanho 

variável que trabalham em práticas distintas, mas similares, relacionadas a fenômenos 

de transporte, hidráulica e termodinâmica, sob a supervisão do professor da disciplina, 

do laboratorista e eventuais monitores. 

Equipamentos e mobiliários: Bancada Didática para Estudo em ciclo de 

Refrigeração; Bancada Didática para Estudo em vibrações, Alinhamento e Transmissão; 

Bancada Didática para Estudo em Mecânica dos Fluídos e Bombas e Experimento de 

Reynolds. 

Bancada para Experimentos de Refrigeração por Compressão de Vapor 

(ALGETEC AG-RCV01): é um equipamento capaz de proporcionar, através de práticas 

experimentais, a demonstração dos conhecimentos transmitidos em sala de aula 

acerca do ciclo de refrigeração, facilitando assim a compreensão em relação aos 

processos e seus equipamentos. Além de, permitir aos alunos e professores uma 

percepção sensorial das sucessivas mudanças de estado do fluido de trabalho durante 

o ciclo e simultaneamente, proporcionar a medição de variáveis. A bancada é 
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composta por: Linha de Alta Pressão; Linha de Baixa Pressão; Painel Elétrico de 

Comando; Compressor; Válvula Schrader; Pressostato de Alta e Baixa; Condensador; 

Microventilador; Manômetro de Alta Pressão; Filtro Secador; Visor de Líquido; Válvula 

de Bloqueio; Tubo Capilar 0,050”; Tubo Capilar 0,036”; Válvula de Expansão; 

Manômetro de Baixa Pressão; Evaporador; Rotâmetro; Indicador de Temperatura; 

Wattímetro; Dimmer.  

Bancada para estudos de vibrações, alinhamento, transmissão e 

desbalanceamento (ALGETEC AG-VAT): este equipamento permite analisar e 

quantificar alterações sofridas por um equipamento ocasionadas por defeitos em 

engrenagens, desalinhamento de eixos, desbalanceamento de massas entre outros. É 

composta por: Sensores de Vibração; Freio Magnético; Sistema de Aquisição de Dados 

(Alimentação 220V); Painel Elétrico de Comando (Alimentação 220V); Motor; Chave 

Fim de Curso; Módulo de Polias; Módulo de Engrenagens; Manípulos; Suporte do 

Sensor de Vibrações. 

Bancada para Experimentos de Perda de Carga em Tubulação (distribuída e 

localizada), Associação de Bombas e Experimento de Reynolds (ALGETEC AG-MFB03): 

é um equipamento que permite experimentos na área de hidráulica com o intuito de 

estudar o escoamento em tubos rugosos e lisos, bem como a relação do atrito entre o 

fluido e a tubulação com a velocidade desenvolvida pelo fluido durante o escoamento. 

É composta por: Linhas para estudo de perda de carga distribuída e localizada; 

Reservatório de PVC; Bombas centrífugas 0,5CV; Manômetro em “U”; 

Manuvacuômetros; Rotâmetro; Manômetros Bourdon; Válvulas para seleção da linha 

de estudo; Reservatório para experimento de Reynolds; Reservatório para corante azul 

de metileno; Placa de orifício; Tubo de Venturi; Voltímetro/Amperímetro; Chave bóia; 

Painel elétrico 220V com inversor de frequência; Tubo de Pitot; Medidor de pressão 

diferencial digital; Sensor de vazão digital; Acessórios para estudo de perda de carga 

localizada. 
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8.1.9.3. Laboratório de Metrologia e Laboratório de Ensaios de Materiais  

Para a execução das atividades nos laboratórios os alunos são organizados em 

turmas de, no máximo, 10 acadêmicos que são subdivididos em equipes de tamanho 

variável que trabalham em práticas distintas, mas similares, relacionadas a metrologia, 

ciências e engenharia dos materiais, seleção de materiais e resistência de materiais 

metálicos, sob a supervisão do professor da disciplina, do laboratorista e eventuais 

monitores. 

Equipamentos e mobiliários: Bancada em madeira; Estante em MDF; Armário 

com duas portas; Computador; Impressora 3D; Medidor de Monóxido de Carbono; 

Luxímetro digital; Decibelímetro digital; Paquímetro Digital; Micrômetro Interno; 

Micrômetro Externo; Relógio Comparador; Nível de Precisão Linear; Goniômetro; 

Escala de Aço Inoxidável; Verificador de Folga; Termômetro de Globo; Termo – 

Higrômetro; Termômetro Infrared; Amperímetro.  

Máquina Universal para Ensaios em Materiais (AG-UNE02): é um equipamento 

que oferece a possibilidade de o aluno ter um contato mais próximo com ensaios 

destrutivos em materiais, bem como com as propriedades mecânicas obtidas através 

deles. O equipamento permite a realização de ensaios mecânicos, tais como os de 

tração, compressão e torção são importantes na obtenção de propriedades mecânicas 

de materiais distintos, tais como: tensão de escoamento, tensão de ruptura, 

ductilidade, resiliência, tenacidade etc. Além disso, podem distinguir os materiais em 

dois tipos: dúcteis e frágeis. O equipamento é composto por: Caixas com corpos de 

prova; Estrutura; Cilindro hidráulico; Bomba manual com Alavanca de acionamento do 

cilindro hidráulico; Manômetro de Bourdon; Relógio comparador; Garras para ensaio 

de tração; Ponteira para ensaio de dureza Brinell. 

 

8.1.9.4. Laboratório de Celulose e Papel 

Para a execução das atividades no laboratório os alunos são organizados em 

turmas de, no máximo, 20 acadêmicos que são subdivididos em equipes de tamanho 

variável que trabalham em práticas distintas, mas similares, relacionadas a fabricação 
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do papel, desde a classificação do cavaco até a formação e secagem da folha, sob a 

supervisão do professor da disciplina, do laboratorista e eventuais monitores. 

Equipamentos e mobiliários: Aplicador de Revestimento/Acessórios; Bomba à 

vácuo; Classificador de cavacos; Depurador Somerville; Classificador de fibras; 

Frinners; Shopper Riegler/ Acessórios; Formador de Folhas Manual; Formador de 

Folhas Automático; Formador de folha dinâmico; Secador de Folhas; Prensa de Folhas; 

Desagregador de Polpas; Mutek – Detector de partículas; Calandra; Prensa para 

compensados; Pia com duas cubas; Ventilador de Parede; Bancada Emborrachada; 

Barrilete 10L.; Chuveiro de Emergência; Bancada em alvenaria. 

 

8.1.9.5. Laboratório de Análises Físicas do Papel 

Para a execução das atividades no laboratório os alunos são organizados em 

turmas de, no máximo, 20 acadêmicos que são subdivididos em equipes de tamanho 

variável que trabalham em práticas distintas, mas similares, relacionadas a análise 

física da folha de papel, sob a supervisão do professor da disciplina, do laboratorista e 

eventuais monitores. 

Equipamentos e mobiliários: Dinamômetro Horizontal; Cobb Tester Completo; 

Medidor de Rigidez; Elmendorf; Guilhotina Duplo corte (Horizontal); Guilhotina Duplo 

corte (Elmendorf); Guilhotina Duplo Corte (Medidor de Rigidez); Medidor de 

Espessura; Mullen Tester; Porosímetro Tipo Gurley; Bancada – (em alvenaria); Mesa 

para computador; Impressora ML – 3710ND; Aparador com gavetas; Pia com cuba; 

Aparador sem gavetas; Balcão com gavetas; Computadores; Cadeiras; Ventilador; 

Telefone; Armário de arquivo. 

 

8.1.9.6. Laboratório de Concreto e Solos 

O laboratório concreto e solos possui a infraestrutura e equipamentos 

necessários para realização de ensaios físico-mecânicos em materiais no curso de 

Engenharia Civil, mas também oferece suporte para disciplinas ministradas nos cursos 

das Engenharias da FATEB. O laboratório é constituído por duas salas de ensaio, sendo 

uma delas com isolamento acústico. 
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Equipamentos e mobiliários: Balança Plataforma, capacidade 150.000g; 

Medidor de Ar Incorporado - Conjunto completo; Vibrador de Imersão; Vicat Aparelho 

Completo; Balança Eletrônica, capacidade 20.000g; Esclerômetro Modelo "N" para 

concreto; Estufa Elétrica para esterilização e secagem; Peneirador Elétrico para 

Peneiras Quadradas 50x50x10; Casagrande Manual com contador de golpes- 

Completo; Máquina Los Angeles de Abrasão; Prensa Elétrica 100 T, Eletrônica Digital e 

dispositivos para rompimentos (corpos de prova cilíndrico 10x20 e 15x30) axial e 

diametral e corpos de prova prismáticos; Penetrômetro para Solos com Anel de 

100kgf; CBR - prensa manual 5.000kgf, com dois extensômetros; Argamassadeira 

Eletro-Mecânica 5 L, completa - 2 velocidades; Peneirador Eletromagnético para 

Peneiras Redondas 8"x2"; Agulha de Proctor com Anel Dinamométrico Solos/Concreto; 

Speedy Aparelho Completo, com balança digital; Dispersor de Amostras, com três 

velocidades – bivolt; Extrator de Amostras Hidraulico (Proctor, Marshall/CBR); 

Paquímetro Digital 12" - 0,01mm; Permeâmetro de Solos Diâmetro 6", Carga constante 

em aço; Repartidor de Amostras completo abertura 1/2"; Repartidor de Amostras 

completo abertura 1"; Consistômetro de VeBe em aço trifásico; Bandeja Galvanizada - 

50x40x6cm com alças; Bandeja Galvanizada - 50x30x6cm com alças; Bandeja 

Galvanizada - 60x50x6cm com alças; Bigorna para Aferição de Esclerômetro; Colher 

para Corpos de Prova, diâmetro 15x30cm; Slump - conjunto completo; Forma 

Prismática 15x15x50cm; Molde Cilíndrico 10x20cm; Molde Cilíndrico 15x30cm; Frasco 

de Chapman; Jogo de peneiras de diâmetro 8x2" – Completo; Jogo de peneiras 

50x50cm – Completo; Almofariz de Porcelana Cap. 4.170cc Com mão de gral; Capsula 

de alumínio com tampa, diâmetro 40x25mm; Capsula de alumínio com tampa, 

diâmetro 60x40mm; Cilindro Biselado - 10cm x 12cm para Hilf; In situ - Conjunto para 

Densidade com funil 5" capacidade 5 Litros; Limite de Contração – Completo; 

Equivalente de Areia - Conjunto Completo, com Provetas de Acrílico; Densímetro de 

Bulbo Simétrico Graduado 0,995; Estensômetro Analógico 10mm - 0,01mm; Almofariz, 

luva de borracha para mão de gral; Proctor - Cilindro proctor normal; CBR - Soquete 

Manual 4,536kgf; Proctor - Soquete Proctor Normal 2,5kg; In situ- Completo; 

BarraMina  Completa com extensão de 1 metro; CBR – Conjunto completo; Limite de 
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Plasticidade (LP), Placa de Vidro; Bancadas em Alvenaria; Bancadas em Madeira; 

Estante em aço; Mesa para computador; Cadeira giratória; Tanques de imersão em 

alvenaria. 

 

9. A BIBLIOTECA 

 

9.1. INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

A Biblioteca Central Prof. Mansueto Poltronieri conta com uma área total 

construída de 484,35 m², sendo 157 m² destinados para leitura e estudo, 182,87 m² 

para acervo, e o restante para outras atividades. Ela tem como principal objetivo 

possibilitar aos seus usuários o acesso à informação, ampliando, dessa forma, sua 

participação qualitativa em todas as instâncias dos processos sociais, culturais e 

educacionais atendendo as funções de pesquisa, ensino e extensão. 

Sua missão é oferecer com qualidade e confiabilidade serviços e produtos de 

informação, através de um sistema centralizado de biblioteca, explorando as 

potencialidades da tecnologia informatizada com as capacidades humanas. A 

Biblioteca Central realiza cerca de trinta e seis mil atendimentos por ano, entre alunos, 

professores, funcionários e comunidade, reunindo um acervo de livros, periódicos, 

monografias/teses, CD-ROMs, DVDs, nas mais variadas áreas de conhecimento. 

Considerada como depositária do conhecimento acumulado e organizado de 

forma acessível, a Biblioteca Central adota o sistema de livre-acesso ao acervo, 

disponibilizando a consulta e empréstimo totalmente automatizado.  Sua estrutura 

física é formada por: 

• Salão de acervo; 

• Espaço para Leitura e Consulta; 

• Balcão de Atendimento; 

• Espaço para Estudo Individual (Assento para 38 alunos);  

• 07 Salas de Estudo em Grupo (com espaço para 05 alunos/cada). 
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9.2. LIVROS  

 

A Tabela 12 mostra o acervo de livros da biblioteca por área do conhecimento. 

 

Tabela 12 - Acervo de livros por área do conhecimento 

Áreas Nº Títulos Nº Exemplares 

Ciências Exatas e da Terra 516 1.082 

Ciências Biológicas 285 497 

Engenharia/Tecnologia 727 1.968 

Ciências da Saúde 919 1.654 

Ciências Agrárias 140 241 

Ciências Sociais Aplicadas 3.498 8.799 

Ciências Humanas 2.613 6.758 

Linguística, Letras e Artes 3.827 6.963 

TOTAL 12.525 27.962 

 

9.3. PERIÓDICOS  

 

A Tabela 13 mostra o acervo de periódicos disponíveis do Curso de Engenharia 

Mecânica.  

 

Tabela 13 - Acervo de periódicos disponíveis do Curso de Engenharia Mecânica 

PERIÓDICOS ESPECÍFICOS – Digital <Disponibilizado de forma gratuita> 

Título Instituição ISSN Qualis CAPES 

Acta Crystallographica – Section 

E 

IUCr Journals 
University of 

Liverpool- 

England 

 
1600-

5368 

 
Engenharias IV - 

B3 <2013/2016> 
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Advances in Mechanical 

Engineering 

SAGE 

Publications 

1687-

8132 

Engenharias II – 

B2 <2013/2016> 

Advances in Tribology Hindawi 
1687-

5915 

Engenharias III – 

B3 <2013/2016> 

Archives of Metallurgy and 

Materials 
IMIM - Polônia 

1733-

3490 

Engenharias II – 

A2 

<2013/2016> 

Cerâmica Industrial ABCERAM 
1413-

4608 

Engenharias III - 

B4 <2013/2016> 

Chinese Journal of Aeronautics ELSEVIER 
1000-

9361 

Engenharias III – 

B1 <2013/2016> 

Corrosão e Protecção de 

Materiais  

Laboratório 

Nacional de 

Energia e 

Geologia, I.P. 

 
2182-

6587 

Engenharias II – 

B2 <2013/2016> 

Engenharia Térmica UFPR 
1676-

1790 

Engenharias I – 

B4 <2013/2016> 

Independent Journal of 

Management & Production   

Instituto Federal 

de Educação, 

Ciência e 

Tecnologia de 

São Paulo 

 
2236-

269X 

Engenharias I – 

B5 <2013/2016> 

 
 
Ingeniería Hidráulica y 

Ambienta 

Centro de 

Investigaciones 

Hidráulicas de la 

Facultad de 

Ingeniería Civil 

del Inst. Sup. 

Polit. José 

 
 

1815-

591X 

 
 

Engenharias III – 

B4 <2013/2016> 



 

 

219 

Antonio 

Echeverría 

<Cuba> 

International Journal of 

Corrosion 
Hindawi 

1687-

9325 

Engenharias II – 

B1 <2013/2016> 

ISRN Mechanical Engineering Hindawi - - 

JSME International Journal. 

Series C, Mechanical Systems, 

Machine Elements and 

Manufacturing 

 
J-ATAGE 

 
1347-

538X 

 
- 

Latin American Journal of Solids 

and Structures 
USP 

1679-

7825 

Engenharias I – 

A2 

<2013/2016> 

Shock and Vibration Hindawi 
1070-

9622 

Engenharias IV 

– B2 

<2013/2016> 

Thermal Science Journal 

Society of 

thermal 

engineers of 

Serbia 

2334-

7163 
- 

 

9.4. INFORMATIZAÇÃO 

 

A Biblioteca utiliza o sistema de automação BIBLIObase, sistema integrado para 

gestão de bases de dados, desenvolvido em parceria técnica e comercial pelas 

empresas Salvato Consultoria e Inovações Tecnológicas (Brasil) e BIBLIOsoft & Irisdata 

(Portugal). 

O sistema possui interface interativa e facilidade de operação, em ambiente 

operacional Windows, contando com os seguintes módulos: 
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9.5. JORNAIS E REVISTAS 

 

- Diário dos Campos (Jornal); 

- Folha de Londrina (Jornal); 

- Isto É (Revista). 

  

9.6. POLÍTICA DE AQUISIÇÃO, EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO 

 

Finalidade 

A Política de Aquisição e Atualização de Acervo Bibliográfico tem como principal 

objetivo estabelecer critérios que disciplinem o crescimento equilibrado do acervo em 

todas as áreas e o gasto racional dos recursos financeiros disponíveis para esse fim, de 

modo a atender igualitariamente às demandas dos cursos da Faculdade de Telêmaco 

Borba. 

Formação do Acervo 

A Biblioteca Central, de acordo com seu recurso orçamentário, deve adquirir 

material bibliográfico impresso e em outros suportes físicos. 

Estes materiais devem atender as seguintes finalidades:  

 - Suprir os programas de ensino dos cursos de graduação e pós-graduação da 

FATEB; 

- Dar apoio aos programas de pesquisa e extensão da instituição; 

- Atender os colaboradores técnico-administrativos no exercício de suas 

atividades; 

- Fornecer obras de informação geral em áreas de assunto não cobertas pelos 

programas de instrução, de pesquisa e de extensão; 

- Coletar e recuperar materiais importantes que relatem a história e o 

desenvolvimento da faculdade e da região em que está inserida, incluindo publicações 

da própria instituição, bem como materiais sobre a mesma, publicado fora da 

Instituição. 

Critérios para Seleção 
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Considerando:  

- a dinamicidade e as especificidades de cada curso da FATEB;  

- a ampliação crescente de publicações nas diferentes áreas do conhecimento;  

- as alterações nas exigências dos instrumentos de avaliação externa no que 

tange aos indicadores relacionados à bibliografia;  

- a necessidade de utilização do orçamento disponível de forma adequada e 

planejada,  

Estabelece-se a presente Política Institucional de Aquisição e Atualização de 

Acervo Bibliográfico da FATEB - Faculdade de Telêmaco Borba. 

i) O Projeto Pedagógico do Curso, aprovado em todas as instâncias 

institucionais, constitui a base sobre a qual o acervo será adquirido e/ou atualizado.  

ii) A bibliografia dos planos de ensino será atualizada de acordo com a 

necessidade de cada Colegiado de Curso.  

iii) Para os cursos de graduação, o Projeto Pedagógico deverá contemplar:  

a) Três títulos de bibliografia básica em cada disciplina da matriz curricular.  

b) O número de exemplares da bibliografia básica está diretamente relacionado 

com o número de vagas anuais autorizadas, devendo contemplar a seguinte 

proporcionalidade: um exemplar para cada 08 vagas anuais pretendidas/autorizadas. 

(Fórmula: nº de exemplares = quantidade de vagas anuais autorizadas/4).  

c) No mínimo quatro títulos de bibliografia complementar em cada disciplina 

da matriz curricular. Quando se tratar de títulos disponibilizados exclusivamente em 

acervo virtual, este limite poderá ser ampliado.  

d) Na bibliografia complementar devem estar disponíveis pelo menos dois 

exemplares por título.  

iv) Utilização de Acervo Virtual:  

a) Poderá ser indicado, tanto na bibliografia básica quanto na complementar, 

acervo virtual.  

b) Para fins de utilização na bibliografia básica, considera-se acervo virtual 

aquele disponível nas bibliotecas virtuais adquiridas pela FATEB.  
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c) Nos cursos que possuem a indicação de acervo virtual na bibliografia básica 

(pelo menos 1 título virtual por unidade curricular), a proporção de alunos por 

exemplar físico passa a ser de um exemplar para cada 19 vagas anuais 

pretendidas/autorizadas. (Fórmula: nº de exemplares = quantidade de vagas anuais 

autorizadas/19). 

d) Para fins de utilização na bibliografia complementar, considera-se acervo 

virtual aquele disponível nas bibliotecas virtuais adquiridas pela FATEB, além de outras 

indicações que estejam disponíveis com acesso universal via internet.  

e) A bibliografia complementar poderá estar integralmente disponível por meio 

de acesso virtual. 

v) Critérios Gerais: 

a) A aquisição do acervo bibliográfico é feita de acordo com orçamento previsto 

pela Diretoria Financeira. 

b) As solicitações de compras de material bibliográfico devem seguir as 

premissas do Procedimento Operacional <PO-BC-ADM-0007 – Processo de solicitação 

e aquisição de material bibliográfico>. 

c) Quanto ao idioma do material, serão atendidas somente as solicitações com 

idioma acessível à maioria dos usuários. 

d) Quanto ao custo do material, em caso de elevado valor, será necessária a 

apresentação de justificativa no processo de solicitação.  

Coleção de Referência 

Será dada atenção especial à aquisição de material de referência e 

instrumentos de acesso à informação, bem como aquisição de repertórios 

bibliográficos (bases de dados bibliográficas) que possibilitem o acesso à informação 

existente no campo do conhecimento técnico-científico. 

Será de competência do profissional da informação a seleção desses 

documentos. 

Periódicos Correntes Impressos e Eletrônicos 

A cada ano, a Unidade de Informação realizará uma avaliação nas estatísticas 

de utilização de periódicos correntes, com o objetivo de colher subsídios para tomada 
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de decisões para a renovação dos mesmos. A listagem dos títulos com seu respectivo 

uso serão analisados pelo bibliotecário, com o intuito de realizar:  

➢ Cancelamento de títulos que já não atendem as suas necessidades; 

➢ A inclusão de novos títulos necessários para o desenvolvimento do 

conteúdo programático e/ou atualização; 

➢ Manutenção dos títulos já adquiridos; 

Para esta análise deverão ser observados os seguintes critérios: 

a) Inclusão  

➢ Quando houver a implantação de novos cursos; 

➢ Títulos publicados na área, desde que o mesmo não seja assinado, em 

formato impresso ou online, pela Biblioteca; 

➢ Quando houver necessidade de novo título em decorrência de alteração 

da grade curricular; 

➢ Títulos necessários ao desenvolvimento de pesquisa desde que esteja 

vinculada a FATEB. 

Para periódicos eletrônicos deverá ser considerado: 

➢ Facilidade de acesso simultâneo; 

➢ Backup após termino da assinatura; 

➢ Cobertura da assinatura. 

 b) Cancelamento 

➢ Quando um novo título é mais abrangente do que o já existente no 

acervo da Biblioteca; 

➢ Quando não mais existir interesse no título pelo Curso, por motivos 

devidamente justificados; 

➢ Quando o título não apresentar utilização devidamente comprovada em 

estatística de uso; 

➢ Outros. 

  

9.8. SERVIÇO DE ACESSO AO ACERVO  
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A Biblioteca adota o sistema de livre-acesso ao acervo. Como medida de 

segurança, foram instaladas 03 câmeras de vídeo, que monitoram o ambiente.  

São usuários da Biblioteca: Docentes, Alunos do Ensino Fundamental e Médio, 

Alunos de Graduação e Pós-graduação, Alunos dos Cursos Técnicos e Funcionários da 

instituição, os quais possuem acesso à consulta e empréstimo domiciliar. 

A comunidade em geral tem acesso, seja através de convênios com outras 

bibliotecas, seja por políticas específicas para disponibilização do acervo. 

Os usuários externos podem utilizar a Biblioteca apenas para consulta local.  

As obras de referência (Dicionários) são destinadas exclusivamente à consulta 

local, independente da categoria do usuário.  

A consulta ao acervo pode ser realizada através de catálogo eletrônico, nas 

dependências da Biblioteca, ou via web, na página da Biblioteca, no site da instituição. 

Através desta ferramenta é possível recuperar a informação por autor, título, editora, 

palavra e assunto. 

 

9.9. TICS RELACIONADAS COM O CONTROLE ACADÊMICO 

Todo o acervo está indexado em base de dados, utilizando o software 

Bibliobase. 

BIBLIObase é o nome de um conjunto de programas desenvolvido em parceria 

pela BIBLIOsoft e Irisdata. Consiste num conjunto de módulos integrados, destinados 

a responder às exigências técnicas e funcionais de uma biblioteca. 

Para gerenciar o acervo foram instalados os seguintes programas: 

➢ Módulo de Catalogação e Pesquisa 

➢ Módulo de Emissão de Etiquetas 

➢ Módulo de Circulação e Empréstimo 

➢ Módulo OPAC – Consulta ao Catálogo 

➢ Módulo BIBLIOpac - Interface Web 
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9.9.1. Descrição dos serviços do sistema acadêmico  

➢ Consulta Local: A consulta é permitida ao público em geral nos horários 

normais de atendimento. 

➢ Empréstimo Domiciliar: O empréstimo domiciliar só é permitido aos 

usuários cadastrados na Biblioteca. O prazo de empréstimo, quantidade de 

publicações e tipo de material bibliográfico a ser emprestado varia de acordo com a 

categoria do usuário, como poderá ser observado no Regulamento Interno. 

➢ Ficha Catalográfica: A Biblioteca orienta na elaboração de fichas 

catalográficas para TCC´s, dissertações, teses, livros e publicações. A ficha segue os 

padrões estabelecidos pelo AACR2 (Código de Catalogação Anglo-Americano) e seu 

modelo está disponível no template de trabalhos científicos. As dúvidas podem ser 

sanadas diretamente no balcão da biblioteca. 

➢ Renovação via Web: A primeira renovação do material pode ser 

realizada via web, mediante o envio de solicitação do serviço, utilizando mensagem 

eletrônica (e-mail). A renovação só é considerada aceita após confirmação da 

Biblioteca, via mensagem eletrônica (e-mail); 

➢ Reserva de Materiais: Todos os usuários cadastrados na Biblioteca 

Central poderão reservar materiais que se encontram emprestados. Esse serviço é 

oferecido no balcão de empréstimo; 

➢ Serviço de Referência: Serviço que auxilia os usuários na busca de 

informações e sua localização no acervo. Para usufruir deste serviço o usuário deverá 

procurar os funcionários atendentes. 

➢ Levantamento Bibliográfico: Serviço que tem como objetivo, reunir num 

documento todos os materiais que a Biblioteca Central possui sobre determinado 

assunto, ou autor. Esse serviço destina-se a todos os usuários da Biblioteca.  

➢ Orientação sobre Normalização de Trabalhos Acadêmicos: Orientação a 

alunos e professores sobre as normas técnicas de referências bibliográficas e de 

apresentação de trabalhos acadêmicos, utilizando como padrão as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  



 

 

226 

➢ Visitas Orientadas: A Biblioteca realiza visitas orientadas em suas 

dependências, principalmente aos alunos novos que estão ingressando na 

Faculdade e alunos de escolas de ensino fundamental e médio da região. Nestas 

visitas são apresentados aos participantes os recursos de pesquisa e os serviços 

oferecidos pela Biblioteca aos seus usuários. 

 

9.9.2. Atendimento às Pessoas Portadoras de Necessidades Educacionais Especiais

  

A fim de proporcionar ambientes de estudo adequados e facilidades no acesso 

à informação aos usuários com deficiência, a Biblioteca oferece um atendimento 

pautado na prestação de serviços especializados, na aquisição de materiais, 

equipamentos e tecnologias assistivas desenvolvidas especialmente para esses 

usuários, espaços reservados, e na inserção da acessibilidade arquitetônica em suas 

edificações. 

Tecnologias Assistivas disponibilizadas: 

✓ Terminal de consulta com os seguintes programas leitores de telas: 

DOSVOX e MVDA; 

✓ Lupa de aumento para baixa visão; 

✓ Gravadores de voz; 

✓ Fone de ouvido; 

✓ Teclado em braile 

Material disponibilizado: 

✓ Material físico: Coleção de livros de literatura em braile; 

✓ Material digital: Coleção de audiolivros de literatura (disponível na 

página da Biblioteca, no site da Instituição). 

 

10. A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DO CURSO 

 

10.1. COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA  
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10.1.1. Composição da CPA 

Atualmente a CPA é constituída por cinco (5) segmentos, da seguinte forma: 

- Por dois (2) representantes dos colegiados de curso; 

- Por dois (2) representantes do corpo docente; 

- Por dois (2) representantes do corpo técnico-administrativo; 

- Por dois (2) representantes do corpo discente; 

- Por dois (2) representantes da sociedade civil organizada. 

 

10.1.2. Objetivos  

A Autoavaliação Institucional da FATEB realizada pela CPA preza o 

aperfeiçoamento e a melhoria contínua do processo de planejamento, 

desenvolvimento, ensino-aprendizagem, gestão e infraesturura. Para tanto, tem como 

objetivos: 

- manter a avaliação Interna como um processo contínuo por meio do qual a 

Instituição possa construir conhecimentos sobre sua própria realidade, buscando 

compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade 

educativa e alcançar maior relevância social; 

- analisar os Eixos e as Dimensões:  Eixo 1 – Planejamento e Avaliação 

Institucional: Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação; Eixo 2 – Desenvolvimento 

Institucional: Dimensão 1 – Missão e Plano de Desenvolvimento institucional e 

Dimensão 3 - Responsabilidade Social da Instituição; Eixo 3 - Políticas Acadêmicas: 

Dimensão 2 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, Dimensão 4 - 

Comunicação com a sociedade; Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Discentes; 

Eixo 4 – Políticas de Gestão: Dimensão 5 – Políticas de Pessoal, Dimensão 6 – 

Organização e Gestão da Instituição e Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira; e 

Eixo 5 – Infraestrutura Física: Dimensão 7 - Infraestrutura Física; 

- levantar indicadores que subsidiem a tomada de decisão, no sentido de 

redirecionar os objetivos, políticas, diretrizes e metas da instituição, seja tanto 

pedagógicas como administrativas; 
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- avaliar a instituição como uma totalidade integrada buscando a coerência 

entre a missão e as políticas institucionais efetivamente realizadas, visando a melhoria 

da qualidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, problemas e desafios 

para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos institucionalizados e 

participativos para a sua realização; 

- repensar os Cursos no aspecto didático-pedagógico, tendo em vista os 

objetivos, o perfil do profissional, conteúdos, ementas, relações interdisciplinares, 

buscando eliminar a linearidade do processo de formação do profissional, na 

perspectiva da formação de cidadão consciente do momento que vive, responsável 

pelas mudanças no decorrer do processo e do profissional competente; 

- tornar a avaliação um processo permanente como um instrumento de 

construção e/ou consolidação de urna cultura da instituição; 

- proporcionar a todos os envolvidos no meio acadêmico um processo de 

reflexão e autoconsciência institucional; 

- obter dados que subsidiem tomadas de decisões com vistas às mudanças 

geradas pela politica interna; 

- abrir vertentes que possibilitem acesso contínuo às opiniões de alunos, 

egressos, professores e funcionários envolvidos no desempenho da Faculdade para 

adequação de suas políticas de pessoal, gestão institucional, infraestrutura física, 

planejamento e avaliação, políticas de atendimento aos estudantes e sustentabilidade 

financeira, na perspectiva de desenvolver um processo de autocrítica da Instituição, 

para garantir a qualidade da ação universitária e prestar contas à sociedade dessa ação 

com as demandas científicas e sociais da atualidade. 

 

10.1.3. Metodologia  

O processo de autoavaliação tem sido realizado pela CPA anualmente, da 

seguinte forma: no mês de abril de cada ano tem início as reuniões para o 

planejamento da autoavaliação. Esse processo é desenvolvido em várias fases, 

envolvendo reuniões para discussão da forma como será realizado, formulação de 
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questões do questionário, divulgação do processo autoavaliativo, conscientização dos 

segmentos, aplicação dos questionários, e análise e reflexão sobre os dados coletados. 

A coleta de dados é realizada por meio de questionários eletrônicos, 

respondidos por discentes, docentes, funcionários técnico-administrativos, 

coordenadores de curso e líderes de departamentos, e sociedade civil.  

A operacionalização do processo é feita, via internet, por intermédio de uma 

licença do software. O programa permite uma fácil montagem dos questionários e 

análise em tempo real da evolução da avaliação. Para análise dos resultados o 

programa oferece uma vasta gama de ferramentas estatísticas e de visualização 

gráfica.  

A aplicação dos questionários é realizada, geralmente, no mês de agosto. O 

questionário é elaborado com questões sobres as 10 dimensões e os 5 eixos, conforme 

determina a legislação. 

A avaliação discente é realizada por curso, de forma voluntária. Nos outros 

segmentos não há a separação por grupos.  

O processo de avaliação é colaborativo, pois o envolvimento e a participação 

de todos os atores são fatores imprescindíveis para o êxito da avaliação e tem objetivo, 

nortear o monitoramento das ações, para a efetividade do planejamento alinhadas 

com o PDI / PPI e PPC da IES e dos respectivos cursos. 

Os meses de setembro e outubro são destinados a compilação dos dados. Cada 

seguimento recebe os resultados coletados e tem por incumbência até o final do mês 

de novembro, analisar e emitir parecer acerca dos apontamentos, com as sugestões 

de melhorias, os chamados relatórios parciais que servirão de instrumento para o 

relatório prévio, com formulação prévia prevista até o final de dezembro. 

No mês de fevereiro do ano seguinte é iniciada a última fase do processo 

avaliativo: a elaboração definitiva do Relatório de Autoavaliação, realizada pelos 

integrantes da CPA representantes dos segmentos dos docentes, colegiados de curso 

e técnico-administrativos. Depois da análise feita, os resultados são apresentados, 

primeiramente, à direção Instituição, junto com propostas de ações para sanar as 
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deficiências identificadas. Depois de aprovadas as ações, o Relatório é divulgado à 

comunidade acadêmica juntamente com um Plano de Ação. 

 

10.2 SISTEMA DE AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO  

 

10.2.1. Estratégias do Sistema de Avaliação do Curso de Engenharia Mecânica  

A necessidade de avaliar a capacidade institucional, o processo de ensino e 

produção do conhecimento, bem como a responsabilidade social dos cursos 

fornecidos pela Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB é um fator de extrema 

preocupação para os seus dirigentes, principalmente no que tange à busca pela 

qualidade do ensino ministrado na IES. Nesse sentido, uma das principais políticas para 

o ensino de graduação da IES é a revisão periódica dos Projetos de Curso (PPCs), de 

maneira que eles possam manter-se atualizados e de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, buscando a melhoria constante na qualidade da formação dos 

estudantes e das condições de oferta dos cursos. Nesse processo participam docentes 

e discentes. 

Para tal finalidade, a Instituição dispõe dos Relatórios de Autovaliação, 

elaborados anualmente pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), a partir de 

questionários respondidos por discentes, docentes, coordenadores e líderes, 

funcionários técnico-administrativos e sociedade civil; dos Relatórios da Avaliação 

Continuada de Docentes elaborados semestralmente pelos coordenadores de Curso a 

partir de questionários respondidos pelos discentes; dos Fóruns Pedagógicos 

realizados nos finais de semestre, nos quais docentes e discentes fazem uma reflexão  

sobre o Curso visando à sua melhoria; do trabalho permanente dos Núcleos Docentes 

Estruturantes (NDEs) em conjunto com os Colegiados de Curso; e dos Relatórios 

produzidos pelas Avaliações Externas (ENADE e Avaliações de Autorização, 

Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Cursos). Há também a Ouvidoria 

da FATEB e o Fórum Pedagógico, realizado semestralmente, onde críticas, elogios e 

sugestões à melhoria do curso podem ser feitos por alunos e professores. 
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O Fórum Pedagógico é um evento que foi pensado como uma forma de 

democratizar as discussões a respeito das práticas didático-pedagógicas e auxiliar 

coordenadores, professores e diretores na reconstrução dos modelos pedagógicos dos 

cursos de graduação e, de consequência, da instituição como um todo. 

Considerando a necessidade de que as discussões a respeito das práticas 

didático-pedagógicas sejam ampliadas e que delas possam participar, de forma 

igualitária, professores, coordenadores e acadêmicos, a instituição promove, ao final 

de cada semestre, um Fórum Pedagógico em cada curso de graduação. 

Dessa forma, a implantação do PPC do Curso de Engenharia de Mecânica tem 

um acompanhamento permanente realizado pelo NDE e Colegiado de Curso, assim 

como avaliações periódicas realizadas pela CPA e pelo Colegiado de Curso com a 

participação discente, para verificam os resultados relativos aos objetivos do curso, a 

efetividade do processo e das condições de ensino-aprendizagem, a inserção social do 

curso, e também identificadas as mudanças necessárias para a sua melhoria.  

Dentro do trabalho periódico de avaliação do Projeto de Curso realizado pelo 

NDE e pelo Colegiado, cabe também uma reflexão constante sobre a implantação do 

PPC, visando promover a integração de disciplinas, conteúdos, metodologias e 

avaliações para o desenvolvimento adequado do processo de ensino-aprendizagem; e 

discutir ementas, objetivos, conteúdos e referências das disciplinas, em função de 

mudanças no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO I - REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O Regulamento do Estágio Supervisionado de Curso de Bacharelado em 

Engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB foi elaborado em 

conformidade com as disposições regimentais da Entidade e com a legislação 

pertinente. 

 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1 - O Estágio Supervisionado do curso de Engenharia Mecânica da 

Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB, tem por objetivos: 

I. possibilitar o confronto entre o conhecimento teórico adquirido na 

escola e a prática adotada ou a ser adotada na empresa; 

II. levar à formação de atitudes e hábitos profissionais, com relação ao 

relacionamento interpessoal no trabalho e trabalho em equipe; 

III. cumprir o treinamento na empresa e na escola, observando o meio, 

analisando sua racionalidade e métodos, em observação formal do 

desempenho da estrutura, função ou processo, dentro da empresa; 

IV. promover a interação da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB com a 

comunidade empresarial, propiciando o seu desenvolvimento, levando-

a à execução de planejamento empresarial e a pensar 

estrategicamente. 

V. proporcionar aos estagiários do Curso de Engenharia Mecânica a 

oportunidade de vivência prática dentro das empresas, conhecendo 

seus mecanismos de controle e funcionamento; 

VI. difundir, entre os empresários da região, os estudos e as técnicas 

desenvolvidas, com a finalidade de apresentar as informações geradas 

pela Engenharia como instrumento fundamental de apoio às tomadas 

de decisões e melhorias de processo e de produto; 
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VII. oferecer oportunidade para selecionar problemas técnicos, reais, sob 

orientação segura e cuidadosa; 

VIII. desenvolver a consciência ética e profissional; 

IX. viabilizar o contato do acadêmico com a profissão por meio de uma 

prática efetiva; 

X. oportunizar o crescimento profissional dos estagiários mediante uma 

dinâmica de condições que os torne aprimorados em sua técnica, 

partícipes do grupo profissional e mais conscientes de suas 

responsabilidades com a pessoa humana; 

XI. proporcionar ao estagiário complementação educacional e prática 

profissional, mediante sua efetiva participação no desenvolvimento dos 

programas e planos de trabalhos afetos à unidade organizacional onde 

se realize o estágio; 

XII. introduzir a questão ambiental entre os aspectos relevantes do 

planejamento. 

 

CAPÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

 

Art. 2 - O Estágio Supervisionado, subordinado ao Departamento de 

Engenharia Mecânica, visa dar cumprimento aos conteúdos constantes da Resolução 

CFE Nº 03/97 e demais dispositivos legais pertinentes.  

Art. 3 - O estágio terá a duração mínima de 216 (duzentas e dezesseis horas) 

horas fixada regimentalmente. 

Art. 4 - O estagiário assinará Termo de Compromisso pelo qual se obriga a 

cumprir as condições do estágio e as normas disciplinares do trabalho estabelecido. 

Art. 5º - O estágio será realizado em empresas da região, ou a critério do 

estagiário, preferencialmente com atividade natureza industrial ou centros de 

pesquisa. 
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Art. 6 - A avaliação do estágio será feita por conceito, atribuídos no final do 

Estágio Supervisionado, após a entrega do trabalho e apresentação à Banca 

Examinadora. 

Parágrafo Primeiro – Somente após o cumprimento das etapas abaixo 

relacionadas, o trabalho será considerado concluído. 

I. Projeto do Estágio; 

II. Relatórios Parciais; 

III. Entrevistas com os Orientadores de Estágio; 

IV. Relatório Final; 

V. Avaliação da Banca Examinadora. 

Parágrafo Segundo – Será formada Banca Examinadora, constituída por três 

professores do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco 

Borba – FATEB, podendo contar com a participação de professores de outras 

instituições de ensino superior. 

Parágrafo Terceiro – A apuração da média final dar-se-á pelo cálculo da média 

ponderada dos conceitos atribuídos pela banca examinadora e pelos orientadores. O 

conceito atribuído pela banca examinadora será ponderado com peso 5 (cinco) em 

uma escala de 0 (zero) a 10 (dez) e, o conceito atribuído pelos orientadores será 

também ponderado com peso 5 (cinco) em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez).  

Art. 7 - Somente serão aceitas as empresas que, analisadas previamente, têm 

condições de proporcionar experiência prática na linha de formação dos acadêmicos. 

Parágrafo Único – Ao acadêmico é facultado realizar o estágio na própria 

empresa em que esteja servindo, como funcionário ou empresário, cumpridas as 

exigências definidas neste regulamento. 

Art. 8 - O estágio realizar-se-á nas seguintes áreas: 

I. Departamento de Produção; 

II. Departamento de Processos; 

III. Departamento de Qualidade; 

IV. Departamento Engenharia de Projetos; 

V. Departamento de Meio Ambiente; 
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VI. Departamento Atendimento a Clientes; 

VII. Departamento de Desenvolvimento de Produtos; 

VIII. Departamento de Manutenção; 

IX. Departamento de Compras. 

Art. 9º – O desligamento do estágio ocorrerá: 

I. automaticamente, ao término do estágio; 

II. “ex officio”, no interesse e por conveniência da Coordenação, inclusive 

se comprovada a falta de aproveitamento e rendimento após decorrida 

a segunda fase referente ao estágio; 

III. ante o descumprimento, pelo estagiário, de cláusula do respectivo 

Termo de Compromisso; 

IV. a pedido do estagiário, ou na impossibilidade de permanecer 

estagiando; 

V. pelo não comparecimento ao estágio, sem motivo justificado, por oito 

dias consecutivos ou quinze dias intermitentes, no período de um mês. 

Art. 10º – O desligamento do estagiário deverá ser comunicado imediatamente 

à Coordenação, pelo supervisor da unidade organizacional onde se realize o estágio. 

Art. 11º – Não será expedido Diploma ao acadêmico que apresentar 

aproveitamento e rendimento insatisfatórios. 

Art. 12º – Sendo o estágio curricular obrigatório, o aluno não poderá colar grau 

antes de concluí-lo satisfatoriamente.  

Art. 13º – O acompanhamento do estágio se faz com base em um ou mais 

relatórios parciais apresentados pelo estagiário, dentro dos prazos que lhe forem 

especificados. 

Art. 14º – Caso não ocorra aprovação, o estágio será considerado nulo para 

todos os efeitos, devendo propor-se novo estágio a ser cumprido integralmente. 

 

CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA TÉCNICA 

 

Seção I - Do Campo do Estágio 
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Art. 16º – Para a seleção das empresas ou órgãos, deverão ser observadas as 

seguintes condições mínimas: 

I. possuir condições de coordenação para prestar a necessária assistência 

ao estagiário; 

II. aceitar o estagiário como aluno e não como profissional; 

III. estabelecer um plano específico para o estágio onde estejam 

delimitadas as atividades do estagiário; 

IV. oferecer as condições de ambiente físico indispensáveis à formação 

técnica e ética; 

V. considerar o estagiário em sua individualidade, levando-o à integração 

na equipe, respeitando-lhe a dignidade humana. 

 

Seção II - Das Disposições do Programa 

Art. 17º – O programa deverá ser desenvolvido nas seguintes fases: 

Primeira Fase - Projeto de Estágio, constando de: 

I. identificação da organização que escolherá o estagiário; 

II. nome e cargo do coordenador; 

III. apresentação do Plano Pessoal de estágio, compreendendo: 

• natureza do trabalho (tema, área, objetivos); 

• fases do trabalho, planejamento, cronograma etc. 

IV. carta da empresa em que o acadêmico pretende estagiar, concordando 

com a programação a ser apresentada e permitindo acesso do 

coordenador à empresa. 

Segunda Fase - Relatórios Parciais, compreendendo: 

I. descrição das atividades realizadas; 

II. acompanhamento de operações e visualização do trabalho em análise; 

III. indicação detalhada das diversas etapas, com ordenação da matéria a 

ser abordada em consonância com os objetivos fixados. 

Terceira Fase - Relatório Final, compreendendo: 
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I. relato completo do cumprimento do estágio, experiências vividas e 

observações técnicas, contendo todo o trabalho realizado; 

II. apresentação de um plano, projeto de implantação ou reorganização, 

descrição de funcionamento ou quaisquer outros trabalhos que se 

caracterizem como típicos da atuação da área profissional; 

III. conclusão contendo sugestões, recomendações ou encaminhamento, à 

empresa, de observações pertinentes. 

 

Seção III - Da Apresentação 

Art. 18º – O Projeto, assim como o Relatório Final de Estágio, digitado, com a 

devida correção ortográfica e dentro das normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, terá uma via arquivada sob responsabilidade da Secretaria da 

Faculdade. 

Art. 19º – Os relatórios parciais ou progressivos serão apresentados pelo 

estagiário à Coordenação, nos prazos preestabelecidos. 

Art. 20º – Caso os relatórios estejam deficientes ou não atendam às exigências 

deste Regulamento, será devolvido ao aluno, que terá o prazo máximo de cinco dias 

para reformulá-lo. 

Art. 21º – Cada acadêmico elaborará e cumprirá, individualmente, o seu 

programa de estágio, mantendo contato com o seu coordenador, pelo menos uma vez, 

a cada quinze dias. 

Art. 22º – O acadêmico apresentará o Relatório Final à Coordenação do Estágio. 

 

CAPÍTULO IV - DA COORDENAÇÃO E SUA COMPETÊNCIA 

 

Art. 23º – À Coordenação compete: 

I. receber e orientar os acadêmicos na escolha da empresa e na realização 

dos seus estágios; 

II. formular o programa dos estágios, elaborados com vistas a 

proporcionar experiência prática na linha de formação dos acadêmicos; 
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III. fixar a data dos estágios e mandar confeccionar a carta de 

apresentação, encaminhando o acadêmico à unidade empresarial; 

IV. elaborar os Formulários de Avaliação do Estágio; 

V. examinar e emitir parecer nas programações detalhadas do estagiário; 

VI. lavrar o Termo de Compromisso a ser assinado pelo estagiário e pelo 

dirigente da empresa; 

VII. dar conhecimento, mensalmente, ao Departamento de Engenharia 

Mecânica, do andamento dos estágios; 

VIII. deliberar, “ad referendum” do Departamento, sobre assuntos inerentes 

aos estágios, respeitando este Regulamento, o Regimento da Faculdade 

de Telêmaco Borba – FATEB e a legislação pertinente;  

IX. receber, analisar e julgar os resultados finais da avaliação do 

aproveitamento e do desempenho do estagiário; 

X. emitir e registrar parecer justificado sobre todo o estágio realizado, 

atribuindo conceitos ao relatório final; 

XI. comunicar à Secretaria da Faculdade o conceito (nota) registrado para 

cada estagiário; 

XII. apresentar anualmente relatório geral das atividades de Estágio 

Supervisionado ao Colegiado de Engenharia Mecânica. 

 

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 24º – Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo 

Coordenador do Estágio, ouvido o Departamento de Engenharia Mecânica. 

Art. 25º – O presente Regulamento poderá ser modificado mediante proposta 

do Coordenador de Estágio Supervisionado ou por iniciativa do Departamento, 

devendo qualquer alteração ser discutida e aprovada pelo Departamento, com a 

presença do Coordenador do Estágio, respeitada a legislação vigente. 

Art. 26º – As modificações encaminhadas pelo Departamento serão aprovadas 

ou rejeitadas pelo Conselho Departamental.  
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ANEXO II - REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

(TCC) 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso é componente curricular 

obrigatório, constando de todas as grades curriculares dos cursos de graduação da 

FATEB – Faculdade de Telêmaco Borba. 

Art. 2º - Todos os cursos de graduação deverão adequar-se às normas 

constantes do Manual de Trabalhos Acadêmicos (MTA) da FATEB, construído a partir 

das normas da ABNT. 

Parágrafo Único. O MTA deverá ser trabalhado pelos professores de 

Metodologia da Pesquisa Científica e orientadores de TCC e aplicado por todos os 

demais na elaboração dos trabalhos acadêmicos que, eventualmente, forem exigidos, 

de modo a disseminar a prática de atenção às normas para elaboração de trabalhos 

científicos em todos os períodos dos cursos de graduação. 
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Art. 3º - Cada curso de graduação, a partir da deliberação de seu colegiado e 

de seu Núcleo Docente Estruturante, fixará a carga horária e o regulamento específico 

do trabalho de conclusão de curso, atentando para as normas gerais fixadas neste 

Regulamento, bem como para as Diretrizes Curriculares Nacionais e a legislação 

pertinente. 

Art. 4º - É vedado aos NDEs fixar normas contrárias às dispostas nesta 

Resolução. 

Art. 5º - A supervisão geral do TCC em cada curso ficará a cargo do seu 

respectivo coordenador, que terá a incumbência de escalar orientadores, acompanhar 

o andamento das orientações, solicitar relatórios das orientações, fixar prazos para 

cumprimento pelos orientadores e orientandos, designar bancas avaliativas e dar 

publicidade desses atos. 

Parágrafo Único. A publicidade dos atos a que se refere o caput deste artigo 

deverá ser feita a partir de editais devidamente numerados, fixados nos murais das 

salas de aula e no mural da Coordenação de Curso e por quaisquer outros meios 

idôneos disponíveis, assinados pelo Coordenador de Curso, que deverá manter uma 

cópia em arquivo, para fins de documentação. 

Art. 6º - O calendário de apresentação dos TCCs de cada curso deverá ser 

encaminhado para aprovação pela Coordenação Geral da instituição com, no mínimo, 

15 dias de antecedência. 

Art. 7º - Na elaboração do calendário, o coordenador de curso deverá observar 

que a realização da última apresentação seja realizada, no mínimo, 30 dias antes do 

edital final. 

Art. 8º - Findo o período de orientação, o acadêmico deverá protocolar na 

Secretaria, respeitando o prazo fixado pela coordenação de curso, três vias do TCC. 

Art. 9º - Caso o orientador não indique o trabalho para apresentação à banca 

avaliativa, o acadêmico não será submetido, de pronto, à avaliação oral, tendo o prazo 

de 15 (quinze) dias para readequação do trabalho escrito. 

§1º - Dessa decisão do orientador cabe recurso fundamentado ao Colegiado de 

Curso, no prazo de 48 horas, a ser protocolado na Secretaria da instituição. 
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§2º - Cabe ao coordenador, em conjunto com o orientador, informar ao 

acadêmico sobre a não indicação do trabalho para apresentação oral, o que deverá ser 

registrado em ata, a ser arquivada no Colegiado, em que conste a data e a hora da 

informação, bem como a advertência sobre as consequências previstas nessa 

Resolução. 

§3º - O prazo previsto no caput deste artigo inicia-se da data em que o 

acadêmico tomou ciência da decisão do orientador, nos termos do parágrafo 

antecedente, não sendo suspenso e nem interrompido pela interposição do recurso. 

§4º - Recebido o recurso de que trata o §1º, o Coordenador de Curso deverá 

submetê-lo de imediato ao Colegiado de Curso, de forma presencial ou virtual, 

apresentando as razões do acadêmico e do orientador. 

Art. 10º - Na hipótese de a banca entender, após a avaliação oral, que o 

trabalho apresentado não atende aos requisitos mínimos exigidos para aprovação, 

será oportunizado ao acadêmico que refaça o trabalho, conforme indicação da banca 

avaliativa, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Parágrafo Único. Findo o prazo de readequação de que tratam o caput deste 

artigo e o artigo antecedente, o acadêmico deverá protocolar na Secretaria três vias 

do TCC e a coordenação de curso designará nova data de apresentação. 

Art. 11º - Realizados esses procedimentos, se ainda assim o trabalho não atingir 

os requisitos mínimos para aprovação, o acadêmico será submetido à banca avaliativa 

e a sua nota será lançada, dando-se a sua reprovação. 

Art. 12º - Diante da reprovação, o acadêmico poderá realizar o TCC na 

qualidade de dependência no mesmo ano, caso haja disponibilidade de horário do 

professor responsável e tempo hábil para tanto ou optar por cursar novamente a 

disciplina no ano subsequente, arcando com os custos financeiros disso decorrentes. 

Art. 13º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 14º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 
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ANEXO III - REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - A obtenção do diploma de Bacharel em Engenharia Mecânica, além 

das disciplinas obrigatórias que integram o currículo, do estágio obrigatório e da 

monografia de final de curso, tem como requisito a integralização da carga horária 

destinada às atividades complementares, que devem totalizar 200 horas.  

 

CAPÍTULO II - DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 2º - As Atividades Complementares do Curso de Graduação em Engenharia 

Mecânica consistirão em pesquisa, extensão, seminários, simpósios, congressos, 

conferências, monitoria, iniciação científica, disciplinas não previstas no currículo 

pleno, visitas técnicas programadas, estágio não obrigatório, participação em 

montagens de ensaios de laboratório e atividades técnico-profissionais. 

§ 1º - Serão consideradas atividades: 

I. de pesquisa - aquelas efetuadas pelo aluno, individual ou 

coletivamente, sob a orientação de um (ns) professor (es) da Instituição. 

II. de extensão - cursos extracurriculares dos quais o aluno participe em 

Instituição de Ensino Superior, ou outra Instituição de reconhecida 

idoneidade, na área de engenharia ou a ela relacionada, com percentual 



 

 

243 

mínimo de frequência, requerida para a expedição do certificado (75%) 

e nota mínima, caso seja exigido na atividade de extensão; 

III. de seminários e simpósio - aqueles dos quais o aluno participa como 

ouvinte, coordenando e apresentando trabalhos, atuando em mesas 

redondas; 

IV. de congressos, conferências e palestras - reuniões de especialistas em 

determinado tema tecnológico ou a ele relacionado; 

V. de monitoria – aquelas em que o aluno, após processo seletivo interno, 

desenvolva trabalhos acadêmicos extraclasse, sempre sob a 

coordenação de um Professor da Instituição; 

VI. de iniciação científica - aquelas das quais o aluno participa, após 

processo seletivo interno, desenvolvendo pesquisa, com orientação de 

um ou mais professores e, ao final, elabora um relatório, um artigo ou 

uma monografia; 

VII. de disciplinas não previstas no currículo pleno - aquelas oferecidas pela 

própria Faculdade, ou por outras Instituições de reconhecido valor 

científico, cultural ou acadêmico; 

VIII. de visitas técnicas programadas - aquelas durante as quais o aluno se 

dirige a locais previamente definidos, e que de alguma forma, 

contribuam para sua formação técnica e teórica e/ou prática; 

IX. de estágio – aquelas desempenhadas em estágio não obrigatório, 

desenvolvido pelo acadêmico em entidade conveniada com a 

instituição de ensino; 

X. de participação em montagens de ensaios de laboratório – aquelas 

desenvolvidas pelos acadêmicos na assistência de professores em 

montagens de ensaios de laboratório para serem utilizados em aulas 

experimentais do curso; 

XI. de atividades técnico-profissionais – aquelas desenvolvidas pelos 

acadêmicos perante pequenas empresas ou prefeituras, a serem 

comprovadas mediante declaração em que conste a especificação das 
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atividades desenvolvidas, a carga horária desempenhada e assinatura 

de responsável técnico; 

§ 2º - Para efeito de integralização da carga horária, as atividades 

complementares terão a seguinte pontuação: 

I. para atividades de pesquisa e iniciação científica serão atribuídos 

créditos ou horas atividades conforme determinadas em cada projeto  

de pesquisa ou de iniciação científica. Para validação como atividade 

complementar serão contabilizadas no máximo 100 horas destas 

atividades para o discente. 

II. para as atividades de extensão, os créditos conferidos serão iguais ao 

número de horas frequentadas pelo aluno, de acordo com o certificado 

apresentado e validados pela Coordenação do Curso de Engenharia 

Mecânica. Para validação como atividade complementar serão 

contabilizadas no máximo 100 horas destas atividades para o discente; 

III. para as atividades de seminários, congressos, conferências e palestras, 

serão conferidas tantas horas-aula quantas forem comprovadamente 

despendidas pelo aluno na atividade, constante no certificado de 

participação. Para validação como atividade complementar serão 

contabilizadas no máximo 100 horas destas atividades para o discente; 

IV. para as atividades de monitoria serão atribuídas tantas horas-aula 

quantas forem efetivamente exercidas pelo discente, a critério da 

Coordenação Acadêmica do Curso de Engenharia Mecânica, ouvido o 

Professor responsável pela Monitoria; ou conforme determinado no 

Projeto de Monitoria. Para validação como atividade complementar 

serão contabilizadas no máximo 70 horas destas atividades para o 

discente; 

V. para as atividades de disciplinas não previstas em currículo pleno, serão 

atribuídas tantas horas-aula quantas forem necessárias à carga horária 

da disciplina, até um máximo de 70 horas, desde que o discente tenha 

sido aprovado e obtido a frequência mínima exigida; 
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VI. para as atividades de visitas programadas serão atribuídas tantas horas-

aula quantas forem comprovadamente despendidas pelo aluno na 

atividade, de acordo com projeto apresentado e aprovado pela 

Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica. Para validação como  

atividade complementar serão contabilizadas no máximo 70 horas 

destas atividades para o discente; 

VII. para as atividades de estágio serão atribuídas tantas horas quantas 

constarem das declarações. Para validação como atividade 

complementar serão contabilizadas no máximo 100 horas destas 

atividades para o discente. 

VIII. para as atividades de montagens de ensaios de laboratório será 

atribuída a quantidade de horas de duração da atividade, que deverá 

constar da respectiva declaração específica da FATEB assinada pelo 

coordenador do curso. Para a validação como atividade complementar 

serão contabilizadas no máximo 100 horas destas atividades para o 

discente; 

IX. para as atividades técnico-profissionais serão atribuídas tantas horas 

quantas constarem das declarações da respectiva declaração específica 

da empresa ou prefeitura. Para a validação como atividade 

complementar serão contabilizadas no máximo 70 horas destas 

atividades para o discente. 

§ 3º - Para as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos e que tenham sido 

promovidas por outras instituições de ensino será computada metade da carga horária 

constante do respectivo certificado. 

Art. 3º - Não serão consideradas atividades complementares as horas 

cumpridas em atividade de monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) ou de estágio 

supervisionado obrigatório. 

Art. 4º - As atividades complementares poderão ser cumpridas em eventos 

organizados pela própria Faculdade, bem como por outras instituições de reconhecida 
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idoneidade, desde que a atividade tenha relação com tecnologia, e assim considerada 

pela Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica da FATEB. 

Art. 5º - A avaliação das atividades complementares será realizada pela 

Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica da FATEB. 

Art. 6º - A participação em qualquer uma das atividades mencionadas no Art. 

2º deverá ser comprovada por certificado ou relatório, no qual constem a descrição da 

atividade, a entidade organizadora, o local e a data de sua realização, bem como a 

carga horária efetivamente cumprida pelo aluno. 

Art. 7º - As atividades complementares poderão ser desenvolvidas, a critério 

dos alunos, durante todo o período de atividades acadêmicas do Curso, até sua 

conclusão final, mesmo nos períodos de férias ou recesso, desde que não prejudiquem 

as atividades acadêmicas. 

Parágrafo Único. Caso o aluno, ao encerrar-se o ano letivo correspondente ao 

seu último ano de curso, ainda não tenha integralizado a carga horária mínima de 

atividades complementares, estará impedido de concluir o Curso de Engenharia 

Mecânica e de obter a colação de grau. 

Art. 8º - Em caso de aluno transferido de outra Instituição de Ensino, poderá 

ser aproveitada a carga horária já cumprida, desde que devidamente comprovada e 

aceita, a critério da Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de 

Telêmaco Borba - FATEB, respeitados os requisitos previstos nos dispositivos 

anteriores. 

Art. 9º - O aproveitamento de disciplinas que não integram o currículo pleno 

dar-se-á mediante a matrícula e frequência com aproveitamento em qualquer das 

disciplinas oferecidas por outros cursos superiores da Faculdade de Telêmaco Borba - 

FATEB e de livre escolha do aluno. 

Art. 10º - As atividades complementares deverão ser distribuídas e 

desenvolvidas ao longo de todo o curso. 

Art. 11º - O Coordenador de Curso poderá baixar normas complementares para 

cada tipo de atividade, especificando a exigência de certificados de frequência e 

participação, notas obtidas, carga horária cumprida, relatório de desempenho, 



 

 

247 

relatórios individuais circunstanciados que possibilitem o acompanhamento do 

percurso curricular do discente. 

Art. 12º - Os casos omissos na presente norma serão regulados pelo Conselho 

de Ensino Pesquisa e Extensão da Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS 

DE INFORMÁTICA DA FATEB 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 1º - O presente documento contém as normas que regem e orientam as 

condições de utilização dos Laboratórios de Informática da Faculdade da Telêmaco 

Borba – FATEB.  

Art. 2º - Ficam sujeitos a este regulamento todos os usuários dos Laboratórios 

de Informática.  

§ único - Os casos omissos e particularidades não contempladas neste 

documento devem ser encaminhados à Coordenadoria de Tecnologia da Informação 

(TI) da Instituição. 

Art. 3º - Os Laboratórios de Informática tem a sua disposição duas salas com 

equipamentos de informática para as atividades de ensino e pesquisa da Instituição.  

 

CAPÍTULO II - DA POLÍTICA DE ACESSO 

 

Art. 4º - Os Laboratórios de Informática são vinculados à Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação, que disciplinará suas utilizações de maneira que estejam 

sempre à disposição dos alunos e professores, durante os horários de aulas dos cursos 

regulares, de extensão e demais cursos disponibilizados pela direção da Instituição. 

Art. 5º - A gestão de uso dos Laboratórios de Informática é realizada através do 

sistema de agendamento e reservas, os mesmos devem ser agendados exclusivamente 

na Secretaria da Sala dos Professores, que terá a incumbência de avisar aos 

responsáveis pelos Laboratórios sobre o horário reservado.   

Art. 6º - Reservas solicitadas por órgãos externos à Instituição serão 

condicionadas a uma prévia autorização de uso pela Direção Pedagógica e pelos 

responsáveis dos Laboratórios de informática. 

Art. 7º - As requisições para instalação de novos softwares e recursos nos 

computadores dos Laboratórios de Informática deverão ser encaminhadas para a 

Coordenadoria de Tecnologia da Informação, que consequentemente serão analisadas 

e efetuadas com prévio agendamento dos técnicos.  
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Art. 8º - São considerados usuários dos laboratórios: docentes e alunos dos 

cursos da Instituição, técnicos administrativos desta instituição e comunidade externa 

em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 9º - O servidor que efetuou a reserva no sistema, como mencionado no 

Art. 5º, ficará responsável pelo patrimônio do laboratório durante o período 

reservado, mesmo não estando presente fisicamente no local. 

Art. 10º - Os usuários dos Laboratórios de Informática comprometem-se a 

utilizar os recursos exclusivamente para atividades de ensino, pesquisa ou extensão. 

Espera-se de todo usuário o cumprimento a uma série de normas que seguem o bom-

senso geral, favorecendo assim a coletividade e o aproveitamento máximo dos 

laboratórios para fins educacionais. Aos seus responsáveis reservam-se o direito de:  

I. Não se responsabilizar por objetos pessoais deixados no Laboratório – 

os mesmos serão encaminhados à zeladoria.  

II. Suspender o acesso de usuários que infrinjam as normas constantes 

neste documento; 

III. Bloquear o uso do computador, caso este não esteja sendo utilizado 

para fins acadêmicos. 

IV. Cada vez que o computador é reiniciado é realizada uma limpeza de 

todos os arquivos dos computadores, com a intenção de evitar vírus e 

erros no sistema. 

 

CAPÍTULO III - DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS 

 

Art. 11º - Algumas normas e procedimentos que constituem as boas práticas 

de utilização dos Laboratórios de Informática: 

I. Os Laboratórios de Informática só poderão ser utilizados para fins 

acadêmicos; 

II. É de responsabilidade dos funcionários (Professores e TI), manter a 

disciplina e a ordem nos Laboratórios de Informática, estando o mesmo 

sendo utilizado para aula ou não; 
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III. Problemas e ocorrências estranhas ou qualquer conduta indevida com 

o sistema ou equipamentos deve imediatamente ser reportadas ao 

responsável pelo setor, conforme o caso a resolução do problema será 

deferida em conjunto com a Direção Pedagógica da Instituição; 

IV. Não será permitida a entrada de comida e/ou bebida no recinto dos 

Laboratórios de Informática; 

V. Os arquivos criados devem ser copiados para seu dispositivo de 

armazenamento pessoal enviados para o seu correio eletrônico. 

Observando-se que os arquivos deixados no computador poderão ser 

alterados e apagados por qualquer usuário e também na manutenção 

dos microcomputadores sem aviso prévio.  

VI. Os usuários e a equipe do Laboratório devem preservar o silêncio na 

sala para que esta se configure em um ambiente de estudo; 

VII. O pessoal técnico de suporte dos Laboratórios de Informática deverão 

desempenhar todas as funções de atendimento e apoio aos usuários. 

VIII. Zelar pela boa utilização dos computadores, cadeiras, mesas e demais 

equipamentos dos Laboratórios de Informática. 

 

CAPÍTULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS RESPONSÁVEIS E 

USUÁRIOS 

 

Art. 12º - Compete a Coordenadoria e aos responsáveis pela Tecnologia de 

Informação:  

I. Dar suporte técnico aos professores e alunos no desenvolvimento das 

atividades acadêmicas e pedagógicas que necessitem dos recursos dos 

Laboratórios de Informática; 

II. Supervisionar e controlar o comportamento dos usuários e utilização 

dos equipamentos; 

III. Promover a otimização no uso dos microcomputadores dos 

Laboratórios de Informática; 
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IV. Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos do 

Laboratório de Informática. 

Art. 13º - Compete aos usuários: 

I.  Dos deveres: 

i. Ter ciência do conteúdo e orientações deste regulamento; 

ii. Respeitar o regulamento dos Laboratórios de Informática; 

iii. Prezar pelo bom uso e conservação dos equipamentos e móveis 

disponíveis nos Laboratórios de Informática; 

iv. Conferir o horário de aula e de funcionamento afixados na porta dos 

Laboratórios; 

v. Respeitar os horários disponíveis e as reservas realizadas previamente 

por professores; 

vi. Efetuar logoff e deixar o computador ligado, mesas e cadeiras 

devidamente arrumadas, quando do término de aula em meio aos 

turnos de atividades; 

vii. Manter o silêncio e o bom ambiente de trabalho/estudo; 

viii. Salvar arquivos de maneira correta para evitar problemas, como perda 

dos dados pessoais; 

ix. Comunicar ao responsável pelos Laboratórios sobre problemas e 

dificuldades enfrentadas no mesmo. 

II.  Dos direitos: 

i. Ter acesso aos recursos computacionais existentes nos Laboratórios 

para a concretização de suas atividades acadêmicas; 

ii. Ter orientação e instrução sobre a utilização dos recursos informáticos, 

tanto do funcionário do Laboratório como dos Professores; 

iii. Ter acesso à Internet para realizar pesquisas, acessar arquivos de 

apostilas e bases de dados que embasem ou complementem seus 

estudos e práticas; 

iv. Elaborar trabalhos diretamente relacionados às disciplinas e/ou 

projetos de pesquisa da Instituição; 
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v. Enviar e receber mensagens eletrônicas desde que com conteúdos 

relacionados às atividades acadêmicas. 

 

CAPÍTULO V - DAS PROIBIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS LABORATÓRIOS 

 

Art. 14º - Constitui uso indevido dos Laboratórios do Informática: 

I. Fazer transferências de arquivos muito grandes; 

II. Usar software ou sites de jogos; 

III. Fazer consultas a sites de conteúdo adulto (pornográfico); 

IV. Desenvolver e disseminar vírus de computador nos equipamentos dos 

Laboratórios de Informática; 

V. Abrir máquinas ou periféricos; 

VI. Rodar programas com intenção de “travar” o sistema; 

VII. Consertar os equipamentos; 

VIII. Desorganizar os Laboratórios; 

IX. Reconfigurar qualquer máquina/equipamento (microcomputador, 

impressora, etc.); 

X. Utilizar os equipamentos para fins pessoais, ou qualquer outro tipo de 

atividade incompatível com as tarefas acadêmicas; 

XI. Utilizar indevidamente o correio eletrônico, por exemplo, assumindo a 

identidade de outra pessoa, enviando mensagens anônimas; 

XII. Usar vocabulário de baixo calão; 

XIII. Tornar público conteúdo de correspondências eletrônicas particulares 

sem autorização; 

XIV. Criar e/ou utilizar programas que tenham o objetivo de obter senhas de 

outros usuários; 

XV. Fumar dentro dos Laboratórios; 

XVI. Ingerir qualquer tipo de alimento dentro dos Laboratórios; 

XVII. Instalar softwares nos equipamentos, sem a prévia autorização da 

administração dos Laboratórios; 
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XVIII. Retirar qualquer material ou equipamento dos Laboratórios sem 

autorização prévia do responsável pelo setor. 

 

CAPÍTULO VI - DAS PENALIDADES 

 

Art. 15º - Os usuários que praticarem qualquer ação indevida ou outra que 

resulte em danos aos Laboratórios de Informática estarão sujeitos às seguintes 

sanções:  

XIX. Suspensão temporária do direito de uso dos Laboratórios de 

Informática;  

XX. Reposição dos equipamentos danificados ou retirados;  

XXI. Sanções disciplinares previstas no Regimento da Instituição. 

Art. 16º - Cabe à Coordenadoria de Tecnologia da Informação deliberar sobre 

a sanção mais adequada a cada tipo de infração.  

Art. 17º - Caso o usuário tenha dúvida a respeito da permissão de realizar 

alguma atividade, deve consultar o professor-responsável. A falta de informação não 

é justificativa para má utilização dos equipamentos ou outro tipo de infração. 

 

CAPÍTULO VII - DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Art. 18º - Os Laboratórios de Informática somente poderão ser utilizados para 

aulas dos cursos regulares, de acordo com o horário de aulas.  

Art. 19º - Em não havendo agendamento de aula para referido horário, assim, 

havendo disponibilidade do laboratório, o mesmo poderá ser utilizado para atividades 

externas às aulas regulares, como cursos de extensão e outras atividades habilitadas 

pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação ou Direção Acadêmica. 

§ único - As aulas nos Laboratórios de Informática contarão obrigatoriamente 

com a presença de, pelo menos, um professor-responsável, ou na ausência deste, de 

um responsável designado pelo professor, pelo Coordenador de Tecnologia da 

Informação. 
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Art. 20º - Os horários de funcionamento dos Laboratórios de Informática são 

de segunda a sexta-feira das 08h00min às 22h30min e aos sábados das 08h00min às 

12h00min. 

 

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 21º - É permitido aos usuários trazer material ou equipamento particular 

para auxiliar no desenvolvimento das atividades (práticas ou expositivas, de ensino e 

pesquisa), realizadas nos Laboratórios de Informática, desde que se responsabilizem 

pessoalmente pelos mesmos. 

Art. 22º - A equipe de técnicos dos Laboratórios de Informática, bem como as 

coordenações, não será responsável por objetos ou equipamentos pessoais deixados 

ou esquecidos em suas dependências.  

Art. 23º - Além das normas anteriores, ficam os usuários sujeitos, ainda, às 

penalidades das Leis que regem o uso da Internet. 

Art. 24º - Ao reincidente em faltas enumeradas em quaisquer dos itens deste 

Regulamento, poderão ser aplicadas penas de maior gravidade segundo apreciação da 

Direção Pedagógica ou instância superior da Instituição. 

Art. 25º - Qualquer situação não prevista neste regulamento será considerada 

exceção e será tratada de modo particular, sendo que não haverá precedentes para 

nenhum dos casos.  

Art. 26º - Todos os usuários devem ter ciência das instruções gerais para a 

utilização dos Laboratórios de Informática. 

Art. 27º - A nenhum usuário é dado o direito de alegar desconhecimento das 

normas aqui dispostas. 

Art. 28º - Os casos omissos a este regulamento interno serão resolvidos pela 

Coordenadoria de Tecnologia de Informação e/ou instância superior.  

Art. 29º - O presente regulamento entra em vigor na data de sua homologação 

pelo Conselho Superior da FATEB (CONSUP), revogando-se as disposições em 

contrário. 
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ANEXO V - REGULAMENTO DO CENTRO LABORATORIAL PROFESSOR 

IVO NEITZEL DA FATEB 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - Esta política dispõe sobre as normas gerais, específicas e 

procedimentos operacionais adotados nos laboratórios, utilizados nos cursos de 

graduação, Pós – graduação e Técnicos da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB e 

Colégio Dom Bosco – Ensino Fundamental, Médio e Cursos Preparatórios como 

também Empresas Conveniadas para Prestação de Serviço e Comunidade Externa, no 

que se refere ao desenvolvimento de atividades práticas e teóricas nas suas 

dependências, bem como os direitos e deveres do usuário.  

I. Apresenta as normas básicas, com vista à realização de aulas práticas 

ou de pesquisa em conformidade com padrões de segurança; 

II. Informa sobre a postura e os principais procedimentos a serem 

adotados no laboratório, visando a proteção de riscos de acidentes; 

III. Facilita as atividades do coordenador, professores, técnicos, alunos e 

demais usuários por meio da especificação das respectivas atribuições. 

 

CAPÍTULO II - DO ACESSO E PERMANÊNCIA NO CENTRO LABORATORIAL 

 

Art. 2º - O acesso ao centro laboratorial estará condicionado ao cumprimento 

das normas estabelecidas nesse documento. 
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Art. 3º - O acesso de todos os usuários se dará através da catraca de acesso, 

não sendo permitidos outros meios, salvo portadores de necessidades especiais, onde 

a entrada será pelo portão de acesso, mediante a liberação de um técnico responsável. 

Art. 4º - Os laboratórios deverão permanecer trancados fora do horário de 

expediente, não sendo permitida a presença de usuários sem a presença do técnico ou 

docente responsável.  

Art. 5º - As chaves de acesso permanecerão sob responsabilidade do técnico 

responsável de acordo as normas internas das instituições, não sendo permitido a 

disponibilização para quaisquer usuários sem consentimento da Direção Acadêmica. 

Art. 6º A permanência dentro dos laboratórios estará condicionada as 

atividades práticas desenvolvidas, não sendo permitido permanecer no local o usuário 

que não tenha horário agendado para realizar atividades de ensino.  

Art. 7º A permanência dentro dos laboratórios sem agendamento ou ainda 

para tratar assuntos com usuários em atividades, como por exemplo, recados, avisos 

e etc., será permitida por no máximo 10 (dez) minutos. 

 

CAPÍTULO III - DOS LABORATÓRIOS, RESPONSÁVEIS E USUÁRIOS 

 

Art. 8º - O Centro Laboratorial Prof. Ivo Neitzel dispõe dos seguintes 

laboratórios: 1 (um) laboratório de Fabricação de Celulose e Papel; 1 (um) laboratório 

de Análises Físicas do Papel; 1 (um) laboratório de Química; 1 (um) laboratório de 

Biotecnologia Industrial e Ambiental; 1 (um) laboratório de Física; 1 (um) laboratório 

de Fenômenos de Transporte (FENOTRAN); 1 (um) laboratório de Concretos e Solos; 1 

(um) Oficina Mecânica; 1 (um) Laboratório de Metrologia; 1 Laboratório de Ensaios de 

Materiais; 1 (um) Laboratório de Microbiologia e Bases Biológicas; 1 (um) laboratório 

de Tecnologias de Cuidado em Saúde; 1 laboratório de Anatomia; 2 (dois) espaços 

Maker. 

Art. 9º - São considerados usuários dos laboratórios: docentes e alunos dos 

cursos da FATEB e Colégio Dom Bosco, técnicos administrativos desta instituição, 
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empresas e comunidade externa em atividades de ensino e pesquisa que tenham 

parceria com estas instituições.  

Art. 10º - O uso dos laboratórios estará condicionado ao planejamento e/ou 

agendamento prévio por parte dos usuários em função do horário de funcionamento 

e da disponibilidade de agenda. 

I. O discente só poderá utilizar os laboratórios mediante agendamento 

prévio de 7 (sete) dias e submissão do Planejamento de Atividades 

Laboratoriais (anexo A) devidamente preenchido e assinado pelas 

partes interessadas. 

II. O docente só poderá utilizar os laboratórios mediante agendamento 

prévio de 7 (sete) dias e submissão do Planejamento de Atividades 

Laboratoriais (anexo A) com o cronograma devidamente preenchido e 

assinado pelas partes interessadas juntamente com o procedimento da 

prática em anexo. 

III. As empresas ou instituições terceiras só poderão utilizar os laboratórios 

mediante o agendamento prévio de 7 (sete) dias e submissão do 

Planejamento de Atividades Laboratoriais (Anexo A da Política de 

Utilização e Procedimentos) com o cronograma devidamente 

preenchido e assinado pelas partes interessadas. 

IV. Em casos excepcionais, como por exemplo, visitas não programadas, 

esses deverão ser analisados pelo responsável do setor e se necessário 

comunicado e autorizado pela Direção Acadêmica. 

Art. 11º - Durante o período letivo os laboratórios poderão ser utilizados pelos 

usuários de segunda a sexta-feira, nos períodos vespertino e noturno que compreende 

das 13 às 18h; das 19 às 22h30min, entretanto, poderá ser utilizado no período 

matutino e aos sábados, após solicitação do Coordenador de Curso, autorização da 

Direção Acadêmica e disponibilidade do Técnico Responsável, sendo que este não terá 

obrigatoriedade de acompanhar as atividades desenvolvidas. 
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Art. 12º - A utilização dos laboratórios fora de expediente deverá ser 

oficializada em comunicação interna, com a antecedência mínima de 07 (sete) dias 

úteis, e somente será permitida mediante a autorização conforme exposto no art.10°. 

Art. 13º - O docente que optar por desenvolver atividades didáticas nos 

laboratórios assume automaticamente a responsabilidade pela orientação dos alunos 

quanto ao uso adequado do espaço, bem como de materiais, reagentes e 

equipamentos, proteção e segurança dos usuários e sobre o conteúdo deste 

documento. 

Art. 14º - Nos casos em que as instalações forem requisitadas para atividades 

não relacionadas com as funções usuais dos laboratórios, exceto os eventos 

pedagógicos, a responsabilidade pelos laboratórios e seus equipamentos passará para 

o requisitante da solicitação durante o período de autorização de utilização do 

laboratório. 

I. O período de autorização inclui as etapas de preparação, evento e 

reorganização do laboratório e equipamentos às suas condições iniciais; 

II. A emissão da autorização obriga a transferência da responsabilidade 

patrimonial dos equipamentos contidos no laboratório para o 

requisitante; 

III. Todo e qualquer evento que não for relacionado às atividades usuais do 

centro laboratorial só será liberada após uma avaliação Direção 

Acadêmica e do Responsável Técnico de acordo com o art.10°. 

 

CAPÍTULO IV - DAS FINALIDADES DOS LABORATÓRIOS 

 

Art. 15º - Os laboratórios constituem-se em órgãos de ensino, pesquisa e 

extensão dos cursos ofertados pela FATEB e Colégio Dom Bosco e tem como função e 

objetivo o desenvolvimento e a aplicação das diretrizes estabelecidas nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, bem como nas atribuições baseadas no Regimento Geral da 

FATEB e do Colégio Dom Bosco. 
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Art. 16º - Os laboratórios oferecem espaço e equipamentos para atividades, 

que visem especificamente: 

I. Dar o suporte às atividades dos cursos de Graduação, Pós-graduação, 

Técnicos, Ensino Fundamental, Médio e aos demais cursos ofertados 

pelas instituições; 

II. Promover o conhecimento e aprofundamento do aprendizado 

pertinente a determinadas áreas do conhecimento, relacionadas a 

disciplinas ministradas nos cursos ofertados; 

III. Desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão individuais ou 

coletivos; 

IV. Promover a interação teórica e prática do discente, nos termos desta 

política, para: 

a) Utilização do laboratório pelos docentes e técnicos dos cursos 

ofertados, para fins de ensino, pesquisa e extensão; 

b) Utilização do laboratório pelos docentes e técnicos destas instituições 

e pela comunidade externa, para fins de ensino, pesquisa e extensão; 

c) Utilização do laboratório pelos discentes para o cumprimento de carga 

horária de atividades práticas (AP) e atividades práticas supervisionadas 

(APS), iniciação científica (IC), estágio obrigatório ou estágio não 

obrigatório; 

Art. 17º - Os laboratórios são destinados prioritariamente, para realização de 

aulas teóricas-práticas relacionadas ao desenvolvimento das disciplinas dos cursos 

oferecidos pela FATEB e Colégio BOM BOSCO. 

Art. 18º - Não será permitida a utilização dos laboratórios para atividades que 

não estejam diretamente ligadas ao ensino, pesquisa ou extensão. 

Art. 19º - As atividades de pesquisa e extensão mesmo que autorizadas pelas 

Coordenações dos Cursos, e/ou pela Direção Acadêmica, estarão condicionada aos 

horários das atividades de ensino ministradas nos laboratórios. 

Art. 20º - Os laboratórios poderão ser utilizados por docentes do quadro de 

funcionários destas instituições para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, 
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extensão e/ou atividades de prestação de serviços à comunidade, desde que sejam 

previamente analisados e aprovados pela Direção Acadêmica, Gerência Administrativa 

e Técnico Responsável. 

Art. 21º - Os laboratórios poderão ser utilizados por outras empresas ou 

instituições através da formação de convênios. 

Art. 22º - Os laboratórios poderão ser utilizados para estudo e prática do 

discente, desde que solicitado ao docente responsável/coordenador de curso e 

agendado com o técnico responsável. 

Art. 23º - Os Laboratórios não poderão ser utilizados para outros fins que não 

sejam os de interesse acadêmico ou institucional, nem para atender trabalhos de 

interesse pessoal. 

Art. 24º - A utilização dos laboratórios estará condicionada mediante ao 

exposto no artigo Art.10º deste documento.  

 

CAPÍTULO V - DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS USUÁRIOS 

 

Art. 25º - Os laboratórios poderão ser utilizados pelos usuários, desde que, 

arcando com seus deveres e responsabilidades citadas neste documento. A supervisão 

do uso do laboratório caberá ao(s) técnico(s) de laboratório ou ao professor 

responsável pelo laboratório durante suas atividades. 

Art. 26º - Todos os usuários dos laboratórios deverão obedecer às normas de 

segurança e ao uso adequado dos materiais; caso seja observada qualquer 

irregularidade, o usuário deverá comunicar imediatamente ao professor responsável 

pelo laboratório ou ao técnico de laboratório. 

Art. 27º - Caso seja necessário o uso de material consumível (matéria prima, 

reagentes e ferramentas) para atividade de ensino, pesquisas e trabalhos de conclusão 

de curso, cabe ao professor e/ ou acadêmico (TCCs e pesquisas) identificar no 

Planejamento de Atividades Laboratoriais, mediante assinatura do coordenador do 

curso. O documento deverá ser entregue aos técnicos do laboratório para que se faça 
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uma avaliação do material conforme procedimento institucional e se proceda a 

liberação após aprovação da Direção Acadêmica. 

Art. 28º - Compete aos docentes responsáveis pelas práticas de laboratórios: 

I. Zelar pelo bom desempenho dos profissionais que atuam nos 

laboratórios; 

II. Supervisionar, orientar, impedir ou inibir a continuidade da realização 

de atividades não condizentes com as temáticas e finalidades 

específicas dos cursos ou de áreas afins ou que transgridam as normas 

deste regulamento; 

III. Zelar pela conservação dos materiais e equipamentos dos laboratórios;  

IV. Preencher o “Planejamento de Atividades Laboratoriais”, antes de cada 

período letivo, constando as práticas que serão desenvolvidas durante 

o semestre, bem como equipamentos e materiais necessários para o 

desenvolvimento de acordo com a descrição do documento citado; 

V. Solicitar aos técnicos a lista de materiais e equipamentos disponíveis, 

antes de cada período letivo, e adequar suas aulas práticas aos mesmos;  

VI. Acompanhar os discentes e orientá-los quanto às atividades e práticas 

a serem realizadas; 

VII. Obedecer à escala prevista e o horário designado para a realização de 

suas atividades; 

VIII. Orientar, quanto ao encaminhamento e acondicionamento, de acordo 

com normas técnicas, sobre a destinação final dos resíduos produzidos 

durante a utilização do laboratório. 

IX. Encaminhar à unidade de saúde qualquer usuário dos laboratórios que 

venha a se acidentar durante as atividades e, imediatamente comunicar 

o superior hierárquico; 

X. Informar ao técnico de laboratório qualquer anormalidade ou situação 

especial; 

XI. Zelar pela segurança de todos; 

XII. Cumprir e fazer cumprir esta política. 
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Art. 29º - São atribuições do Técnico de Laboratório: 

I. Preparar as aulas práticas, selecionar e organizar materiais, desde que 

o docente encaminhe a solicitação em roteiro de aula prática com 

antecedência com prazo mínimo de 7 (sete) dias úteis de acordo com o 

previsto no Art.10º. 

II. Fornecer suporte técnico para as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e de prestação de serviços desenvolvidas nos laboratórios. 

III. Informar, de acordo com a ordem de agendamento, as solicitações de 

disponibilização de materiais ou de utilização do espaço dos 

laboratórios para a realização de atividades; 

IV. Estabelecer, de acordo com as solicitações, a escala para o 

funcionamento e a realização das atividades nos laboratórios; 

V. Zelar pelo material, equipamentos e limpeza dos laboratórios. 

VI. Realizar levantamentos de materiais e equipamentos disponíveis, ao 

final de cada período letivo, bem como elaborar o orçamento 

necessário para o desenvolvimento das atividades dos laboratórios, 

observando as especificidades e a sua maior utilização; 

VII. Após cada atividade e na presença dos usuários, solicitar aos mesmos a 

conferência, limpeza e organização dos equipamentos ou materiais 

utilizados. 

VIII. Informar, com antecedência e em tempo hábil aos docentes e a 

administração a falta de material de consumo e a necessidade de 

manutenção em algum equipamento; 

IX. Seguir as normas e procedimentos operacionais disponíveis nos 

laboratórios; 

X. Orientar os usuários sobre os cuidados e normas de utilização do 

laboratório; 

XI. Seguir e orientar os usuários todas as normas e práticas de segurança; 
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XII. Utilizar, orientar, exigir e garantir o uso do EPI por parte de todos os 

usuários em todas as dependências do centro laboratorial, de acordo 

com as normas de segurança inerentes a cada atividade; 

XIII. Cumprir e fazer cumprir as precauções antes de começar a utilizar novos 

equipamentos; 

XIV. Em caso de novas técnicas e/ou procedimentos, verificar se existem 

condições de segurança suficientes para a implantação e utilização; 

XV. Comunicar imediatamente seu superior hierárquico sobre qualquer 

ocorrência, acidente ou incidente que ocorra durante o uso do 

laboratório.  

XVI. Manter o laboratório trancado quando não estiver sendo utilizado; 

XVII. Comunicar o pessoal do almoxarifado sobre quantidade de estoque ou 

aquisição de materiais; 

XVIII. Solicitar coleta de resíduos quando necessário; 

XIX. Solicitar a renovação anual das licenças obrigatórias (CRQ/Polícia 

Federal); 

XX. Planejar e fazer cumprir o plano de manutenção dos equipamentos; 

XXI. Cumprir e fazer cumprir as normas desta política. 

Art. 30º - Compete ao usuário: 

I. Ter ciência do conteúdo e orientações deste regulamento; 

II. Utilizar os EPIs e as vestimentas adequadas inerentes às atividades 

especifica desenvolvidas; 

III. Observar as placas de sinalização de segurança e orientações afixadas 

dentro dos laboratórios e nos corredores de acesso do centro 

laboratorial; 

IV. Ter ciência das orientações quanto à manutenção e instruções gerais 

para a utilização dos laboratórios; 

V. Manter a limpeza, organização e conservação dos materiais e 

equipamentos; 
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VI. Solicitar orientações do técnico sobre os cuidados e normas de 

segurança essenciais ao uso de qualquer material e/ou equipamento; 

VII. Participar após o término das atividades, da conferência dos materiais 

utilizados; 

VIII. Ser responsável pelos materiais e equipamentos que estiverem sendo 

utilizados;  

IX. Utilizar todos os materiais de consumo do laboratório com ponderação 

evitando o desperdício ou o mau uso;  

X. Quando autorizado o uso de qualquer equipamento, verificar a 

coincidência entre a voltagem do aparelho e a voltagem da rede 

elétrica, seguir os procedimentos operacionais disponíveis e ao término 

observar se o equipamento está desligado e desconectado da rede 

elétrica;  

XI. Solicitar autorização para manuseio de ferramentas e equipamentos 

existentes no laboratório; 

XII. Todos os usuários tem obrigação de comunicar imediatamente o 

responsável pelo laboratório sobre qualquer ocorrência, acidente ou 

incidente que ocorra durante o uso do laboratório. Segurança é 

responsabilidade de todos; 

XIII. Cumprir e fazer cumprir todas as normas desta política. 

 

CAPÍTULO VI - DA UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

Art. 31º - Todo o material pertencente aos laboratórios é de uso exclusivo dos 

mesmos, dentro das suas dependências, para a realização de práticas das temáticas do 

curso requerente. 

I.Para aulas e pesquisas de campo somente será permitida a retirada dos 

laboratórios de materiais didáticos, equipamentos portáteis e 

reagentes diluídos, mediante a disponibilidade dos mesmos e 

aprovação do técnico responsável; 
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II. A retirada de materiais dos laboratórios referentes ao item anterior 

estará condicionada à programação prévia e apresentação da 

“Solicitação de Retirada de Materiais e Equipamentos” (anexo B da 

Política de Utilização e Procedimentos) devidamente preenchida e 

assinada pelo docente/coordenador de curso e aprovada pelo técnico 

responsável; 

III. Atividades eventuais fora dos laboratórios, mas nas dependências das 

instituições em que haja necessidade de retirada de materiais do 

laboratório estará condicionada à programação prévia e apresentação 

da “Solicitação de Retirada de Materiais e Equipamentos” devidamente 

preenchida e assinada pelo docente/discente e aprovada pelo técnico 

responsável; 

IV. As solicitações referentes aos parágrafos I II e III deverão ser realizadas 

com antecedência mínima de 7 (sete) dias. 

Art. 32º - O docente e o acadêmico deverão responsabilizar-se por qualquer 

dano, extravio de material ou equipamento emprestado dos laboratórios. As sanções 

cabíveis constam no capítulo XI deste documento. 

Art. 33º - Havendo necessidade de manutenção ou conserto de equipamento 

deverá ser formalizada ao técnico responsável, para as providências necessárias e 

ações cabíveis.  

Art. 34º - No caso de ocorrências com equipamentos ou material de 

laboratório, deverá ser preenchido o Relatório de Quebras, Defeitos, Incidentes e 

Acidentes (anexo C da Política de Utilização e Procedimentos), de acordo com o 

especificado no documento. 

CAPÍTULO VII - DAS PROIBIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS LABORATÓRIOS 

I. Comer, beber, fumar dentro das suas dependências; 

II. Utilizar trajes inapropriados à utilização do laboratório (bermuda, 

chinelo, etc.), acessórios (corrente, anéis, relógio, brinco, etc.), bem 

como deixar cabelos longos soltos; 
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III. Exercer atividades que coloquem em risco a integridade física das 

instalações, máquinas, equipamentos e instrumentos, como por 

exemplo, a capacidade de operação e dimensionamento; 

IV. Facilitar o acesso de pessoas não autorizadas (empréstimo de chaves, 

cópias de chaves, abertura de portas, etc.); 

V. Perturbar o ambiente com algazarras e/ou qualquer outra atividade 

alheia às atividades da instituição; 

VI. Utilizar qualquer aparelho e/ou equipamento sem observar as 

instruções de uso e sem a devida autorização de um responsável pelo 

laboratório; 

VII. Retirar bancadas e equipamentos do local a eles destinados; 

VIII. Danificar materiais ou equipamentos; 

IX. Desmontar bancadas e equipamentos; 

X. Usar, durante as atividades, qualquer tipo de objetos, bolsas e similares 

em cima das bancadas; 

XI. Utilizar impropriamente soluções tóxicas, corrosivas ou outros que 

causem risco ao meio ou as pessoas que estejam nos laboratórios;  

XII. Desenvolver qualquer técnica ou prática de laboratório sem a devida 

autorização ou orientação do docente ou do técnico de laboratório; 

XIII. Utilizar os equipamentos e materiais dos laboratórios para fins pessoais 

ou para realizar qualquer atividade incompatível com as disciplinas de 

ensino ou da pesquisa;  

XIV. Utilizar equipamentos avariados que necessitem de assistência técnica 

especializada ou materiais com validade vencida ou adulterados. 

XV. Captar imagem ou filmagem, para qualquer uso sem permissão prévia 

da direção da instituição; 

XVI. Usar as instalações da FATEB para atividades impróprias; 

XVII. Descumprir qualquer norma desta política. 
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Art. 35º - É proibida a permanência de alunos, estagiários, monitores, ou 

qualquer usuário nas dependências dos laboratórios sem a presença do técnico ou do 

docente responsável. 

 

CAPÍTULO VIII - DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA E TRABALHOS 

DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 36º - Os laboratórios poderão ser utilizados para desenvolvimento de 

projetos de pesquisa/extensão e trabalhos de conclusão de curso, desde que sejam 

respeitadas as atividades de ensino e normas constantes neste regulamento. 

Art. 37º - Os laboratórios poderão ser utilizados para desenvolvimento de 

projetos de pesquisa/extensão e trabalhos de conclusão de curso, desde que o 

“Planejamento de Atividades Laboratoriais” esteja devidamente preenchido e 

assinado pelos interessados conforme o exposto no Art.10º desta política. 

I. O documento deverá ser entregue ao técnico responsável do 

laboratório para análise, antes do início de cada semestre com o 

conhecimento e na assinatura do coordenador de curso e do docente 

responsável pelo projeto;  

II. Em situações de preenchimento incorreto ou que dificulte a análise do 

técnico responsável, este deverá ser refeito e novamente assinado 

pelas partes interessadas, caso o documento não esteja nos padrões de 

conformidade, o Docente/Discente estará restrito ao desenvolvimento 

do Projeto de Pesquisa. 

Art. 38º - O espaço físico dos laboratórios é de uso comum aos docentes, 

discentes e demais usuários, a requisição de uso deverá ocorrer ordinariamente no 

início de cada período letivo, com tempo hábil para a programação e distribuição dos 

horários para cada atividade. 

Art. 39º - Caberá ao usuário autorizado se responsabilizar por qualquer dano 

que possa ocorrer com o material ou equipamento durante sua utilização. 
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CAPÍTULO IX - DA UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Art. 40º - A FATEB disponibilizara à contratante livre acesso aos laboratórios 

para utilização de equipamentos e acompanhamento de atividades a serem 

desenvolvidas para fins científicos e/ou estudos para melhorias de processos 

industriais desde que: 

I. A contratante cumpra e faça cumprir os deveres e responsabilidades 

citadas neste documento. A supervisão do uso do laboratório caberá 

ao(s) técnico(s) de laboratório da FATEB;  

II. Os serviços serão realizados mediante agendamento prévio de acordo 

com o exposto no Art. 10º desta política. O documento poderá ser 

encaminhado por e-mail, entretanto deverá ser apresentado impresso 

no dia da utilização; 

III. A contratante deverá indicar uma pessoa responsável para 

acompanhamento das atividades como também para resolver 

quaisquer imprevistos que possam ocorrer durante o desenvolvimento; 

IV. Só será liberada a entrada de funcionários terceiros mediante a 

identificação antecipada (via e-mail) por parte da contratante e após a 

liberação do cartão de entrada na recepção da FATEB. O cartão de 

entrada só será liberado para funcionários com crachá de identificação 

da empresa contratante; 

V. Em caso de acidentes e/ou qualquer eventualidade, a contratante 

deverá se responsabilizar e seguir todas as normas descritas no contrato 

de prestação de serviços e também nesta política; 

VI. A contratante deverá se responsabilizar por qualquer dano, extravio de 

material ou equipamento dos laboratórios de acordo com o previsto no 

contrato de prestação de serviço. 

VII. A contratante deverá adquirir por sua conta insumos e acessórios 

necessários para realização das atividades. 
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Art. 41º - Os laboratórios serão liberados para uso da contratante após os 

tramites legais exigidos estiverem em conformidade e mediante a assinatura do 

contrato de prestação de serviço, sendo que a liberação dependerá da aprovação do 

setor jurídico e análise de quitação de débitos pelo setor financeiro. 

 

CAPÍTULO X - DAS NORMAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

 

Art. 42º - Todos os usuários devem estar cientes e ser devidamente treinados 

para a utilização dos laboratórios com fins de evitar acidentes que coloquem em risco 

a integridade física dos mesmos e de outros. 

Art. 43º - Todos os usuários devem obrigatoriamente participar da integração 

de segurança e assinar o Termo de Ciência e Responsabilidade do Uso correto de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e Coletiva (EPC’s), (anexo D da Política de 

Utilização e Procedimentos) não só para o cumprimento das exigências da legislação 

vigente, mas priorizando a vida e integridade física de todos os usuários. 

Art. 44º - Todos os usuários devem ter ciência das orientações de segurança e 

somente poderão iniciar as atividades práticas mediante o uso dos equipamentos de 

proteção indicados nos respectivos laboratórios.  

Art. 45º - Atendendo as exigências da Norma Regulamentadora – NR 06, da Lei 

nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, fica estabelecido os EPI’s e EPC’s aplicáveis nas 

atividades desenvolvidas nos específicos laboratórios. 

I. Específicos para o Laboratório de Química 

a) Óculos de Proteção; 

b) Luvas de Proteção;  

c) Máscara de Proteção Respiratória; 

d) Sapato fechado, o uso de sapatilhas não é permitido; 

e) Calça comprida, o uso de calças com detalhes (rasgo) onde a pele fica 

exposta não é permitido; 

f) Jaleco de Manga Comprida; 
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Obs. Antes de manipular qualquer reagente, consultar a FISPQ (Ficha de 

Informação de Produtos Químicos). Trabalhar com cabelos presos. 

II. Específicos para o laboratório da Oficina Mecânica:  

a) Óculos de Proteção; 

b) Sapato de Segurança; 

c) Protetor Auricular; 

d) Jaleco de Manga Curta ou Manga Comprida com punho; 

e) Manter os cabelos presos. 

Quando aplicável: 

f) Creme Protetor para as Mãos; 

g) Protetor Facial; 

h) Máscara de Soldador; 

i) Avental de Soldador (raspa); 

j) Luva de Raspa; 

k) Touca de Soldador. 

III. Específicos para o laboratório de Concretos e Solos: 

a) Óculos de Proteção; 

b) Sapato de Segurança; 

c) Protetor Auricular (tipo concha para utilização em equipamentos com 

alto nível de ruído); 

d) Máscara de proteção (contra poeira);  

e) Jaleco de Manga Comprida; 

f) Luvas. 

IV. Específicos para o laboratório de Microbiologia e Bases Biológicas: 

 

a) Óculos de Proteção; 

b) Máscara de proteção (contra gases e substâncias toxicas); 

c) Luvas (contra materiais contaminantes, irritantes, tóxicas e/ou 

corrosivas); 

d) Jaleco de Manga Comprida; 
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e) Sapato Fechado; 

f) Protetor Auricular; 

g) Capela de Segurança Biológica;  

h) Capela de Segurança. 

V. Específicos para o laboratório Celulose e Papel: 

a) Óculos de Proteção; 

b) Máscara de Proteção;  

c) Luvas; 

d) Jaleco de Manga Comprida; 

e) Sapato Fechado; 

f) Protetor Auricular. 

Atividades no Digestor: 

a) Seguir os procedimentos e normas operacionais; 

b) Operar de acordo com a capacidade de pressão e temperatura indicada 

na placa do equipamento; 

c) Realizar coleta de licor somente após passar pelo trocador de calor; 

d) Utilizar protetor e respirador facial para realizar a coleta de licor; 

e) Utilizar luvas de Grafatex ou Kevlar cano longo (produção de vapores 

com alta temperatura); 

f) Durante o processo de cozimento não permanecer dentro da sala, 

mantendo a porta fechada, utilizando sempre o comando de operação 

localizado na parede externa da sala; 

g) Em casos de percepção de um eventual incidente, acionar o botão de 

emergência e se evadir do local. 

 

VI. Específicos para os demais laboratórios: 

a) Óculos de proteção; 

b) Protetor Auricular; 

c) Luvas; 

d) Sapato fechado (sapatilhas não são permitidas); 
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e) Calça comprida (calças com detalhes (rasgo) onde a pele fica exposta 

não é permitida); 

f) Jaleco de manga comprida. 

Art. 46º - Os EPIs descritos acima foram especificados de forma geral, 

entretanto devem ser utilizados de acordo com a atividade realizada. Caso houver 

necessidade de outros EPIs ou EPCs, esses devem ser analisados pelo setor de 

segurança e providenciados com autorização da Direção Acadêmica. 

Art. 47º - A permanência dentro dos laboratórios estará condicionada as 

atividades práticas desenvolvidas, não sendo permitido permanecer por mais de 10 

minutos usuários sem equipamentos de proteção.  

Art. 48º - Normas gerais para operação de equipamentos: 

I. Antes da utilização de qualquer equipamento verificar a capacidade de 

operação. Ex.: Temperatura e pressão máxima permitida; 

II. Antes da utilização de qualquer equipamento, verificar o nível de tensão 

elétrica do mesmo eliminando o risco de choque elétrico e danos no 

equipamento; 

III. Em atividades com solda e equipamentos de corte, manter atenção 

redobrada, evitar brincadeiras, seguir todos os requisitos de segurança 

recomendados pelo laboratorista responsável e avisos de advertências 

exposto nas paredes; 

IV. Não é permitida a operação de qualquer equipamento sem o 

acompanhamento do laboratorista responsável. 

Art. 49º - Normas de organização e limpeza: 



 

 

273 

Ao término da prática realizada, manter o laboratório limpo e organizado; 
I. Sempre utilizar luvas para lavagens e limpezas gerais; 

II. Nunca descartar produtos contaminados nas cubas e pias comuns; 

III. Sempre consultar o responsável em relação ao descarte de resíduos. 

Art. 50º - Em caso de acidentes: 

I. Interromper os trabalhos imediatamente; 

II. Comunicar o responsável pelo setor; 

III. Utilizar equipamentos de proteção coletiva (lava olhos e chuveiros de 

emergência) em caso de contaminação por reagente químico; 

IV. Utilizar o fluxograma com contatos de emergência. 

Art. 51º - Localização dos dispositivos de segurança: 

I. Identificar a localização dos equipamentos de proteção coletiva e 

dispositivos de segurança (extintores de incêndio); 

II. Observar o mapa de risco fixado nas paredes, identificando os riscos do 

setor. 

Art. 52º - Os profissionais do setor de limpeza devem ser instruídos quanto aos 

riscos nos laboratórios a fim de prevenir acidentes ou danificar equipamentos. 

Art. 53º - É expressamente obrigatório seguir todos os procedimentos descritos 

nas normas de segurança de utilização dos laboratórios (fixadas nas paredes), bem 

como a utilização dos equipamentos de proteção individual. 

Art. 54º - A FATEB/DOM BOSCO preza pela vida e segurança de todos os 

usuários. Em situações de risco eminente na realização de alguma atividade, paralisar 

imediatamente ou não executá-la até que sejam tomadas as medidas preventivas 

cabíveis. 

 

CAPÍTULO - XI DAS SANÇÕES CABÍVEIS 

 

Art. 55º - O não cumprimento deste Regulamento implicará nas seguintes 

sanções cabíveis: 
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I. Suspenção das atividades de Projeto de Pesquisa ou TCC, por um 

período de até 3 (três) meses; 

II. Ressarcimento de equipamentos e/ou materiais utilizados que 

apresentem mau funcionamento, estejam danificados e que tenham 

perdido suas propriedades de uso; 

III. Demais sanções previstas em regulamentos específicos de disciplina de 

corpo discente e, para docentes e colaboradores, aquelas previstas na 

legislação aplicável. 

 

CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 56º - É permitido aos usuários trazer material ou equipamento particular 

para auxiliar no desenvolvimento das atividades (práticas ou expositivas, de ensino e 

pesquisa), realizadas nos laboratórios, desde que se responsabilize pessoalmente 

pelos mesmos. 

Art. 57º - A equipe de técnicos dos laboratórios, bem como as coordenações, 

não será responsável por objetos ou equipamentos pessoais deixados ou esquecidos 

em suas dependências. 

Art. 58º - Os regulamentos específicos para cada laboratório estão baseados no 

conteúdo deste documento. 

Art. 59º - A nenhum usuário é dado o direito de alegar desconhecimento das 

normas aqui dispostas. 

Art. 60º - Os documentos em anexo citados nesta política estarão 

obrigatoriamente disponíveis em via eletrônica no campus virtual e site das 

instituições e via impressa no centro laboratorial. 

Art. 61º - Todos os usuários devem ter ciência das Instruções Gerais para a 

Utilização dos laboratórios. 

 

Art. 62º – Os casos não previstos nesta política deverão ser analisados pelo 

Coordenador específico de cada curso, Direção Acadêmica e se necessário outros 
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setores da instituição, assim como a Direção Geral das instituições FATEB/DOM 

BOSCO. 

Art. 63º - Tendo em vista o atendimento das especificidades de cada 

laboratório, esta política pode ser desdobrada em outros documentos normativos 

específicos, sempre alinhados aos princípios e diretrizes aqui estabelecidas. 

Art. 64º – A presente política entra em vigor na data de sua homologação pela 

DIREÇÃO GERAL da FATEB e DOM BOSCO, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI - REGULAMENTO DO PROGRAMA INOVAENG 
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Proposta Pedagógica para as ENGENHARIAS 

iNovaEng 

 

Visão geral 

A estratégia do iNovaEng tem como base fundamental a construção laboral de 

protótipos, na forma de um projeto interdisciplinar, com aplicação dos conhecimentos 

técnicos referenciados nas ementas da grade curricular dos cursos de engenharia da 

FATEB. Para a construção destes protótipos os alunos trabalharão em equipes por um 

prazo de dois anos. Recomenda-se que os protótipos abordem temas como estruturas 

robóticas, automática, internet das coisas (ioT), inteligência artificial e acessibilidade. 

O foco essencial da estratégia é: (1) conteúdo Inter, trans e multi-disciplinar, 

(2) equipes interdisciplinares, e, (3) experimentação, simulação e prototipagem. Para 

os acadêmicos atingirem seus objetivos considera-se que: (1) atualmente há acesso 

instantâneo à informação, (2) os alunos devem identificar o que é necessário para 

resolver um problema, e, (3) o trabalho em equipe é fundamental.  

A supervisão global do andamento dos projetos interdisciplinares será feita 

pelos coordenadores dos cursos. A definição dos projetos interdisciplinares será 

liderada pelos coordenadores dos cursos de engenharia e conduzida pelos alunos com  
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a assessoria dos professores das disciplinas envolvidas. Os projetos deverão permitir a 

integração dos conteúdos programáticos das disciplinas envolvidas em todos os quatro 

períodos letivos, todavia, deverão também acomodar as situações de alta 

especificidade vinculada a um determinado curso e seus alunos. A proposta dos 

projetos piloto será apresentada publicamente pelas equipes. 

 

Objetivos 

Geral 

Implementar uma estratégia disruptiva no âmbito das engenharias, que 

interrompe o procedimento de ensino-aprendizagem convencional e passa adotar 

práticas inovadoras consistentes com as demandas do mercado contemporâneo e 

alinhadas a instituições internacionais de referência mundial. 

 

Específicos 

• Preparar os engenheiros para o exercício profissional compatível com o 

mercado de trabalho na década 2020 – 2030. 

• Formar engenheiros competitivos e competentes na sua realidade profissional. 

 

Especificações 

A estratégia está fundamentada em conceitos que, atualmente, se imagina que 

sejam relevantes no futuro de médio prazo (Solving Problems That matter – critical 

insights for preparing the next generation of engineers, sept 2015, Lawrence Jones, 

KTH, Sweden, sponsored by Elsevier): 

● Conteúdo inter, intra e multidisciplinar; 

● Equipes interdisciplinares; 

● Experimentação, simulação e prototipagem; 

● Acesso instantâneo à informação; 

● Identificar o que é necessário para resolver um problema; 

● Trabalho em equipe; 

● Estrutura de ensino flexível e adaptável ao andamento dos estudos. 
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A estratégia tem como foco o hands on com apoio dos docentes, disciplinas, 

laboratórios e oficinas da FATEB. O modelo é utilizado nas modernas instituições de 

ensino de engenharia no mundo, como por exemplo, o Olin College of Engineering (3º 

melhor classificado nos EUA, 2017), University of Leeds (RU), ETH Zuerich (Suíça), 

Georgia Institute of Technology (USA), entre outros. Pode ser citada também a 

Universidade de Virginia (UVA, EUA) que implementou com enorme sucesso a 

estratégia que a FATEB se propõe a utilizar. Esta universidade reduziu as reprovações, 

melhorou o aprendizado e subiu 16 posições no ranking nacional. A estratégia é 

disruptiva em relação ao procedimento convencional. O número de horas em sala de 

aula, no sentido convencional, passa a ser, na média, duas horas diárias. O número de 

horas de atividades de dedicadas ao hands on, na média, é também duas horas diárias. 

O procedimento tem como base a simbiose entre a exposição ao conhecimento novo, 

teórico, e a aplicação em uma atividade laboral. 

 

Operacionalização  

 

I. Projetos Interdisciplinares 

Os alunos, organizados em equipes, deverão definir e desenvolver um projeto 

interdisciplinar com as seguintes características: 

 

1. Sobre os projetos interdisciplinares 

1.1. Deve produzir um dispositivo, planejado para ser construído em um 

prazo de 18 meses 

1.1.1. O dispositivo, para fins de referência, será denominado de 

“protótipo” 

1.2. A construção do protótipo deverá estar contextualizada no âmbito de 

um trabalho de engenharia envolvendo as engenharias civil, mecânica, 

produção e química.  

1.3. O protótipo, nas suas diversas fases de elaboração, deve ser registrado 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do Paraná 
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(PR) através de Anotações de Responsabilidade Técnica no contexto do 

CREA JR. 

1.4. O planejamento, projeto e construção do protótipo serão o escopo 

fundamental, mas não necessariamente único, do sistema de avaliação 

pedagógica nos períodos letivos correspondentes ao primeiro, 

segundo, terceiro e quarto período acadêmico do curso em que o aluno 

está matriculado. 

1.5. O planejamento, projeto e a construção do protótipo deverão estar 

fundamentados em minutas de cálculo técnicas envolvendo os 

conteúdos programáticos das disciplinas dos cursos de engenharia da 

FATEB. 

1.6. A definição do protótipo é de responsabilidade das equipes de alunos. 

1.6.1. Esta etapa será monitorada pelos coordenadores dos cursos de 

engenharia da FATEB.   

 

II. Avaliação 

O procedimento avaliativo, bimestral, incluirá a autoavaliação. Esta 

autoavaliação deverá produzir: (1) uma nota de desempenho na equipe, (2) uma nota 

representativa da homogeneidade de aprendizado na equipe, (3) uma nota 

representativa da continuidade da equipe, (4) uma nota de participação na equipe, e, 

(5) uma nota de frequência. Estas notas participam da composição das notas das 

avaliações periódicas.  

 Cada conteúdo técnico (disciplina) será avaliado e deverá considerar a 

utilização racional da matéria na execução do projeto. A avaliação deverá considerar 

os resultados produzidos na execução do projeto. 

2. Sobre as avaliações 

2.1. Primeira avaliação - bimestre 1 do 1º período (com nota de 0 a 10) 

A avaliação é constituída pelos seguintes itens com os pesos indicados: 



 

 

280 

2.1.1. Seleção do protótipo-50% - apresentação pública e manual 

descritivo  

O manual descritivo deve conter pelo menos os seguintes itens: 

2.1.1.1. Descrição geral e descrição detalhada  

2.1.1.1.1. Objetivo global 

2.1.1.1.2. Funcionalidades técnicas desejadas 

2.1.1.1.3. Funcionalidades visuais desejadas 

2.1.1.1.4. Restrições técnicas e funcionais 

2.1.1.1.5. Objetivo detalhado  

2.1.1.2. Projeto preliminar e cronograma 

2.1.1.3. Estimativa de custos (materiais e outros) 

2.1.2. Autoavaliação - 10% 

2.1.2.1. É constituída por uma planilha (com nota de 0 -10) 

medindo: 

2.1.2.1.1. A colaboração de cada membro da equipe para 

solução das tarefas e trabalhos 

2.1.2.1.2. A frequência de cada membro nas atividades da 

equipe (considerar também a participação 

online) 

2.1.2.1.3. A continuidade da equipe: manutenção de seus 

membros 

2.1.3. Prova - conteúdo interdisciplinar 20% 

Constituída pela média aritmética de duas avaliações, (com nota 

de 0 -10) 

2.1.3.1. Interdisciplinar: esta prova será realizada agrupando as 

disciplinas por afinidade com foco inter e multidisciplinar 

2.1.4. Prova para avaliar a homogeneidade de aprendizado e 

engajamento da equipe - 20% 
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2.1.4.1. Serão selecionados aleatoriamente dois membros da 

equipe que serão submetidos a um questionário e prova 

interdisciplinar 

2.2. As outras avaliações - todos os outros bimestres (nota de 0 a 10) 

A avaliação é constituída pelos seguintes itens com os pesos indicados: 

2.2.1. Evolução do protótipo - apresentação pública e manual 

descritivo-50% 

Deve contemplar pelo menos os seguintes itens 

2.2.1.1. Projeto, evolução e cronograma 

2.2.1.2. Minutas de cálculo 

2.2.1.3. Aplicação dos conhecimentos na execução do protótipo  

2.2.2. Autoavaliação - 10% 

2.2.2.1. É constituída por uma planilha com nota (0 -10) 

medindo: 

2.2.2.1.1. A colaboração de cada membro da equipe para 

solução das tarefas e trabalhos 

2.2.2.1.2. A frequência de cada membro nas atividades da 

equipe (considerar também a participação 

online) 

2.2.2.1.3. A continuidade da equipe: manutenção de seus 

membros 

2.2.3. Prova – conteúdo interdisciplinar - 20% 

2.2.3.1. Interdisciplinar: esta prova será realizada agrupando as 

disciplinas por afinidade com foco inter e multidisciplinar 

2.2.3.2. Conteúdo do Campus Virtual: realizadas online 

2.2.4. Prova para avaliar a homogeneidade de aprendizado e 

engajamento da equipe - 20% 

2.2.4.1. Serão selecionados aleatoriamente dois membros (são 

elegíveis todos os alunos exceto os sorteados 
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anteriormente) da equipe que serão submetidos a um 

questionário e prova interdisciplinar  

2.3. Prova substitutiva  

2.3.1. Ao término de cada semestre, o acadêmico tem a oportunidade 

de melhorar uma de suas notas bimestrais através da prova 

substitutiva. Para isso, deverá optar pelo bimestre no qual 

obteve a menor nota. 

2.3.2. A prova substitutiva será realizada na forma de uma prova inter 

e multidisciplinar envolvendo todos os conteúdos 

correspondentes às disciplinas do período letivo. 

 

III. Equipes 

3. Sobre as equipes 

3.1. As equipes serão constituídas obrigatoriamente por alunos das quatro 

engenharias (civil, mecânica, produção e química). 

3.2. As equipes terão 8 alunos 

3.2.1. Excepcionalmente, decorrente da não existência de quantidade 

suficiente de alunos, os colegiados poderão autorizar equipes 

com menos ou mais de 8 alunos.  

3.2.2. Cada modalidade de engenharia deve contribuir com dois 

alunos. 

3.3. As equipes terão a duração de dois anos 

3.4. Cada equipe indicará alunos para as seguintes funções: 

3.4.1. Líder, com as seguintes responsabilidades 

3.4.1.1. Representar a equipe em reuniões e eventos 

3.4.1.2. Representar a equipe no caso de impossibilidade de 

participação de todos os componentes 

3.4.1.3. Atuar como contato com as coordenações de curso 

3.4.1.4. Participar de treinamentos no caso de impossibilidade 

de participação de todos os componentes, neste caso 
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com a responsabilidade de repassar e replicar o 

treinamento para os demais membros da equipe 

3.4.1.5. Garantir o funcionamento harmônico da equipe e seus 

trabalhos 

3.4.1.6. Relatar, para a coordenação do curso, eventos 

extraordinários e eventuais anomalias  

3.4.2. Secretário, com as seguintes responsabilidades 

3.4.2.1. Elaborar registro (atas) e arquivamento de todas as 

reuniões com anotação de presenças, decisões e ações 

adotadas 

3.4.2.2. Elaborar registro e arquivamento das minutas de cálculo 

3.4.2.3. Efetuar cópias de segurança de todos os documentos 

produzidos (sugestão GoogleDrive e OneDrive)  

3.4.3. Cronometrista, com as seguintes responsabilidades 

3.4.3.1. Preservar o cumprimento do cronograma 

3.4.3.2. Atualizar, rever e propor adequações no cronograma 

3.4.3.3. Registrar o progresso na execução de cronograma 

3.4.3.4. Efetuar cópia de segurança do cronograma, atualizações 

e andamento dos trabalhos 

3.5. As funções serão rotativas com periodicidade semestral. 

 

IV. Cálculo da nota individual dos alunos 

 

A nota do i-ésimo aluno será calculada pela expressão:  

50 10 20 20

100

i i
i

SP AUV PRV HG
ALUNO

 +  +  + 
=   

Onde: 

• 
40 60

100

AP MD
SP

 + 
=   

o 1 250 50

100

CR CR
AP

 + 
=   
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o 
40 30 30

100

DE PR CS
MD

 +  + 
=   

▪ 
20 20 20 20 20

100

OG FT FV RE OD
DE

 +  +  +  + 
=   

▪ 
50 50

100

PP CR
PR

 + 
=   

▪ 140 20 40

100

MT OT CS
CS

 +  + 
=   

 

• 
50 50

100

i i
i

CL FR
AUV

 + 
=   

 

• 
50 50

100

i i
i

IT CVR
PRV

 + 
=   

 

• 
50 50

100

A BAL AL
HG

 + 
=   
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ANEXO VII - RESOLUÇÃO Nº 1073 CONFEA, DE 19 DE ABRIL DE 2016 

 

 

Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, 

atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais 

inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional. 

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – Confea, no uso das 

atribuições que lhe confere a alínea "f" do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 

1966, e  

Considerando a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício 

das profissões de engenheiro e de engenheiro agrônomo; 

Considerando o disposto no art. 1º da Lei nº 5.194, de 1966, que caracteriza as 

profissões do engenheiro e do engenheiro agrônomo pelas realizações de interesse 

social e humano que importem na execução dos empreendimentos, de caráter técnico, 

dispostos nas alíneas desse artigo; 

Considerando o Decreto nº 23.196, de 12 de outubro de 1933, que regula o 

exercício da profissão agronômica; 

Considerando o Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regula o 

exercício das profissões de engenheiro e de agrimensor; 

Considerando o Decreto-Lei nº 8.620, de 10 de janeiro de 1946, que dispõe 

sobre a regulamentação do exercício das profissões de engenheiro e de agrimensor, 

regida pelo Decreto nº 23.569, de 1933; 

Considerando a Lei nº 4.076, de 23 de junho de 1962, que regula o exercício da 

profissão de geólogo; 

Considerando a Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, que dispõe sobre a 

profissão de técnico industrial e agrícola de nível médio; 

Considerando a Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979, que disciplina a profissão 

de geógrafo; 

Considerando a Lei nº 6.835, de 14 de outubro de 1980, que dispõe sobre o 

exercício da profissão de meteorologista; 
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Considerando o Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, que regulamenta 

a Lei nº 5.524, de 1968, modificado pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002;  

Considerando a Lei nº 7.270, de 10 de dezembro de 1984, que apresenta 

disposições referentes ao exercício da atividade de perícia técnica; 

Considerando a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, que dispõe sobre a 

especialização de engenheiros e arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho; 

Considerando o Decreto nº 92.530, de 9 de abril de 1986, que regulamenta a Lei nº 

7.410, de 1985;  

Considerando a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional;  

Considerando a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e 

Considerando o disposto na Constituição Federal, art. 5º, inciso XIII, que 

preconiza ser “livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer”, 

RESOLVE: 

Art. 1º Estabelecer normas para a atribuição de títulos, atividades, 

competências e campos de atuação profissionais no âmbito das profissões que, por 

força de legislação federal regulamentadora específica, forem fiscalizadas pelo Sistema 

Confea/Crea. 

 

CAPÍTULO I - DAS DEFINIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 2º - Para efeito da fiscalização do exercício das profissões objeto desta 

Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I – atribuição: ato geral de consignar direitos e responsabilidades dentro do 

ordenamento jurídico que rege a sociedade; 

II – atribuição profissional: ato específico de consignar direitos e 

responsabilidades, na defesa da sociedade, para o exercício da profissão de acordo 
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com a formação profissional obtida em cursos regulares, junto ao sistema oficial de 

ensino brasileiro; 

III – título profissional: título constante da Tabela de Títulos do Confea, 

atribuído pelo Crea ao portador de diploma de conclusão de cursos regulares, 

expedido por instituições de ensino credenciadas, em conformidade com as diretrizes 

curriculares, o projeto pedagógico do curso e o perfil de formação profissional, 

correspondente a um campo de atuação profissional sob a fiscalização do Sistema 

Confea/Crea; 

IV – atividade profissional: conjunto de práticas profissionais que visam à 

aquisição de conhecimentos, capacidades, atitudes, inovação e formas de 

comportamentos exigidos para o exercício das funções próprias de uma profissão 

regulamentada; 

V – campo de atuação profissional: conjunto de habilidades e conhecimentos 

adquiridos pelo profissional no decorrer de sua vida laboral em consequência da sua 

formação profissional obtida em cursos regulares, junto ao sistema oficial de ensino 

brasileiro; 

VI – formação profissional: processo de aquisição de habilidades e 

conhecimentos profissionais, mediante conclusão com aproveitamento e diplomação 

em curso regular, junto ao sistema oficial de ensino brasileiro, visando ao exercício 

responsável da profissão; 

VII – competência profissional: capacidade de utilização de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessários ao desempenho de atividades em campos 

profissionais específicos, obedecendo a padrões de qualidade e produtividade. 

VIII - modalidade profissional: conjunto de campos de atuação profissional da 

Engenharia correspondentes a formações básicas afins, estabelecido em termos 

genéricos pelo Confea; 

IX – categoria (ou grupo) profissional: cada uma das duas profissões 

regulamentadas na Lei nº 5.194 de 1966; 

X – curso regular: curso técnico ou de graduação ou de bacharelado 

reconhecido pelo sistema oficial de ensino brasileiro, curso de especialização 
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oficialmente autorizado e credenciado pelo sistema oficial de ensino brasileiro e curso 

de pós-graduação lato sensu e stricto sensu considerado válido, em consonância com 

as disposições legais que disciplinam o sistema oficial de ensino brasileiro; e 

XI – suplementação curricular: conjunto de componentes curriculares 

integrantes de cursos de formação ou de graduação regulares, em consonância com 

as disposições legais que disciplinam o sistema oficial de ensino brasileiro.  

Art. 3º - Para efeito da atribuição de atividades, de competências e de campos 

de atuação profissionais para os diplomados no âmbito das profissões fiscalizadas pelo 

Sistema Confea/Crea, consideram-se os níveis de formação profissional, a saber: 

I – formação de técnico de nível médio; 

II – especialização para técnico de nível médio; 

III – superior de graduação tecnológica; 

IV – superior de graduação plena ou bacharelado; 

V – pós-graduação lato sensu (especialização); 

VI – pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado); e 

VII – sequencial de formação específica por campo de saber. 

§ 1º Os cursos regulares de formação profissional nos níveis discriminados nos 

incisos deste artigo deverão ser registrados e cadastrados nos Creas para efeito de 

atribuições, títulos, atividades, competências e campos de atuação profissionais. 

§ 2º Os níveis de formação profissional discriminados nos incisos I, III e IV 

habilitam o diplomado, em cursos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino 

brasileiro, ao registro profissional no Crea na forma estabelecida nos normativos do 

Confea que regulam o assunto. 

§ 3º Os níveis de formação de que tratam os incisos II, V, VI e VII possibilitam 

ao profissional já registrado no Crea, diplomado em cursos regulares e com carga 

horária que atenda aos requisitos estabelecidos pelo sistema oficial de ensino 

brasileiro, a requerer extensão de atribuições iniciais de atividades e campos de 

atuação profissionais na forma estabelecida nesta resolução. 

 

CAPÍTULO II - DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS 
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Art. 4º - O título profissional será atribuído pelo Crea, mediante análise do 

currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de formação do profissional, nos 

níveis discriminados nos incisos I, III e IV do art. 3º, obtida por diplomação em curso 

reconhecido pelo sistema oficial de ensino brasileiro, no âmbito das profissões 

fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea. 

Parágrafo único. O título profissional a ser atribuído em conformidade com o 

caput deste artigo deverá constar da Tabela de Títulos do Confea. 

Art. 5º - Aos profissionais registrados nos Creas são atribuídas as atividades 

profissionais estipuladas nas leis e nos decretos regulamentadores das respectivas 

profissões, acrescidas das atividades profissionais previstas nas resoluções do Confea, 

em vigor, que dispõem sobre o assunto. 

§ 1º Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos profissionais 

registrados nos Creas, ficam designadas as seguintes atividades profissionais: 

Atividade 01 – Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica. 

Atividade 02 – Coleta de dados, estudo, planejamento, anteprojeto, projeto, 

detalhamento, dimensionamento e especificação. 

Atividade 03 – Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental. 

Atividade 04 – Assistência, assessoria, consultoria. 

Atividade 05 – Direção de obra ou serviço técnico. 

Atividade 06 – Vistoria, perícia, inspeção, avaliação, monitoramento, laudo, 

parecer técnico, auditoria, arbitragem. 

Atividade 07 – Desempenho de cargo ou função técnica. 

Atividade 08 – Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, 

experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão. 

Atividade 09 – Elaboração de orçamento. 

Atividade 10 – Padronização, mensuração, controle de qualidade. 

Atividade 11 – Execução de obra ou serviço técnico. 

Atividade 12 – Fiscalização de obra ou serviço técnico. 

Atividade 13 – Produção técnica e especializada. 
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Atividade 14 – Condução de serviço técnico. 

Atividade 15 – Condução de equipe de produção, fabricação, instalação, 

montagem, operação, reforma, restauração, reparo ou manutenção. 

Atividade 16 – Execução de produção, fabricação, instalação, montagem, 

operação, reforma, restauração, reparo ou manutenção. 

Atividade 17 – Operação, manutenção de equipamento ou instalação. 

Atividade 18 – Execução de desenho técnico. 

§ 2º As atividades profissionais designadas no § 1º poderão ser atribuídas de 

forma integral ou parcial, em seu conjunto ou separadamente, mediante análise do 

currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de formação do profissional, 

observado o disposto nas leis, nos decretos e nos normativos do Confea, em vigor, que 

tratam do assunto. 

§ 3º As definições das atividades designadas neste artigo encontram-se no 

glossário constante do Anexo I desta Resolução. 

Art. 6º - A atribuição inicial de campo de atuação profissional se dá a partir do 

contido nas leis e nos decretos regulamentadores das respectivas profissões, acrescida 

do previsto nos normativos do Confea, em vigor, que tratam do assunto. 

§ 1º As profissões que não têm atribuições regulamentadas em legislação 

específica terão suas atribuições mínimas definidas nos normativos do Confea, em 

vigor, que tratam do assunto. 

§ 2º As eventuais atribuições adicionais obtidas na formação inicial e não 

previstas no caput e no § 1º deste artigo serão objeto de requerimento do profissional  

e decorrerão de análise do currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de 

formação do profissional, a ser realizada pelas câmaras especializadas competentes 

envolvidas. 

Art. 6º - A atribuição inicial de campo de atuação profissional se dá a partir do 

contido nas leis e nos decretos regulamentadores das respectivas profissões, acrescida 

do previsto nos normativos do Confea, em vigor, que tratam do assunto. 
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§ 1º As profissões que não têm atribuições regulamentadas em legislação 

específica terão suas atribuições mínimas definidas nos normativos do Confea, em 

vigor, que tratam do assunto. 

§ 2º As eventuais atribuições adicionais obtidas na formação inicial e não 

previstas no caput e no § 1º deste artigo serão objeto de requerimento do profissional 

e decorrerão de análise do currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de 

formação do profissional, a ser realizada pelas câmaras especializadas competentes 

envolvidas. 

Art. 7º - A extensão da atribuição inicial de atividades, de competências e de 

campo de atuação profissional no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema 

Confea/Crea será concedida pelo Crea aos profissionais registrados adimplentes, 

mediante análise do projeto pedagógico de curso comprovadamente regular, junto ao 

sistema oficial de ensino brasileiro, nos níveis de formação profissional discriminados 

no art. 3º, cursados com aproveitamento, e por suplementação curricular 

comprovadamente regular, dependendo de decisão favorável das câmaras 

especializadas pertinentes à atribuição requerida. 

§ 1º A concessão da extensão da atribuição inicial de atividades e de campo de 

atuação profissional no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea 

será em conformidade com a análise efetuada pelas câmaras especializadas 

competentes do Crea da circunscrição na qual se encontra estabelecida a instituição 

de ensino ou a sede do campus avançado, conforme o caso. 

§ 2º A extensão de atribuição é permitida entre modalidades do mesmo grupo 

profissional. 

§ 3º A extensão de atribuição de um grupo profissional para o outro é permitida 

somente no caso dos cursos stricto sensu previstos no inciso VI do art. 3º, devidamente 

reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES e registrados e cadastrados nos Creas. 

§ 4º Os cursos previstos no parágrafo anterior quando realizados no exterior 

deverão ser revalidados na forma da legislação em vigor. 



 

 

292 

§ 5º No caso de não haver câmara especializada relativa ao campo de atuação 

profissional do interessado ou câmara especializada compatível à extensão de 

atribuição de campo de atuação profissional pretendida pelo interessado, a decisão 

caberá ao Plenário do Crea, embasada em relatório fundamentado da Comissão de 

Educação e Atribuição Profissional do Crea, quando houver, ou em relatório e voto 

fundamentado de conselheiro representante de instituição de ensino da modalidade. 

§ 6º Em todos os casos, será exigida a prévia comprovação do cumprimento das 

exigências estabelecidas pelo sistema oficial de ensino brasileiro para a validade e a 

regularidade dos respectivos cursos, bem como o cadastro da respectiva instituição de 

ensino e dos seus cursos no Sistema Confea/Crea. 

§ 7º É vedada a alteração do título profissional inicial em função exclusivamente 

de extensão de atribuição. 

 

CAPÍTULO III - DO REGISTRO E DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS 

 

Art. 8º - Os profissionais habilitados só poderão exercer a profissão após o 

registro no Conselho Regional da circunscrição onde se encontrar o local de sua 

atividade. 

Parágrafo único. A atribuição inicial de títulos, atividades, competências e 

campos de atuação profissionais, bem como a extensão de atribuições, para os 

diplomados nos respectivos níveis de formação abrangidos pelas diferentes profissões 

fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea será efetuada pelo Crea estritamente em 

conformidade com a análise do Crea da circunscrição na qual se encontra estabelecida  

a instituição de ensino ou a sede do campus avançado, conforme o caso, incluindo o 

respectivo registro no Sistema de Informações Confea/Crea – SIC. 

Art. 9º - O Crea deverá anotar as características da formação do profissional, 

com a correspondente atribuição inicial de título, atividades e campos de atuação para 

o exercício profissional, levando em consideração as disposições dos artigos 

anteriores. 
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CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 10º - Para efeito da aplicação desta resolução, adotar-se-ão os seguintes 

critérios: 

I – ao profissional que estiver registrado será permitida a extensão da 

atribuição inicial de atividades e campos de atuação profissionais, em conformidade 

com o estabelecido no art. 7º e seus parágrafos desta resolução; 

II – ao aluno matriculado em curso técnico ou de graduação comprovadamente 

regular antes da vigência desta resolução é permitida a opção pelo registro em 

conformidade com as disposições então vigentes; 

III – ao egresso de curso técnico ou de graduação matriculado a partir da 

vigência desta resolução serão atribuídos título, atividades e campo de atuação 

profissionais em conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 4º, 5º e 6º e 

seus parágrafos, sendo-lhe permitida a extensão dessa atribuição inicial em 

conformidade com o estabelecido no art. 7º e seus parágrafos, desta resolução; e 

IV – ao profissional que ainda não estiver registrado, incluindo o diplomado no 

exterior, serão atribuídos título, atividades e campo de atuação profissionais, em 

conformidade com os critérios estabelecidos nos artigos 4º, 5º e 6º e seus parágrafos, 

sendo-lhe permitida a extensão dessa atribuição inicial em conformidade com o 

estabelecido no art. 7º e seus parágrafos, desta resolução. 

Art. 11º - A partir da vigência desta resolução, os Creas deverão registrar, no 

cadastro do SIC: 

I – do profissional engenheiro já registrado no Crea, com atribuições iniciais 

constantes das resoluções do Confea, em vigor, o acréscimo das atribuições do art. 7º 

da Lei nº 5.194, de 1966, e dos artigos específicos de sua profissão constantes do 

Decreto nº 23.569, de 1933, mediante análise curricular; 

II – do profissional engenheiro-agrônomo já registrado no Crea com atribuições 

iniciais constantes das resoluções do Confea, em vigor, o acréscimo das atribuições do 

art. 7º da Lei nº 5.194, de 1966, e do Decreto nº 23.196, de 1933, mediante análise 

curricular; e 
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III – dos demais profissionais já registrados no Crea, as atribuições constantes 

das leis, dos decretos regulamentadores das respectivas profissões ou dos artigos 

específicos de suas profissões constantes das resoluções do Confea, conforme o caso. 

Parágrafo único. O registro no cadastro do SIC das situações previstas nos 

incisos I, II e III acima deverá ser solicitado mediante requerimento do profissional 

interessado dirigido ao Presidente do Crea no qual foi registrado. 

Art. 12º - Os procedimentos para cadastramento de instituição de ensino e de 

cursos para atendimento dos arts. 10 e 11 da Lei nº 5.194, de 1966, assim como o 

regulamento das Comissões de Educação e Atribuição Profissional dos Creas estão 

dispostos no Anexo II desta resolução. 

Art. 13º - As dúvidas levantadas no âmbito dos Creas relativos a atribuições de 

títulos, atividades, competências e campos de atuação profissionais serão analisados 

e decididos pelo Confea, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 

27 da Lei nº 5.194, de 1966. Art. 14. Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial da União – DOU. 

 

Brasília, 19 de abril de 2016. 

Eng. Civ. José Tadeu da Silva 

Presidente 

 

 

 


