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DADOS FORMAIS DO CURSO        

 
Curso: Engenharia Mecatrônica. 

Habilitação: Bacharelado em Engenharia Mecatrônica. 

Endereço do curso: Campus Amélia Maria Uchôa, Av. Gustavo Paiva, 

5017.Cruz das Almas, Maceió - AL- CEP: 57038-000 – Tel.: (82) 3311-3100.  

Modalidade do curso: Presencial 

Número de vagas ofertadas: 150 vagas totais anuais, sendo ofertadas 75 

vagas a cada semestre. 

Regime Acadêmico: 

Carga horária total: 

4.200 horas. 

Turno(s) de funcionamento: 

Matutino e Noturno. 

Tempo de integralização: 

Duração mínima de 5 (cinco) anos e máxima de 10 (dez) anos. 

Dimensão das turmas: 

Atividades teóricas: Até 60 alunos. 

Práticas: Até 30 alunos (Considera-se a capacidade dos laboratórios). 

Regime de matrícula: 

Semestral. 

Legislação e normas que regem o curso: 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB (Lei nº 

9.394/96). 

 Resolução CNE/CES Nº 11, de 11/03/2002 que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. 

 Resolução CNE/CES Nº 2, de 18/06/2007 que dispõe sobre carga 

horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração 

dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 
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 Lei Nº 5.194, de 24/12/1966 que regula o exercício das profissões de 

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo e dá outras 

providencias. 

 Resolução CONFEA Nº 1010, de 22/08/2005, que 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. 

 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia 

Mecatrônica (PPC) e normas do Centro Universitário Tiradentes 

(Unit). 

 Decreto Nº 5.296/2004 - Regulamenta as Leis Nº 10.048/2000, que dá 

prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e Nº 10. 

098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências; 

 Decreto nº 5.626/2005 - Regulamenta a Lei nº10436/2002, que 

dispões sobre a Língua Brasileira de Sinais, Libras, e o artigo 18 da 

Lei nº10098/2000, Resolução 01/2012 - Estabelece Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; 

 Resolução nº 01 de 17/06/2010 da Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior - Normatiza o Núcleo Docente Estruturante; 

 Resolução CNE nº 1/2004 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 

 Lei 11.645/2008 - Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”; 

 Decreto 4.281/2002 - Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 

1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá 

outras providências.  
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Ato legal de Autorização do Curso de Engenharia Mecatrônica da Unit: 

 Portaria MEC/SERES Nº 16, de 23 de janeiro de 2013, publicada no 

Diário Oficial da União de 24/01/2013.  

 
 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Graduação em 

Engenharia Mecatrônica do Centro Universitário Tiradentes (Unit) é um 

importante instrumento do curso que reflete a sua identidade e direções 

intencionais, definindo ações educativas e as características necessárias ao 

cumprimento dos propósitos e intencionalidades. Nele encontram-se 

explicitados tanto a organização, como o trabalho pedagógico na sua 

globalidade. 

 O Curso de Graduação em Engenharia Mecatrônica utiliza 

metodologias e critérios para acompanhamento e avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem e do próprio curso, em consonância com o sistema de 

avaliação e a dinâmica curricular definidos por esta Instituição de Ensino 

Superior (IES), com base na Resolução CNE/CES Nº 11, de 11/03/2002 que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Engenharia e legislação educacional pertinente. 

 Resultado da participação do corpo docente, do corpodiscente, do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do Colegiado do Curso, o PPC encontra-

se articulado com as bases legais e concepção de formação profissional que 

favoreça ao estudante o desenvolvimento das competências necessárias ao 

exercício da capacidade de observação, análise crítica e questionamento, 

sintonizado com a dinâmica da sociedade nas suas demandas locais, regionais 

e nacionais, assim como com os avanços científicos e tecnológicos. 

 Este PPC encontra-se coerente com o que é preconizado pelas 
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Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o curso de graduação em 

Engenharia, pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), pelo Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), bem como as demandas do mercado de 

trabalho e as necessidades socioeconômicas, políticas e educacionais do 

Estado de Alagoas. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecatrônica é resultado 

da participação do Colegiado e do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

formados por representantes dos corpos docente e discente do curso. É 

articulado com as bases legais e a nova concepção de aprendizagem do 

currículo por competências, que propicia ao estudante o desenvolvimento das 

habilidades e competências necessárias ao exercício profissional e ao perfil 

profissiográfico proposto, voltado para o desenvolvimento da criticidade, 

capacidade de observação e questionamento e formação de cidadãos 

sintonizados com a dinâmica da sociedade e suas demandas locais, regionais 

e nacionais, bem como com os avanços científicos e tecnológicos do mundo. 

O PPC apresenta um currículo inovador que sistematiza teorias, 

reflexões e práticas acerca do processo de formação profissional, além de 

traduzir a filosofia organizacional e pedagógica da Unit, suas diretrizes e 

estratégias de desenvolvimento e atuação a curto, médio e longo prazo. 

 A proposta do currículo por competências é trazer a prática e o 

desenvolvimento da identidade profissional para o centro das atividades de 

aprendizado, preocupando-se com a identificação e adequação de processos 

que conduzam a resultados preestabelecidos, buscando a integração e 

alinhamento de metodologias de ensino-aprendizagem, práticas educacionais, 

contextos de aprendizagem e métodos de avaliação, em uma nova perspectiva 

de orientação pedagógica e formação acadêmica. 

Desse modo, o presente projeto explicita o conjunto de diretrizes 

organizacionais e operacionais tais como: objetivos, perfil profissional do 

egresso, metodologia, estrutura curricular, unidades curriculares, ementas, 

bibliografia, sistema de avaliação e estrutura física a ser utilizada pelo curso, 

dentre outros aspectos. 
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Finalmente, este documento reflete uma proposta educacional 

inovadora, sistematizando teorias, reflexões, metodologias e as práticas 

necessárias para o desenvolvimento pelos discentes das competências e das 

habilidades esperadas e para a garantia do perfil do egresso desejado a partir 

do processo de formação profissional do engenheiro mecatrônico. 

 

2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

2.1. Histórico da IES 

 

A Sociedade Educação Tiradentes - SET, com sede no estado de 

Sergipe e mantenedora do Centro Universitário Tiradentes (Unit), foi fundada 

em 09 de dezembro de 1962, nove meses após a criação do Colégio 

Tiradentes que se localizava na Rua Laranjeiras no bairro do Centro em 

Aracaju, oferecendo os cursos de Primeiro e Segundo Graus 

Profissionalizante-Pedagógico e Contabilidade. 

A SET, entidade de direito privado, com fins lucrativos, reconhecida pela 

comunidade sergipana e da região Nordeste possuidora de um Estatuto que se 

encontra registrado no Cartório de Títulos e Documentos, no Livro A-15, fls. 42, 

sendo administrada pela assembleia geral do Conselho Fiscal e Diretoria, se 

tornou em 11 de julho de 1972 a mantenedora da Faculdade Integrada 

Tiradentes (FITS) após aprovação do Projeto pelo MEC. 

Fundada nove meses após a criação do Colégio Tiradentes que se 

localizava na Rua Laranjeiras no bairro do Centro em Aracaju, iniciou suas 

atividades ofertando os cursos profissionalizantes de Pedagogia e 

Contabilidade, sendo estes de Primeiro e Segundo graus. Ampliando suas 

atividades e atuação na educação, em 1972, a mantenedora após aprovação 

do Projeto da então Faculdade Integrada Tiradentes (FITS) pelo MEC, 

implantou os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências 

Econômicas no estado de Sergipe.  
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Em 25 de agosto de 1994, as Faculdades Tiradentes foram 

reconhecidas como Universidade, passando a denominar-se Universidade 

Tiradentes (Unit), reconhecida através da Presidência da República e pelo 

Ministério da Educação, através da Portaria 1.274 do Ministério da Educação e 

do Desporto, publicada no Diário Oficial da União n.º 164 em 26 de agosto de 

1994. 

Atualmente, esta instituição possui cursos de graduação em diversas 

áreas do conhecimento e de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, 

ofertados nos campus da capital e do interior do estado de Sergipe, bem como 

está credenciada através da Portaria do MEC, 641 de 16 de março de 2004, a 

ofertar cursos de Graduação e Pós-graduação à distância. 

A partir da experiência exitosa e consolidada em Aracaju e outras 

cidades sergipanas, a Mantenedora decidiu expandir suas atividades 

educacionais para o vizinho estado de Alagoas. Em 2006, foi instalada no 

município de Maceió - AL, a Faculdade Integrada Tiradentes - FITS, 

estabelecimento isolado de ensino superior, mantido pela Sociedade de 

Educação Tiradentes S/S Ltda. Nesta ocasião foram ofertados os cursos de 

Serviço Social, Administração e Ciências Contábeis. 

O funcionamento da então Faculdade em 2006 ocorreu em uma sede 

provisória localizada no Shopping Iguatemi na Avenida Gustavo Paiva, nº 2990, 

1º andar, Mangabeiras, Maceió. Com a implementação do Projeto de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) no tocante à expansão e melhoria da 

infraestrutura institucional, inaugura em 2007 uma nova sede, sendo esta o 

Campus Amélia Maria Uchôa localizada na Av. Comendador Gustavo Paiva, nº 

5017, bairro de Cruz das Almas nesta mesma cidade. Tal fato possibilitou a 

transferência de seus cursos para as novas instalações, além de também 

ofertar novos cursos de graduação e pós-graduação, e ampliar suas atividades 

de pesquisa e extensão.  

Através de um processo de discussão coletiva, a Faculdade Integrada 

Tiradentes elaborou seu Projeto Pedagógico Institucional - PPI e seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI, documentos imprescindíveis na definição 
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de todas as ações a serem implementadas para promover a articulação entre 

as questões administrativas e pedagógicas da IES.  

Em 2010 a então Fits construiu de forma compartilhada, o PDI 2011-

2015 com todo o corpo social da IES. Nesse processo de discussão foram 

realizadas diversas reuniões com todos os segmentos da Instituição para 

reflexões e definições conjuntas a respeito do planejamento de novas metas a 

serem integralizadas para o próximo quinquênio. As reuniões foram 

coordenadas por uma Comissão composta por representantes de todos os 

segmentos da Instituição que teve como missão elaborar o documento final do 

PDI. As discussões iniciadas em cada setor tiveram como finalidade garantir a 

participação ampla dos setores de modo que o novo PDI espelha o 

pensamento da Faculdade e se constitui em elemento articulador das ações e 

compromissos assumidos pelos atores institucionais na sua implementação.  

Nesse processo foram traçadas as linhas gerais que atendam às metas 

propostas para 2011-2015 contemplando, prioritariamente: a ampliação e 

modernização de infraestrutura física e equipamentos e acervo bibliográfico; 

permanecer com o processo de avaliação e atualização dos projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação, criar novos cursos de 

graduação e pós-graduação, ampliar a oferta de cursos e eventos de extensão, 

ampliar as oportunidades da responsabilidade social com a comunidade 

entorno, ampliar o quadro docente com professores titulados com mestrado e 

doutorado e consolidar as políticas de apoio à pesquisa através do 

fortalecimento dos programas de iniciação cientifica, de qualificação docente e 

de indução a criação de grupos de pesquisa. 

Em 11 de setembro de 2014, a Faculdade Integrada Tiradentes – FITS 

foi reconhecida, após avaliação in loco, como Centro Universitário, passando a 

denominar-se Centro Universitário Tiradentes (UNIT), reconhecida através da 

Presidência da República e pelo Ministério da Educação, através da Portaria 

795 do Ministério da Educação e do Desporto, publicada no Diário Oficial da 

União nº 176, de 11 de Setembro de 2014, Seção 1, página 28/30. 
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O Centro Universitário Tiradentes - UNIT é uma instituição mantida pela 

Sociedade Educação Tiradentes – SET, entidade esta de direito privado e com 

fins lucrativos, reconhecida pela comunidade sergipana e região Nordeste.  

Embora o Centro Universitário Tiradentes - UNIT seja uma instituição de ensino 

superior ainda recente no estado de Alagoas, traz um longo e exitoso histórico 

na educação através de sua mantenedora cuja atuação no ensino superior se 

iniciou no estado de Sergipe, bem como vem adquirindo cada dia o 

reconhecimento da sociedade alagoana.  

A SET possui seu Estatuto registrado no 10º Ofício - Cartório de 

Registros de Títulos, Documentos e das Pessoas Jurídicas da Comarca de 

Aracajú – SE, sob nº 22.451, livro A/3 às fls. 15 verso, em 23 de fevereiro de 

2001.  

O Centro Universitário Tiradentes - UNIT oferta um total de 22 cursos de 

graduação, sendo estes: Enfermagem, Medicina, Psicologia, Fisioterapia, 

Nutrição, Biomedicina, Odontologia, Serviço Social, Direito, Administração, 

Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Design de Interiores, 

Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Engenharia 

Ambiental, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Civil, Engenharia de Petróleo, 

Engenharia de Produção e Ciência da Computação. Além desses, oferece 

cursos de Pós-Graduação Lato Sensu nas áreas de Saúde, Ciências Sociais, 

Gestão, Comunicação Social e Direito e passa a ofertar a partir de 2016 seu 

primeiro curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado Interdisciplinar em 

Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas – SOTEPP, autorizado pela 

CAPES com conceito 4. 

Os discentes do Centro Universitário Tiradentes são oriundos 

majoritariamente do município de Maceió, embora também seja expressivo o 

número de discentes oriundos de diversos municípios do estado de Alagoas, 

tais como Marechal Deodoro, Murici, Maragogi, Boca da Mata, Matriz do 

Camaragibe, Porto Calvo, Coruripe, Rio Largo, Japaratinga, São Luiz do 

Quitunde, Arapiraca, entre outros. 
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Para oferecer uma formação acadêmica e profissional aos seus alunos A 

Unit conta com um corpo docente e técnico-administrativo qualificado; uma 

eficiente estrutura organizacional; e, uma infraestrutura moderna e tecnologia 

de ponta, adequados ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão.  

As ações pedagógicas do Centro Universitário Tiradentes – UNIT 

fundamentam-se na busca incessante de articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão, a qual se consubstancia na reavaliação dos currículos, metodologias 

e processos de avaliação; na incorporação das mais recentes teorizações, na 

preocupação com as demandas do mercado de trabalho e com as 

necessidades emanadas da sociedade. 

 O Centro Universitário Tiradentes é regulamentado pelo seu Regimento, 

pela legislação de ensino superior e, no que couber, pelo Estatuto da 

Mantenedora. Com a implantação desta instituição de ensino superior em 

Maceió, a Sociedade Educação Tiradentes – SET pretende expandir suas 

atividades educacionais no nordeste brasileiro, contribuindo desta forma para 

reduzir as desigualdades sociais existentes e com o desenvolvimento regional. 

 

2.2. Missão e Objetivos do Centro Universitário Tiradentes 

 

2.2.1. Missão da Instituição 

 

A missão por meio da qual o Centro Universitário Tiradentes estabelece 

para as comunidades interna e externa os seus propósitos, assim como a sua 

razão de ser, levando em consideração sua inserção regional, sua relevância 

social e proposta institucional, é explicitada pela seguinte declaração: 

 

“Inspirar as pessoas a ampliar horizontes por meio do 

ensino, pesquisa e extensão, com ética e compromisso 

com o desenvolvimento social”. 
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2.2.2. Valores e Princípios 

 

O Centro Universitário Tiradentes tem como seus valores e princípios: 

 

• Valorização do ser humano;  

• Ética;  

• Humildade;  

• Honestidade; 

• Educação;  

• Disciplina;  

• Inovação;  

• Compromisso;  

• Eficiência/Eficácia;  

• Responsabilidade Social. 

 

2.2.3. Finalidades 

 

Em consonância ao estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e no art. 2º do seu Regimento, o Centro Universitário 

Tiradentes tem por finalidades: 

→ Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico 

e do pensamento reflexivo; 

→ Formar diplomados e oportunizar formação contínua nas diferentes 

áreas de conhecimento, tornando-os aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira; 

→ Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

→ Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 

através do ensino, da publicação ou de outras formas de comunicação; 
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→ Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 

profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

→ Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; e 

→ Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na Instituição. 

 

2.2.4. Objetivos do Centro Universitário Tiradentes 

 

O Centro Universitário Tiradentes é uma Instituição que tem como 

objetivo oferecer educação superior de alta qualidade por meio de ensino, 

pesquisa, extensão e difusão das ciências e da Cultura, através do espírito 

crítico e do pensamento reflexivo. Dessa forma, a Instituição colabora na 

formação de profissionais e especialistas nas mais diversas áreas do 

conhecimento, habilitando-os para inserção no mercado de trabalho e na 

participação do desenvolvimento da sociedade brasileira. 

São objetivos do Centro Universitário Tiradentes: 

→ Empreender um processo educativo que favoreça o desenvolvimento 

de profissionais capacitados para atenderem as necessidades e expectativas 

do mercado de trabalho e da sociedade, com competências e habilidades para 

formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas de atuação, 

fomentando o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. 

→ Induzir e apoiar iniciativas que possibilitem a ampliação das fronteiras 

e a diversidade do conhecimento, combatendo a fragmentação e a 

instrumentalidade, estendendo o diálogo entre os diversos saberes; 
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→ Buscar a articulação entre as dimensões das unidades teóricas e 

práticas, o que pressupõe ênfase na aprendizagem, na transformação de 

professores em orientadores e de alunos em investigadores; 

→ Proporcionar um espaço para o diálogo, aguçando a curiosidade dos 

alunos, a investigação e a reflexão para o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo; 

→ Ampliar sua inserção social, mediante a articulação com o contexto 

local e regional, conhecendo os seus problemas, prestando serviços 

especializados e estabelecendo com a comunidade uma relação de 

reciprocidade; 

→ Realizar parcerias com empresas, instituições públicas e privadas, 

movimentos sociais e comunidades, visando situar o aluno em seu contexto 

social permitindo a reciprocidade interativa. 

 

O Centro Universitário Tiradentes estimula os conhecimentos científicos 

e dos problemas do mundo atual, em particular os nacionais e regionais, 

desenvolve a pesquisa, além de prestar serviços especializados à comunidade, 

estabelecendo com ela uma relação de reciprocidade, e promove a extensão, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da Criação Cultural e 

da Pesquisa e Tecnologias geradas na Instituição. 

- Por difusão e aplicação do conhecimento e do saber e absorção de 

habilidades e competências compreende-se o exercício pleno do conceito de 

instituição de ensino superior que promove a educação em seu sentido amplo, 

por meio das ações de ensino (conhecimentos, habilidades e competências), 

da pesquisa (geração de conhecimento comprometido com a missão 

institucional) e da extensão (aplicação da ciência e tecnologia em favor da 

coletividade e desenvolvimento regional); 

- Por formação inicial compreende-se que o ensino da graduação 

estabelece as bases para o exercício profissional e deve propiciar um conjunto 

de conhecimentos, habilidades, competências suficientes para o ingresso de 
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seus discentes no mercado de trabalho e para a construção de respostas 

qualificadas às demandas com que se depara na atividade profissional; 

- Por formação continuada compreende-se que a qualificação 

profissional e pessoal constitui-se em processo permanente de busca de 

conhecimentos e técnicas que devem ser oportunizadas também pela 

faculdade, por meio de ações voltadas para a oferta de cursos e programas de 

pós-graduação e de aperfeiçoamento/extensão, além de outros eventos; 

- Por formação integral defende-se que o processo educacional 

estrutura- se na articulação entre as dimensões teórica/científica/vivencial, 

pautadas no domínio da utilização do conhecimento e na qualificação 

tecnológica aliados à sólida formação humanista e cultural que qualifique a 

análise da realidade. Complementarmente, a formação integral abrange a 

aquisição e compreensão de princípios éticos e de responsabilidade social 

inerentes à atuação compromissada com o aprimoramento social; 

- Por formação de excelência compreende-se a convergência de 

esforços para o oferecimento de condições adequadas ao pleno processo 

educacional, bem como a construção criativa e criteriosa de novas formas de 

pesquisa/investigação e de intervenção na realidade; 

Por fim, a concepção do Centro Universitário Tiradentes reafirma que a 

formação oferecida deve promover a prática da reflexão, em consonância com 

a realidade social, de sorte a possibilitar a consecução da missão institucional, 

voltada para respostas que viabilizem, de forma criativa, inovadora e assertiva, 

a superação dos mecanismos que provocam o atraso social, tecnológico e 

econômico do país e da região. 

 

2.3. Gestão Institucional  

 

Organograma do Centro Universitário Tiradentes rege-se diante da 

seguinte estrutura: 
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2.3.1. Estrutura Acadêmica e Administrativa 

 

GESTÃO INSTITUCIONAL 

Reitoria DARIO ARCANJO DE SANTANA 

Coordenação de 

Graduação 
CRISTIANO VIEIRA MONTENEGRO 

Coordenação de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Extensão 
DANIELA DO CARMO KABENGELE 

Coordenação 

Administrativa 
PAULO MARINHO GOMES 

Comissão Própria de 

Avaliação – CPA 
ALBANI BARROS  

Ouvidoria ALEXSANDRA AMARAL DOS SANTOS 
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Assessoria Jurídica ALEXSANDRO FRAGA SANTANA 

COMPESE GEOVÂNIA MARIA DOS SANTOS 

COORDENAÇÕES DE CURSO 

Administração MARCO ANDRÉ WILLEY RAMOS 

Arquitetura e Urbanismo  FLÁVIA CAMPOS CERULLO 

Biomedicina CARLOS DANIEL PASSOS LOBO 

Ciências Contábeis DOUGLAS ALMEIDA LIMA 

Ciência da Computação CRISTIANO VIEIRA MONTENEGRO 

Design de Interiores DEBORA PEREIRA VITAL 

Direito KAROLINE MAFRA SARMENTO BESERRA 

Enfermagem ALBA MARIA BOMFIM DE FRANÇA 

Engenharia Ambiental LIBEL PEREIRA DA FONSECA 

Engenharia Civil FELIPE BONFIM CAVALCANTE DO 

NASCIMENTO 

Engenharia de Petróleo JAQUELINE SILVA ALBUQUERQUE DA 

GUIA 

Engenharia de Produção LIBEL PEREIRA DA FONSECA 

Engenharia Mecatrônica  AGNALDO CARDOZO FILHO 

Fisioterapia ANA LUIZA EXEL 

Gestão de Recursos 

Humanos 
MARCO ANDRÉ WILLEY RAMOS 

Jornalismo  SUZANA MARIA DIAS GONÇALVES 

Medicina ROBERTO CORDEIRO DE ANDRADE 

TEIXEIRA 

Nutrição SYBELLE DE ARAÚJO CAVALCANTE 

Odontologia ANNA THEREZA PEROBA REZENDE 

RAMOS 

Psicologia ELISABETE HENRIQUE SILVA DE 

MACEDO 

Publicidade e Propaganda SUZANA MARIA DIAS GONÇALVES 
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Serviço Social MAYRA BARBOSA VILAR 

COORDENAÇÕES ADJUNTAS DE CURSO 

Direito MARIANA FALCÃO SOARES 

Enfermagem ANA PAULA REBELO 

Medicina ANA CAROLINA DO NASCIMENTO CALLES 

SETORES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVOS 

Biblioteca GISELE CARLE TEMOTEO DOS SANTOS  

Departamento de Assuntos 

Acadêmicos 
LIDIANE DO NASCIMENTO SANTOS 

Coordenação de 

Laboratórios 
GEOVÂNIA MARIA DOS SANTOS  

Núcleo de Apoio 

Pedagógico e Psicossocial 
VERÔNICA WOLFF BECKER 

Assessoria Pedagógica 
MARINA DE OLIVEIRA CHIORLIN 

ROSEANY MARIA ALMEIDA 

Pós-graduação lato sensu MAREK HENRYQUE FERREIRA EKERT 

Extensão RAY DE LIMA COUTINHO COSTA 

Pesquisa MÔNICA MELO GOMES DO NASCIMENTO 

Departamento de 

Infraestrutura e Material 
ITHALO AMORIM DE MELO 

Departamento de Gente e 

Carreira 

MARCIA CRISTIANE MENDES DE 

GOUVEIA 

Departamento Financeiro JÚLIA SILVA DOS SANTOS 

Departamento de 

Tecnologia da Informação 
HELDER LUIZ DE FARIA FREIRE 

Departamento de 

Segurança e 

Estacionamento 

JOSEILTON DOS SANTOS SILVA 

Departamento de Marketing DENISE NASCIMENTO 

Departamento de ADOLFO HENRIQUE DE G DE M AGRA 
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Patrimônio e Almoxarifado 

Unit Idiomas ROSSANA TENÓRIO PIRES 

 

2.4. Inserção Regional e Aspectos Gerais da cidade de Maceió 

 

O Centro Universitário Tiradentes foi implantado no município de 

Maceió, Estado de Alagoas.  

Alagoas 
 

  
(Bandeira) (Brasão) 

  
 

População 3.340.932 hab. 

Densidade 112,33hab./km² 

Área 27.774,993 km² 

 

Maceió 

  
(Bandeira) (Brasão) 

  

População 1.029.129 hab 

Densidade 112,33hab./km² 

Área 510,655 Km² 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_de_Alagoas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_de_Alagoas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira_de_Alagoas.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_do_Estado_de_Alagoas.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Macei%C3%B3.PNG
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira_de_Alagoas.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_do_Estado_de_Alagoas.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Macei%C3%B3.PNG
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira_de_Alagoas.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_do_Estado_de_Alagoas.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Macei%C3%B3.PNG
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira_de_Alagoas.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_do_Estado_de_Alagoas.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Macei%C3%B3.PNG
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2.4.1. Aspectos Gerais1 

 

O povoado que deu origem a Maceió surgiu em um engenho de cana de 

açúcar, por volta de 1.609 – data de sua fundação. Maceió vem da língua tupi, 

das denominações “MAÇAYÓ” ou “MAÇAIO-K” e quer dizer “aquele que tapa o 

alagadiço”, talvez pela abundância de águas por todos os lados e a constante 

subida e descida das marés.  

Segundo a história o povoado de Maceió tinha uma capelinha em 

homenagem a Nossa Senhora dos Prazeres, bem onde hoje está a Igreja 

Matriz, na Praça Dom Pedro II. A emancipação política de Maceió aconteceu 

no ano de 1817. 

Foram os índios que assistiram a esse espetáculo da natureza. 

Passaram a chamar o local de Macaio-ok. Mais tarde os portugueses 

modificaram o nome indígena, e assim surgiu o atual nome da cidade: Maceió. 

Do alagadiço de ontem à cidade de hoje muitas mudanças aconteceram. 

O povoamento europeu da região data do século XVII, quando os navios 

chegaram pela enseada de Jaraguá, ancoradouro natural onde eram levados 

os carregamentos de madeira das florestas litorâneas. Depois, escoou por 

Jaraguá a produção de açúcar. 

Nesta época o açúcar era fabricado em engenhos próximos, como o 

localizado em Garça Torta, do qual não existem mais vestígios. Maceió ainda 

guarda muito da Vila do século passado: casarões antigos, ruas estreitas e 

tortuosas, o convívio amistoso de seus moradores que, em alguns bairros, 

ainda põem as cadeiras nas calçadas para um bate-papo à noite.  

 

2.4.2. Aspectos Físicos e Demográficos 

 

Alagoas é um dos estados que integram a Região Nordeste do Brasil. 

Sua extensão territorial é de 27.779,343 km2. Segundo os dados do IBGE, a 

                                            
1
site: www.maceio.al.gov.br. 

http://www.maceio.al.gov.br/
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população estimada em 2015 era de 3.340.932 habitantes e densidade 

demográfica de 112,33 hab/km2. O estado de Alagoas está dividido em 102 

municípios e tem 73,6% da sua população concentrada nas áreas urbanas. 

Quanto à distribuição segundo o sexo, 51,5% são mulheres e o restante, 

48,5%, são homens. A cidade de Maceió, capital do estado, é a mais 

populosa possuindo 1.013.773 habitantes. Sua área terrestre é de 

aproximadamente 511 km2, resultando numa densidade demográfica de 

1.854,10 habitantes/km2. 99,7% da população situam-se na chamada zona 

urbana do município e apenas 0,3% na área rural. O IDH de Maceió é de 

0,721, conforme PNUD (2013). 

O município de Maceió está situado a leste do estado de Alagoas e 

limita- se ao norte com os municípios de Paripueira, Barra de Santo Antônio, 

São Luís do Quitunde, Flexeiras e Messias; ao sul, com o município de 

Marechal Deodoro e o Oceano Atlântico; a oeste faz fronteira com Rio Largo, 

Satuba, Santa Luzia do Norte e Coqueiro Seco; e a leste, com o Oceano 

Atlântico. 

Considerando a localização na região nordeste do Brasil, em plena 

zona tropical e banhada pelo Oceano Atlântico, apresenta clima quente e 

úmido. Apresenta ainda vegetação herbácea (gramíneas) e arbustiva 

(poucas árvores e espaçadas), além de possuir, também, associadas a um 

sistema regulado de chuvas constituições da Mata Atlântica. 

O relevo do município de Maceió apresenta um predomínio de 

terras baixas com altitudes inferiores a 100 metros. Estruturalmente são 

encontradas três unidades: a Planície ou Baixada Litorânea, os Tabuleiros 

Costeiros e o Maciço Cristalino da Saudinha. É composto fisicamente por 

lagunas, restingas, remanescentes de Mata Atlântica e ainda cadeias de 

corais por toda sua faixa litorânea, bem como também a presença de rios 

que cortam diversos pontos da cidade. Essa condição geográfica fortalece 

o potencial turístico do estado, sendo sua capital Maceió um importante 

polo turístico no Nordeste e no Brasil. As praias são os principais atrativos 
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naturais, sendo totalmente urbanizadas, próximas do centro comercial e 

dotadas de infraestrutura. 

 

2.4.3. Aspectos Econômicos e Sociais 

 

O município de Maceió tem sua economia baseada nos 

serviços, n a  indústria, no comércio e no turismo. A composição de seu 

Produto Interno Bruto encontra-se distribuída da seguinte forma: 

 
Quadro 6 – Composição do produto interno bruto do município de 
Maceió 

PRODUTO INTERNO BRUTO (Ano de 2009) 

Valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes 30.128 mil reais 

Valor adicionado bruto da indústria a preços correntes 1.819.855 mil reais 

Valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes 6.982.692 mil reais 

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios a preços correntes 1.431.543 mil reais 

PIB a preços correntes 10.264.218 mil reais 

PIB per capita a preços correntes 10.962,37 reais 

Fonte: IBGE (www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1) 
 

Essa composição econômica confirma uma economia voltada ao setor 

de bens e serviços, expressos, sobretudo, pelo comércio e o turismo. 

Diversos estabelecimentos vêm sendo abertos ou ampliados na cidade, 

como hotéis, restaurantes, hipermercados, atacadistas e shopping centers 

e, nos últimos anos, empresas de call center. No que se refere ao turismo, 

Maceió possui um grande potencial de atrair visitantes, notadamente em 

razão de suas belezas naturais, de uma gastronomia diversificada, de uma 

rede hoteleira moderna e da grande diversidade cultural, além de oferecer 

várias opções de lazer e espaços modernos para negócios. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1)
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O município tem um setor industrial diversificado, ainda que 

relativamente pequeno, se comparado a outras capitais da região. Sua base 

industrial está principalmente na indústria química, açucareira, de álcool, de 

móveis e alimentícias. A dinâmica econômica do município conta ainda 

com as áreas da agricultura, pecuária e extração de gás natural e petróleo. 

Entre os anos de 2007 a 2014, o estado de Alagoas teve um 

crescimento contínuo de sua receita, tanto por meio da arrecadação do ICMS, 

como também pelos repasses da União, por meio do Fundo de Participação 

Estadual. Soma-se isso, outras formas de repasse de verbas federais, como o 

total de pessoas que recebem Bolsa Família, o Benefício de Prestação 

Continuada, bem como o número de aposentados e pensionistas do sistema 

previdenciário mantido pela União.  Em síntese, a economia de Alagoas é 

fortemente influenciada pelas transferências federais para o estado. Esse 

aspecto é confirmado pelos números de arrecadação do ICMS (principal 

imposto estadual) e pelas verbas do Fundo de Participação dos Estados, esse 

último normalmente em volume maior que o de arrecadação do ICMS. 

 

 

 

No comparativo entre o PIB percapita da região Nordeste, Alagoas 

aparece na sétima posição. Esses dados demonstram uma economia ainda 

em fase de desenvolvimento e que, por sua vez, sugere que o aporte da 

educação e do conhecimento deva ser um elemento chave para 
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transformação social, na medida em que possibilita uma força de trabalho 

mais qualificada, em condições de enfrentar os desafios atuais da sociedade 

alagoana, da região Nordeste e do país. 

 

ANO/UF 2009 2010 2012 2013 

Sergipe 9.787,25 11.572,44 13 180,93 16 028,28 

Pernambuco 8.901,93 10.821,55 13 138,48 15 282,28 

Rio Grande do 
Norte 

8.843,90 10.207,56 12 249,46 15 247,87 

Bahia 9.364,71 11.007,47 11 832,33 13 577,74 

Ceará 7.686,62 9. 216,96 10 473,12 12 393,39 

Paraíba 7.617,71 8.481,14 10 151,88 11 834,54 

Alagoas 6.728,21 7.874,21 9 333,43 11.276,59 

Maranhão 6.259,43 6.888,60 8 760,34 9 948,47 

Piauí 6.051,10 7.072,80 8 137,51 9 811,04 

NORDESTE 8.167,75 9.561,41 11.044,59 12.954,80 

BRASIL 16.917,66 19.766,33 22.645,86 26.445,72 

PIB percapita da região Nordeste 
 
 
 

Os dados referentes às faixas de renda (por salário mínimo) no estado 

de Alagoas apresentam números que expressam um enorme desafio, pois 
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demonstram um quantitativo bastante significativo de pessoas com 

rendimentos de até um salário mínimo. 

NÍVEIS DE RENDA EM ALAGOAS (POR SALÁRIO MÍNIMO - 2015) 

 

Quanto à arrecadação do principal imposto cobrado pelo poder público 

estadual, o ICMS, o estado ainda demonstra uma baixa contribuição do setor 

da cana-de-açúcar e do álcool. Apesar da sua relevância para a economia 

como um todo, sendo importante segmento gerador de emprego, esta 

importância não se reflete no aspecto da arrecadação de impostos, ficandos 

os setores da venda de combustíveis, alimentação e de produtos têxtis como 

os principais segmentos contribuintes. 

Diante do cenário social, econômico e educacional do estado de 

Alagoas, o Centro Universitário Tiradentes assume a desafiadora função de 

agente ativo, atuando direta ou indiretamente na promoção do 

desenvolvimento do estado de Alagoas, uma vez que este estado apresenta 

o mais baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil (0,677), 

enquanto o Distrito Federal apresenta o maior valor desse índice no país 

(0,877). Quando comparado o IDH de 2000 e 2007, o estado de 

Alagoas apresenta evolução de 0,88%, superior à média nacional de 

crescimento médio ao ano, enquanto o Brasil cresceu 0,28% ao ano. 
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2.4.4. Aspectos Educacionais 

 

Conforme pesquisa realizada pelo IBGE - Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) - a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 

anos ou mais anos de idade no estado de Alagoas é de 19,4%. No Censo da 

Educação Superior de 2016 foi constatado que 10.469 pessoas concluíram 

cursos de educação superior no estado de Alagoas (INEP, 2017). 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP, 2018), no Estado de Alagoas foi registrado 748.639 

matrículas. Sendo que, o quantitativo de alunos matriculados educação infantil 

foi de 126.384, no ensino médio foi de 118.933 e no ensino fundamental esse 

número chegou a 503.322 matrículas. Em relação aos matriculados na 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio o número foi de 23.024, na 

Educação Profissional (Formação inicial Continuada- FIC) o número foi de 

406, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi de 114.049 e na Educação 

especial foi de 20.674. A tabela 1 apresenta o demonstrativo do número de 

matrículas na Educação Básica, em relação ao estado de Alagoas e ao 

município de Maceió. O gráfico 2 demonstra o número de matrículas na 

cidade de Maceió referente aos estudantes do ensino infantil, ensino 

fundamental e ensino médio em 2017. 

Tabela 1: Número de matrículas na Educação básica 

Local 

Número de Matrículas 

Infantil Fundamental Médio Total 

Alagoas (2017) 126.384 503.322 118.933 748.639 

Maceió (2017) 23.598 120.129 32.639 168.456 

Sinopse Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/sinopses- 
estatísticas- de- educação- basica.> Acesso em 12.04.2018. 

 

http://portal.inep.gov.br/sinopses-%20estatísticas-%20de-%20educação-%20basica
http://portal.inep.gov.br/sinopses-%20estatísticas-%20de-%20educação-%20basica
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Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse 

Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/sinopses- estatísticas- 
de- educação- basica.> Acesso em 12.04.2018. 

 
A seguir, apresentamos os gráficos 3, 4 e 5, que demonstram, 

respectivamente, a porcentagem de estudantes matriculados em cada setor 

da Educação Básica no Brasil, em Alagoas e em Maceió. Em geral, os 

gráficos demonstram uma prevalência de matrículas no ensino fundamental, e 

em seguida uma queda de matrículas no ensino médio. Essa variação, sugere 

uma descontinuidade do processo educacional para os adolescentes e 

jovens, sinalizando a necessidade de políticas públicas e da atuação da 

sociedade para modificação esse quadro. 

Gráfico 3 – Porcentagem de matriculados na Educação básica no Brasil 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse 
Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/sinopses- 

estatísticas- de- educação- basica.> Acesso em 12.04.2018. 
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http://portal.inep.gov.br/sinopses-%20estatísticas-%20de-%20educação-%20basica
http://portal.inep.gov.br/sinopses-%20estatísticas-%20de-%20educação-%20basica
http://portal.inep.gov.br/sinopses-%20estatísticas-%20de-%20educação-%20basica
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Gráfico 4 - Porcentagem de matriculados na Educação básica em Alagoas 

 
Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. 

Sinopse Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/sinopses- 
estatísticas- de- educação- basica.> Acesso em 12.04.2018. 

 

Gráfico 5 - Porcentagem de matriculados na Educação básica em Maceió 

 
Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse 
Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/sinopses- 

estatísticas- de- educação- basica.> Acesso em 12.04.2018. 

 

A tabela 2 apresenta o número de estabelecimentos da Educação 

Básica no estado de Alagoas e na cidade de Maceió 

Tabela 2 – Estabelecimentos da Educação Básica 
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http://portal.inep.gov.br/sinopses-%20estatísticas-%20de-%20educação-%20basica
http://portal.inep.gov.br/sinopses-%20estatísticas-%20de-%20educação-%20basica
http://portal.inep.gov.br/sinopses-%20estatísticas-%20de-%20educação-%20basica
http://portal.inep.gov.br/sinopses-%20estatísticas-%20de-%20educação-%20basica
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Local 

Número de Escolas 

Infantil Fundamental Médio Total 

Alagoas 2056 2463 393 4.912 

Maceió 280 434 139 853 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse Estatística 
da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/sinopses- estatísticas- de- 

educação- básica.> Acesso em 12.04.2018. 

 

Embora existam no estado diversas instituições privadas de ensino, o 

Município e o governo do Estado concentram a administração da maior parte 

das escolas, considerando que, as escolas na etapa da educação infantil 1572 

são municipais e 16 são escolas estaduais; escolas de ensino fundamental 

2141 são municipais e 211 são estaduais; e as escolas no ensino médio 225 

são escolas estaduais e 13 são federais (INEP, 2018) 

Diante deste contexto, pode-se afirmar que o Centro Universitário 

Tiradentes contribui significativamente através da oferta de cursos de 

Graduação, Extensão, Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu para a formação 

de um profissional capaz de modificar a realidade local para melhor. 

 
Alunado na Educação Superior no Estado de Alagoas 

 

Segundo o censo da Educação superior de 2016, o Brasil possui 2407 

IES, considerando que, são 2111 IES privadas e 296 públicas. O estado de 

Alagoas apresenta 28 IES, sendo 24 privadas e 4 públicas, conforme é 

representado no gráfico 6. Das IES privadas 16 instituições estão localizadas 

na capital e 8 no interior; e das públicas 3 estão na capital e 1 no interior 

(INEP, 2017) 

 

 

Gráfico 6- Porcentagem de IES no Estado de Alagoas 

http://portal.inep.gov.br/sinopses-%20estatísticas-%20de-%20educação-%20basica
http://portal.inep.gov.br/sinopses-%20estatísticas-%20de-%20educação-%20basica
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Fonte: INSTITUTO  NACIONAL  DE  ESTUDOS  E  PESQUISAS  EDUCACIONAIS   ANÍSIO  TEIXEIRA. Sinopse 
Estatística da Educação Superior 2016. Brasília: Inep, 2017. Disponível  em:  <http://portal.inep.gov.br/basica-censo-

escolar-sinopse-sinopse>. Acesso em: 12/04/2018 

 

Em relação aos matriculados no estado de Alagoas, foi observado um 

total de 96.637 no ano de 2016. Sendo que, nos cursos de bacharelado foram 

66.010 matriculados, nos cursos de licenciatura foram 23.206 matriculados e 

nos cursos para formação de tecnólogos foram 7.421 matriculados. Conforme 

é representado no gráfico &, dos 96.637 matriculados em Alagoas, é 

considerado que 34.392 foram matriculados em IES públicas e 62.235 forma 

matriculados em IES privadas (INEP, 2017). 

Gráfico 7- Porcentagem de matriculados nas IES no Estado de Alagoas. 

 
Fonte: INSTITUTO  NACIONAL  DE  ESTUDOS  E  PESQUISAS  EDUCACIONAIS  ANÍSIO  TEIXEIRA. Sinopse 

Estatística da Educação Superior 2016. Brasília: Inep, 2017. Disponível  em:  <http://portal.inep.gov.br/basica-censo-
escolar-sinopse-sinopse>. Acesso em: 12/04/2018 
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Diante do cenário educacional de todo País, o Plano Nacional de 

Educação – PNE nos seus objetivos e metas prevê a elevação global do 

nível de escolaridade da população, a ampliação do atendimento à educação 

superior com garantia crescente de vagas e, simultaneamente, a oportunidade 

de formação, atendendo às necessidades da sociedade, no que se referem a 

lideranças científicas e tecnológicas, artísticas e culturais, políticas e 

intelectuais, empresariais e sindicais, além das demandas do mercado de 

trabalho. Conforme dados do IBGE do ano de 2017, a população total de 

Maceió é de 3.375.82 habitantes e 207.599 pessoas estão matriculadas na 

Educação básica do Estado (educação infantil, fundamental e médio). Na 

Educação superior estão 77.738 pessoas, matriculadas no estado de Alagoas 

segundo censo de 2016. (INEP, 2017). 

Neste sentido, com vistas ao atendimento dos objetivos e metas do 

PNE e considerando-se as potencialidades econômicas da região, associadas 

aos dados educacionais e demandas por profissionais qualificados, fortalece-

se a necessidade de consolidação de novas instituições, ampliando assim, a 

implantação da educação no Ensino Superior em Maceió e no estado de 

Alagoas com uma crescente demanda de oferta de vagas. 

  

Sistema de saúde do estado e do munícipio 

 

No que se refere à saúde do estado, o Plano Diretor de 

Regionalização das Ações de Saúde de Alagoas PDR/2012, divide o estado 

em duas macrorregiões, cinco regiões de saúde e treze microrregiões, nas 

quais os municípios estão agrupados para organização dos serviços e da 

assistência a saúde. Para agrupamento dos municípios foram considerados 

aspectos sociais, econômicos, geográficos, demográficos, epidemiológicos, de 

oferta de serviços e acesso viário. Estão formadas redes hierarquizadas de 

serviços e estabelecidos os mecanismos e fluxos de referência e contra 

referência, tendo como principal objetivo a garantia da integralidade da 
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assistência e o acesso da população aos serviços e ações de saúde de acordo 

com suas necessidades. 

 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Duas Macrorregiões de Saúde do Estado de Alagoas. (Fonte: SESAU/2012.) 

 

Atualmente, 42 municípios oferecem procedimentos ambulatoriais 

agendados pelo sistema on line de gerenciamento e operação das centrais de 

regulação (SISREG). Além disso, o complexo regulador estadual implantou a 

central de regulação de leitos, responsável pelas transferências de pacientes 

do Hospital Geral do Estado (HGE) para unidades hospitalares financiadas 

pelos programas estratégicos do governo estadual, os quais são 

periodicamente avaliados pela auditoria estadual. O estado de Alagoas possui 

273 estabelecimentos de saúde privados e 1.203 públicos. 

A taxa de mortalidade infantil em Alagoas é a segunda maior do país, 

somente abaixo do estado do Maranhão, é o que afirma a mais recente 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013). O índice no estado ficou em 

24%, bem acima da média nacional, de 15%. O cenário pesquisado foi de 2013 

(SESAU/AL, 2013). 
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Na cidade de Maceió, o índice de mortalidade infantil é de 14,27 óbitos 

para 1.000 nascidos vivos. As internações por diarreia apresentam o índice de 

0,7 internações para cada 1.000 habitantes, sendo que a cidade possui 148 

estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS (IBGE 2013). Comparado com 

todos os municípios do estado, fica nas posições 61 de 102 e 67 de 102, 

respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições 

são de 2.208 de 5.570 e 2.889 de 5.570, respectivamente (Figura 2). 

 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/maceio/panorama 

 
 

O estado de Alagoas possui uma Secretaria de Estado da Saúde 

(SESAU AL) que desenvolve seu trabalho a partir dos princípios do SUS; 

dispondo de locais específicos de atendimento a população nos três níveis de 

atenção: primário, secundário e terciário. Citando como referência de 

atendimento a população, os seguintes locais de atenção à saúde: 

Ambulatórios 24horas, Clínica Infantil Daisy Brêda, LACEN, Central de 

Assistência farmacêutica (CEAF), HEMORREDE, SAMU, Central de 

Transplantes, Hospital Geral do Estado, Unidade de emergência do Agreste, 

Hospital IB Gatto Falcão, Unidade mista Arnon de Melo, Unidade mista Dra. 

Quitéria Bezerra de Melo, Unidade mista Dr. Antenor Serpa. No âmbito 

municipal, há a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que tem como finalidade 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/maceio/panorama
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de promover os serviços de saúde para a população a partir das políticas 

públicas de saúde do Município.  

 
Cultura do estado Alagoas e do munícipio de Maceió 

 

Desde a sua colonização, no século XVI, Alagoas foi um território de 

grandes conflitos entre os colonizadores portugueses e os indígenas nativos, 

principalmente da nação Caeté; esses conflitos também se estendiam aos 

escravos refugiados em quilombos, como o de Palmares, localizado nas serras 

alagoanas, parte norte do estado. A medida que Alagoas foi se desenvolvendo, 

esses conflitos foram amenizados, possibilitando o sincretismo que resultou na 

cultura alagoana atual, como uma das mais ricas e diversificadas do acervo 

cultural brasileiro, seja nas tradições folclóricas, no artesanato local, na 

arquitetura de suas cidades históricas ou na culinária, entre outros. 
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A cultura do estado de Alagoas apresenta uma rica diversidade de 

manifestações culturais, tais como, os folguedos, pastoril, quilombo, reisado, 

bumba-meu-boi, guerreiro e coco de roda. Os empolgantes e tradicionais 

folguedos, como as festas da chegança, do fandango, do pastoril, das baianas 

e, principalmente, a festa do guerreiro, que é a mais original de Alagoas. As 

influências das culturas portuguesa, negra e indígena misturam ritmos e 

danças, sendo que os folguedos celebram datas religiosas e festivas como o 

Natal e o Dia dos Santos Reis, mantendo vivas histórias e tradições que 

remontam os primeiros séculos da cristandade. Há também que ser 

mencionado à riqueza da culinária alagoana, que é bastante saborosa e 

diversificada, sendo seus pratos feitos com uma variedade de ingredientes, 

incluindo frutos do mar, muito em função da riqueza das diversas lagoas 

costeiras. Maceió, na qualidade cidade com maior núcleo populacional, capital 

do estado e de principal eixo dinâmico administrativo, de comércio e de 

serviços, sintetiza em seu povo toda diversidade cultural de Alagoas. 

 

Relação histórica da IES com estado e seu desenvolvimento local 

 

A instituição iniciou suas atividades no estado de Alagoas no ao de 

2006, ainda na qualidade de Faculdade Integrada Tiradentes – Fits, já 

começando com uma estrutura física e pedagógica moderna, objetivando 
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proporcionar à comunidade acadêmica e administrativa as condições 

ideais para o desenvolvimento dos processos educacionais, com vistas à 

otimizar seus resultados, e assim, consolidar-se como uma das melhores 

instituições de ensino superior do estado de Alagoas. 

O início do funcionamento da Faculdade ocorreu no ano de 2006 em 

uma sede provisória, localizada em um Shopping Iguatemi, na Avenida 

Gustavo Paiva, no 2.990, 1º andar, bairro Mangabeiras, Maceió. Com a 

implementação do Projeto de Desenvolvimento Institucional - PDI previsto 

para o período de 2006 – 2010, ocorreu a expansão da IES, com a 

construção de um novo campus e a abertura de novos cursos. No tocante à 

expansão e melhoria da infraestrutura institucional, a  I E S  inaugurou em 

2007 sua sede definitiva, o Campus Amélia Maria Uchôa, localizado na 

Av. Gustavo Paiva, nº 5.017, no bairro de Cruz das Almas, nessa mesma 

cidade. Tal fato possibilitou a transferência de seus cursos para as novas 

instalações. A mudança também possibilitou a oferta de novos cursos de 

graduação e pós-graduação, além de ampliar suas atividades de extensão. 

A partir de 2007, houve abertura de mais cursos, inclusive o de Direito. 

No ano seguinte, houve a implantação do Programa Portas Abertas e do 

PROBIC e PROVIC, favorecendo o desenvolvimento científico e tecnológico. 

Buscando o desenvolvimento social, em 2009, foi estabelecido o Programa de 

Responsabilidade Social com a implantação do projeto de inclusão digital. No 

ano de 2010 ocorreu a inauguração do Centro de Práticas com a ampliação do 

campus. Em relação ao incentivo ao desenvolvimento local, os anos de 2011 e 

2012 aconteceram à implantação do Projeto Amanhã, o Núcleo de Prática 

Jurídica e, posteriormente, implantação da Biblioteca Comunitária na 

comunidade São Rafael. Em 2016, com o objetivo de ampliar a assistência 

básica à saúde de forma gratuita a população, o Centro Universitário 

Tiradentes (Unit) inaugurou no campus Amélia Maria Uchôa, sua primeira 

Unidade Docente Assistencial (UDA). O espaço funciona em regime de 

cogestão entre o município de Maceió, por meio da Secretaria Municipal de 
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Saúde (SMS). A unidade conta com médico generalista, enfermeiro, assistente 

social, farmacêutico, auxiliares de saúde bucal e odontólogos.  

A Unit/AL integra o desenvolvimento local a partir de programas que 

facilitem a comunidade municipal ter acesso à serviços de saúde, tecnologia e 

cultura. 

 

 

3. DADOS CONCEITUAIS DO CURSO 

 

3.1. Justificativa para Criação do Curso 

 

O ensino de Engenharia no Brasil reflete o cenário mundial, onde se 

evidencia a demanda pelo uso intensivo da ciência e tecnologia, o que 

aumenta a necessidade de formar profissionais com qualificação específica e 

atualizada. 

A automação das atividades industriais é um dos principais requisitos 

para o desenvolvimento econômico do país e para uma participação mais 

eficiente da nossa indústria no mercado internacional. Atualmente a população 

de engenheiros no Brasil é pequena, 5 por mil trabalhadores da população 

economicamente ativa contra 15 a 25 por mil, em países do primeiro mundo. 

Apenas 10% dos alunos de Graduação das Universidades Brasileiras estão 

matriculados em curso de Engenharia, nas suas diversas habilitações, contra 

mais de 25% nos Estados Unidos, por exemplo. Além disso, há uma forte 

concentração de alunos nos cursos de Engenharia Mecatrônica, 45% no Brasil 

contra 14% nos Estados Unidos. Estes dados demonstram a carência de 

profissionais engenheiros que atuem diretamente na área industrial que está 

em franco desenvolvimento no país. 

Os avanços e inovações tecnológicas dos sistemas eletrônicos, 

mecânicos e de computação juntamente com a recente convergência de 

tecnologias, como a robótica, automação, sistemas computacionais e redes de 

computadores com e sem fio, por exemplo, resultou no oferecimento de 
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serviços em uma escala gigantesca e sem precedentes. Estas características 

tem sido a força motriz para o desenvolvimento econômico de diversas 

organizações modernas. Neste contexto, profissões como a de Engenharia 

Mecânica têm sido bastante solicitadas para compor os quadros de muitas 

dessas organizações. A ênfase na contratação desses profissionais exige um 

perfil específico, dotados de capacidade de se adaptarem rapidamente a novos 

negócios e com conhecimentos e habilidades que podem ser exploradas tanto 

em uma ampla variedade de funções, quanto na interface entre funções 

altamente especializadas. Estes requisitos têm sido a tônica na formação de 

um novo profissional: o Engenheiro Mecatrônico. 

No contexto mundial, os Engenheiros Mecatrônicos atuam na maioria 

das indústrias, incluindo, mas não limitados à indústria automobilística, 

aeroespacial, naval, eletroeletrônica, energia, processos, petroquímica, 

petróleo e gás, manufatura e até mesmo médica. 

No contexto nacional, os Engenheiros Mecatrônicos têm atuado 

notadamente na indústria automobilística e de manufatura industrial, na 

prestação de serviços de projeto, fabricação, operação e manutenção de 

equipamentos e tecnologia utilizados para automação de máquinas, 

equipamentos e sistemas mecânicos industriais. Ainda, nas empresas que 

necessitam projeto, fabricação, operação e manutenção de sistemas de 

automação residencial, comercial ou industrial. 

O Estado de Alagoas tem se destacado pela crescente melhoria quanto 

à situação econômica e social, com mudanças contínuas no seu modo de vida, 

produção e distribuição de riquezas, dispondo da infraestrutura básica para o 

seu desenvolvimento, incluindo-se os espaços públicos, privados, urbanos e 

rurais necessários para a realização de atividades econômicas, sociais e 

culturais. Neste contexto, a educação se traduz num fator fundamental para 

mudanças sociais, econômicas do Estado de Alagoas. Corroborando com este 

desafio, a Unit por meio dos serviços educacionais vem contribuindo para 

transformação da sociedade através da disseminação de conhecimentos 

culturais, científicos e técnicos, consubstanciando-se tanto nas ações de 
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ensino e extensão, como também em atividades de pesquisa, desenvolvidos 

por meio da sua inserção social, mediante a articulação com o contexto local e 

regional, conhecendo os seus problemas, prestando serviços especializados e 

estabelecendo com a comunidade uma relação de reciprocidade. 

Em um Estado rico em vários aspectos como Alagoas, o curso de 

graduação em Engenharia Mecatrônica fornece ao estudante o instrumental 

prático com um profundo embasamento teórico para que ele possa usar sua 

criatividade e engenhosidade para atender as demandas do atual contexto 

industrial. 

Alagoas possui 42 indústrias distribuídas nos setores de derivados da 

cana-de-açúcar, plástico e fábricas de beneficiamento de algodão e sisal, 

dentre outros. A iniciativa privada vem investindo aproximadamente R$ 4 

bilhões, gerando cerca de 35 mil empregos diretos e 60 a 70 mil empregos 

indiretos. 

Do ponto de vista educacional o Estado de Alagoas abre precedentes à 

implantação do curso de Engenharia Mecatrônica. Segundo resultados finais 

do censo escolar 2010, as matrículas escolares no ensino médio em Alagoas 

totalizaram 128.931 alunos, destes 41.287 (32%) estão na cidade de Maceió 

distribuídas entre 116 escolas.  Espera-se que a maior parte destes alunos 

preste concurso seletivo vestibular, visando à conclusão de um curso de nível 

superior. 

Vale ressaltar que, atualmente são poucos os cursos de Engenharia 

Mecatrônica na Região Nordeste, e no estado de Alagoas, é ofertado apenas 

pelo Centro Universitário Tiradentes-UNIT, o que reflete tanto uma demanda 

ainda não atendida como uma demanda não potencializada, que se relaciona 

com a realidade circundante, evidenciando a necessidade de formar 

profissionais com conhecimentos e técnicas originárias das engenharias 

mecânicas, elétricas e de computação, para atuação na resolução de 

problemas de engenharia que envolve a integração de sistemas mecânicos de 

precisão com sistemas eletrônicos embarcados e de automação. 
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A oferta do curso de Engenharia Mecatrônica pela Unit visa suprir a 

lacuna de engenheiros dotados de conhecimentos sobre Mecatrônica, 

concatenado com as necessidades regionais e locais próprias do nosso tempo 

e da nossa realidade histórica, profissionais empreendedores e altamente 

qualificados para o desenvolvimento ou aprimoramento de produtos ou 

sistemas, integrando a microeletrônica, a tecnologia de informação e sistemas 

mecânicos. 

O curso traz consigo reflexões sobre a essência da Engenharia 

Mecatrônica na era da informação e globalização, com grande 

desenvolvimento tecnológico e crescente utilização de computadores para o 

controle e comando dos variados processos produtivos. Simultaneamente, 

exige o início de um processo de produção cada vez mais industrializado, com 

formas inovadoras, visando uma melhoria das condições de vida, criando 

soluções que demonstrem o compromisso do engenheiro com o exercício da 

cidadania, um profissional com formação generalista, capaz de avaliar 

criticamente o impacto social e a viabilidade econômica das iniciativas na área 

de Ciência e Tecnologia. 

Desse modo, o Centro Universitário Tiradentes vislumbra a preparação 

de profissionais para exercerem suas atribuições nos diversos campos de 

atuação, ampliando o mercado de trabalho, cuja relevância social e científica 

se traduz em um curso atualizado com o que se faz no mundo, calcado em 

uma dimensão investigativa, científica e, sobretudo, realista das condições 

locais para as quais são necessárias propostas de mudança de um quadro 

social adverso. Trata-se, portanto, de um curso planejado e estruturado para 

oferecer a região profissionais habilitados e preparados sob a égide de uma 

formação generalista balizada pelo compromisso com as questões sociais da 

região, levando em conta aspectos como: desenvolvimento sustentável, 

preservação do meio ambiente e desenvolvimento de projetos e ações mais 

econômicos, seguros e eficientes, e que contribuam para a diminuição do 

consumo de energia – aspectos que incidem diretamente na melhoria da 

qualidade de vida. 
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O Centro Universitário Tiradentes está situado no município mais 

populoso de Alagoas, na Cidade de Maceió, no bairro de Cruz das Almas. O 

bairro faz parte do VIII Distrito de Saúde do município de Maceió que abrange 

ainda os bairros de Jacarecica, Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce, Pescaria 

e Ipioca, considerados bairros de periferia, com a população vivendo 

majoritariamente da pesca e de atividades praianas. As condições de saúde da 

população são precárias e existe uma grande demanda reprimida pelos 

serviços de saúde. 

A Unit foi implantada com uma estrutura física e pedagógica moderna 

visando proporcionar à comunidade acadêmica e administrativa as condições 

ideais para o desenvolvimento dos processos educacionais, otimizar resultados 

e assim, consolidou-se como uma das melhores instituições de ensino superior 

do Estado de Alagoas, segundo avaliação do MEC. No tocante às questões 

pedagógicas a ação da Unit pauta-se pela busca incessante de articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão, a qual se consubstancia na reavaliação dos 

currículos, metodologias e processos de avaliação, na incorporação das mais 

recentes teorizações, na preocupação com as demandas do mercado de 

trabalho e com as necessidades emanadas da sociedade. 

Diante do cenário educacional de todo país, o Plano Nacional de 

Educação – PNE nos seus objetivos e metas prevê a elevação global do nível 

de escolaridade da população, a ampliação do atendimento à educação 

superior com garantia crescente de vagas e, simultaneamente, a oportunidade 

de formação, atendendo às necessidades da sociedade, no que se referem a 

lideranças científicas e tecnológicas, artísticas e culturais, políticas e 

intelectuais, empresariais e sindicais, além das demandas do mercado de 

trabalho. 

 

3.2. Concepção do curso 

 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é um importante instrumento que 

reflete a identidade e as direções intencionais do curso, definindo ações 
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educativas e as características necessárias ao cumprimento dos propósitos e 

suas intencionalidades. Nele se encontra explicitado tanto a organização do 

curso como o trabalho pedagógico na sua globalidade. 

O curso de Engenharia Mecatrônica da Unit, com base em seu PPC, 

apresenta uma concepção de formação profissional que favorece ao estudante 

o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao exercício da 

capacidade de observação, criticidade e questionamento, sintonizado com a 

dinâmica da sociedade nas suas demandas locais, regionais e nacionais, assim 

como com os avanços científicos e tecnológicos. 

Nessa direção, há uma busca incessante e intensa de uma 

aprendizagem ativa que possibilite a efetiva formação de cidadãos críticos, 

criativos, reflexivos e participativos, capazes de promover o desenvolvimento 

da sociedade na qual estão inseridos, em especial para o Estado de Alagoas e 

região. 

Procurando acompanhar os avanços técnicos e científicos, a distribuição 

regular de créditos e disciplinas, a qualidade do conteúdo programático e uma 

carga horária compatível, o curso de Engenharia Mecatrônica possui uma 

matriz curricular que atende às Diretrizes Curriculares Nacionais, permitindo 

uma constante articulação entre teoria e prática considerando o contexto 

socioeconômico, as demandas atuais e a busca contínua pela melhoria de 

produtos e serviços. 

A escolha das disciplinas se deu no sentido de que se fizesse opção 

pelo fundamento prático-teórico, sem, no entanto, deixar de lado a formação 

sociocultural. O currículo do curso de Engenharia Mecatrônica da Unit guarda 

congruência com a filosofia da prática profissionalizante, ao propor conteúdos 

de formação humanística como: Filosofia, Cidadania e Fundamentos 

Antropológicos e Sociológicos, ao mesmo tempo em que aprofunda estudos na 

área dos conteúdos profissionalizantes como: Controle de Sistemas, Robótica, 

Automação de Sistemas, Simulação e Modelagem de Sistemas, dentre outros 

que têm o papel de fornecer conhecimentos passíveis de aplicação 

profissional. 
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A necessidade de se formar profissionais com visão interdisciplinar, 

habilitados a atender o mercado de automação e capaz de utilizar 

adequadamente as novas tecnologias da informática, confirma a relevância da 

oferta do curso de graduação em Engenharia Mecatrônica se considerando que 

tais profissionais engenheiros deverão conviver em contextos de mudanças 

sociais, tecnológicas e econômicas cada vez mais dinâmicas, tais como: 

• A globalização, a desregulamentação dos mercados, o aumento 

de incertezas, melhores oportunidades associadas a maiores riscos; 

• A rápida mudança tecnológica, sendo a capacitação tecnológica e 

sua integração à estratégia de negócios os determinantes principais da 

competitividade das empresas; 

• As novas oportunidades e novos problemas exigindo 

conhecimentos multidisciplinares, o trabalho em equipe, a visão de mercado e 

atitude empreendedora; 

• A nova divisão do trabalho via padronização, automação, 

modularidade e terceirização, cabendo aos engenheiros o projeto, a gerência e 

a inovação; 

• O trabalho em equipes multidisciplinares, possuindo larga base 

científica e capacidade de comunicação; 

• O gerenciamento de seu próprio fluxo de informações, auto 

reciclável; 

• A criação, o projeto e o gerenciamento das intervenções 

tecnológicas como solucionador de problemas de base tecnológica; 

• A capacidade de empreender e construir seu futuro, procurando 

seu nicho de trabalho; 

• A atuação como transformador social que avalie os impactos 

sociais éticos e ambientais. 

A prática pedagógica do Curso de Engenharia Mecatrônica do Centro 

Universitário Tiradentes busca o desenvolvimento de competências e a 

capacidade de integração destas. Sendo um dos diferenciais do curso a 

formação por competências. 
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Neste sentido, buscando desenvolver competências de caráter inovador, 

criativo, de fácil adaptação e a identificação de oportunidades técnicas e 

gerenciais é desenvolvido o Currículo por Competências por meio de ações 

didático-pedagógicas que trazem a prática e o desenvolvimento da identidade 

profissional para o centro das atividades de aprendizado, privilegiando cada 

vez mais o desenvolvimento e o aprimoramento de competências essenciais à 

boa prática profissional.  

Para garantir a interdisciplinaridade e integração dos eixos (básico, 

profissional ou específico e integrador) da matriz curricular, são desenvolvidas 

práticas integradoras que buscam vincular o conteúdo das disciplinas básicas e 

específicas a fim de: integrar o corpo docente; melhorar as práticas 

pedagógicas; estimular a resolução de problemas técnicos, ambientais e 

sociais; permitir a avaliação de desempenho no desenvolvimento de 

competências ao longo da formação discente; desenvolver a capacidade 

empreendedora e negocial; e estimular o pensamento científico.  

Com base nesta perspectiva, o curso de Engenharia Mecatrônica da 

Unit, tem como concepção a formação de um profissional generalista, dotado 

de visão humanística, crítico e reflexiva, capacitado a apreender e desenvolver 

novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação 

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

sociais, ambientais e culturais, com competência técnico-científica, 

comprometido com a realidade sociocultural e política, consciente, em 

atendimento às demandas da sociedade. 

 

3.3. Objetivos do Curso 

 
3.3.1. Objetivo Geral 

  

É objetivo geral do curso de Engenharia Mecatrônica da Unit formar 

profissionais com sólida formação acadêmica, científica e tecnológica, 

competentes e habilidosos para atuar, isoladamente ou em equipe, em 
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atividades relacionadas ao projeto, construção, operação e manutenção de 

máquinas e produtos de operação autônoma, processos computacionais para 

planejamento, programação, gerenciamento e controle da produção, 

desenvolvimento de produtos da Engenharia Mecatrônica e sistemas de 

controle automático de equipamentos, de microcontrole e microprocessamento, 

bem como no planejamento, definição e gestão de sistemas e métodos de 

produção, integração do processo de projeto e manufatura e processos 

industriais de produção. 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Contribuir para a formação do engenheiro com sólida base conceitual e 

prática, ampla visão dos problemas tecnológicos de sua área de atuação, por 

meio de habilidades que aprofundem seu conhecimento sobre a mecânica, 

ondas, eletromagnetismo, elétrica e ótica na identificação e solução de 

problemas. 

- Desenvolver a capacidade de: 

 Interpretar e executar desenho técnico de acordo com as normas 

vigentes, para auxiliar a concepção e modelagem de produtos. 

 Investigar dentro dos conceitos do cálculo diferencial e integral 

(limites, derivadas, integrais, as equações diferenciais, os sistemas de 

equações lineares e não lineares, além de elaborar e otimizar modelos que 

melhor representem um fenômeno através dos princípios do cálculo diferencial 

e integral). 

  Aplicar conceitos de acionamentos eletropneumáticos/eletro-

hidráulicos e instrumentação para auxiliar o projeto, a caracterização, a análise 

e a solução de problemas de sistemas mecatrônicos. 

 Utilizar ferramentas computacionais para o projeto (CAD, 

SOLIDWORKS), análise (CAE) e manufatura (CAM) de componentes 

mecânicos de precisão (CNC) que auxiliem na solução de problemas de 

sistemas mecatrônicos.  
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 Aplicar princípios de estática, dinâmica, mecânica dos fluidos, 

resistência de materiais, engenharia de materiais, normas de engenharia e 

processos de manufatura para auxiliar o projeto, a caracterização, a análise e a 

solução de problemas de sistemas mecatrônicos.  

 Classificar e especificar manipuladores robóticos considerando 

requisitos funcionais, de segurança, econômicos, etc. 

 Modelar e analisar sistemas dinâmicos e aplicar conceitos de 

automação e controle para auxiliar o projeto, a caracterização, a análise e 

solução de problemas de sistemas mecatrônicos.  

 Modelar e analisar sistemas dinâmicos no tempo e na frequência 

e, por meio de conceitos em automação e controle, otimizar processos 

industriais.  

 Programar manipuladores robóticos industriais. 

 

- Capacitar o egresso a projetar, construir, analisar e solucionar 

subsistemas elétricos que contribuem para a resolução de problemas de 

engenharia Mecatrônica.  

- Capacitar o egresso a manipular eletronicamente sinais digitais, 

analógicos e discretos para o sensoriamento e atuação em sistemas 

mecatrônicos. 

- Preparar o egresso para projetar, programar e avaliar sistemas 

computacionais para auxiliar o projeto, a caracterização, a análise e a solução 

de problemas de sistemas mecatrônicos. 

- Desenvolver o espírito científico frente aos problemas que envolvem a 

função social dos diversos ramos da formação profissional, aproximando as 

disciplinas humanas da área das exatas, proporcionando subsídios teóricos 

que possibilitem interpretações de conceitos filosóficos e fenômenos 

antropológicos e sociológicos embasadas em conceitos científicos. 

- Suprir a carência por profissionais em áreas da engenharia pouco 

usuais, mas de competência do Engenheiro Mecatrônico, tais como reabilitação 
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e entretenimento, equipamentos de apoio a pacientes com necessidades 

especiais e desenvolvimento de sistemas robóticos no setor de entretenimento. 

- Desenvolver a consciência da responsabilidade social, do 

desenvolvimento sustentável com capacidade de fomentar empresas 

ancoradas em produtos que agreguem valor pela incorporação de alta 

tecnologia. 

- Formar profissionais dotados de consciência crítica e solidez conceitual 

para exercer um papel social encabeçando empreendimentos baseados em 

produtos de alto valor agregado. 

- Desenvolver atividades de pesquisa e extensão que ampliem o campo 

de conhecimento e ampliem técnicas construtivas para analisar e otimizar 

processos e sistemas produtivos. 

- Capacitar o profissional para atuar em equipes multidisciplinares, 

utilizando tecnologias que atendam às necessidades sociais, culturais e 

econômicas da comunidade. 

- Estimular a criatividade, a autogestão e a flexibilidade, tornando os 

discentes aptos a se adequar às inconstâncias do mercado de trabalho, 

preservando os princípios éticos e legais. 

 

3.4. Perfil Profissional do Egresso. 

 

O perfil profissional do egresso do curso de Graduação em Engenharia 

Mecatrônica do Centro Universitário Tiradentes – UNIT foi elaborado a partir da 

concepção e objetivos do curso, em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, tendo em vista as peculiaridades regionais e a 

necessidade do profissional em adaptar-se às constantes mudanças na sua 

área de formação.  

Desta forma, é prioridade do curso de Engenharia Mecatrônica formar 

cidadãos profissionais conscientes dos seus direitos e deveres, com amplos e 

sólidos conhecimentos teórico-práticos, alicerçados na formação generalista, 

humanista, crítico-reflexiva, com capacidade de desenvolver ações de 
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solidariedade, dialogarem com profissionais de outras áreas e participarem, 

com responsabilidade e competência, do processo de desenvolvimento local, 

regional e nacional.  

O Engenheiro Mecatrônico deve possuir uma visão direcionada para a 

promoção da inovação tecnológica e do desenvolvimento sustentável, 

privilegiando a prevenção, sanando ou minimizando os danos ao meio 

ambiente, apontando formas de uso racional dos recursos naturais. 

A integralização do currículo assegura ao egresso, um perfil profissional 

de competências e habilidades capaz de: 

 Conceber, modelar e construir sistemas eletromecânicos de 

automação e controle. 

 Supervisionar a operação e manutenção de processos e sistemas 

industriais. 

 Criar e aplicar a tecnologia para controlar a produção e as funções 

do processo. 

 Projetar sistemas mecatrônicos para apoiar a produção. 

 Desenvolver especificações funcionais para a concepção e o 

desenvolvimento de sistemas de controle eletromecânicos. 

 Instalar, customizar e atualizar equipamentos em linhas de produção 

automatizadas. 

 Buscar novas abordagens e técnicas para melhorar os níveis de 

qualidade. 

Também é prioridade do curso de Engenharia Mecatrônica a formação 

de engenheiros capazes de atuar em setores industriais, comerciais e 

residenciais, por meio de prestação de serviços em empresas de consultoria 

e/ou de forma autônoma, planejando soluções de longo prazo, participando de 

pesquisa e desenvolvimento de produtos, modelos e sistemas, visando a 

otimização e a modernização de sistemas automatizados. 

Os egressos do Curso de Engenharia Mecatrônica serão capazes de: 
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 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; 

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

 Atuar em equipes multidisciplinares; 

 Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 

 Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e 

ambiental; 

 Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

 Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

 

3.5. Formas de Acesso ao Curso 

 

O acesso às informações do Curso de Bacharelado Engenharia 

Mecatrônica ocorrerá de diferentes formas: através do portal do Centro 

Universitário Tiradentes - Unit (http://al.unit.br), onde se encontra disponível o 

catálogo do curso com seus objetivos, o perfil do egresso, administração 

acadêmica, corpo docente, campos de atuação, estrutura física, valor da 

mensalidade do curso, entre outras informações; bem como através do telefone 

(82)3311-3100, ramal 3158; e do e-mail: engenharia_mecatronica@al.unit.br 

sendo nestes últimos, atendido diretamente pelo coordenador. 

Com relação ao ingresso no curso, o candidato poderá concorrer ao 

Processo Seletivo realizado semestralmente. Esse Processo Seletivo é 

organizado pela Comissão Permanente de Processo Seletivo da Instituição. O 

ingresso ao curso também poderá ocorrer nas situações em que o pleiteante é 



54 
 
 
 
 
 
 

 
 

portador de diploma, ou ainda solicitar transferência externa ou interna. Essas 

vagas serão definidas por meio de política institucional consubstanciada pela 

Reitoria do Centro Universitário, Coordenação de Graduação, publicadas em 

Edital sendo gerenciadas pelo Departamento de Assuntos Acadêmicos – DAA 

e pela Coordenação de Curso. O Departamento de Assuntos Acadêmicos – 

DAA é responsável pela organização, controle, execução e acompanhamento 

do processo de matrícula; com a principal função de informar, controlar os 

diversos processos e emitir documentos oficiais sobre a vida acadêmica do 

discente. 

 

3.6. Campo de Atuação 

 

A demanda por profissionais da Mecatrônica é crescente. Isto ocorre em 

consequência da automatização dos processos de fabricação industriais, 

recordes de produção em diversas áreas são ultrapassados anualmente, 

fazendo com que o país possa competir internacionalmente. A área de atuação 

é diversificada, destacando-se: 

• Processos e produtos mecatrônicos existentes em indústrias como 

automobilística, aeronáutica, naval, eletroeletrônica, energia, 

processos, petroquímica, petróleo e gás e até mesmo médica. 

• Onde existirem robôs haverá sempre o envolvimento direto ou indireto 

de Engenheiros Mecatrônicos. 

• No setor de serviços também demanda muitos profissionais, devido à 

automatização das diversas atividades para atender critérios de 

qualidade, segurança e conforto cada vez mais exigentes. 

• Domótica (junção da palavra Domus = Casa com Robótica) que visa 

proporcionar conforto para o lar, aliando praticidade e tecnologia. 

• Como consultor ou ainda como autônomo em projetos próprios, a fim 

de criar novas tecnologias e produtos. 

• Em empresas públicas ou privadas, na indústria, comércio e prestação 

de serviços de engenharia, incluindo a gerência da produção industrial, 
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a administração de negócios. Além disso, deverá ser capaz de 

comunicar-se com clientes, fornecedores, empregadores, proprietários, 

governo e demais colaboradores das organizações. 

• Na indústria do petróleo, química e petroquímica, e nos novos setores 

industriais em desenvolvimento no estado. 

 

Além das tradicionais atividades relacionadas a projetos de máquinas e 

produtos de operação autônoma, instalações industriais, processos 

computacionais para planejamento, programação, gerenciamento e controle da 

produção, desenvolvimento de produtos da Engenharia Mecatrônica e sistemas 

de controle automático de equipamentos, de micro controle e 

microprocessamento, o Engenheiro Mecatrônico pode atuar também em 

atividades relacionadas com o planejamento, definição e gestão de sistemas e 

métodos de produção, integração do processo de projeto e manufatura e 

processos industriais de produção mecânica. O profissional de Engenharia 

Mecatrônica da Unit estará, ainda, habilitado para exercer funções em 

diferentes setores profissionais e para participar ativamente no 

desenvolvimento socioeconômico regional. 

Aos egressos interessados em galgar a carreira acadêmica, o curso 

prepara, ainda, o profissional para estudos avançados ao nível de pós-

graduação strictu sensu na área de engenharia. 

 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E METODOLÓGICA DO CURSO 

 
Como elemento caracterizador da estrutura teórica que fundamenta o 

currículo deste curso, pode-se identificar a composição do quadro de 

disciplinas que objetivam alcançar duas realidades na formação profissional 

universitária, que são justamente a formação conceitual e a instrumental. Estas 

duas formações efetivam-se por meio das disciplinas componentes do curso e 

em sua alocação por períodos, de forma que se permita alcançar um alto nível 

de preparação, no qual o aspecto teórico atua como base e se vincula 
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diretamente às questões práticas do setor específico, estando estes dois 

elementos, teoria e prática perpassando o projeto do curso em sua totalidade, 

desse modo, o aluno está em toda a sua formação lidando com aspectos e 

conhecimentos do campo conceitual e instrumental que sustentam e fomentam 

as ações profissionais. 

O Currículo do curso de Engenharia Mecatrônica abrange os diversos 

campos do conhecimento, identificando as disponibilidades e avaliando as 

relações homem/trabalho/meio-ambiente, despertando nos alunos o espírito 

crítico e criativo, habilitando-os para a gestão multi e interdisciplinar das 

atribuições do Engenheiro Mecatrônico e lhes desenvolvendo a capacidade de 

aprender a fazer fazendo, conforme diretrizes da metodologia de aprendizagem 

por competências. Dessa forma, no curso de Engenharia Mecatrônica há uma 

busca permanente de aproximação da teoria à prática, à medida que se 

proporcionam paulatinamente no transcorrer do curso, oportunidades de 

vivenciar situações de aprendizagem que extrapolam as exposições verbais em 

sala de aula. Desta maneira, fazem parte dos recursos metodológicos 

utilizados pelo professor, análise e resoluções de problemas, atividades 

práticas supervisionadas, incluindo também os ambientes virtuais que 

envolvam situações reais, além de atividades realizadas nos laboratórios. 

A proposta do curso de Engenharia Mecatrônica na Unit envolve em sua 

estrutura curricular, disciplinas das ciências exatas, sociais e humanas. O 

currículo do curso não só contempla o espírito de ajuste das comprovadas 

necessidades atuais do mercado de trabalho da engenharia, como também, as 

inevitáveis transformações que este campo atravessa, a partir de um sólido 

embasamento teórico, sempre obedecendo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de engenharia e a legislação vigente. Assim sendo, 

entendemos que o currículo reúne as condições necessárias para atender às 

expectativas mais exigentes, não apenas no que tange ao presente, mas 

também e em especial com relação às demandas profissionais do futuro. 

O currículo neste PPC é concebido como uma instância dinâmica e 

flexível, alimentada pela avaliação constante do processo de aprendizagem e 
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do curso. Busca-se, superar a ação formativa escolarizada e limitada que 

prende o currículo em uma ideia de “grade curricular”, concebendo-o como um 

conjunto de ações que cooperam para a formação humana em suas múltiplas 

dimensões. 

Os referenciais didático-pedagógicos do curso de Engenharia 

Mecatrônica encontram-se pautados no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

que ressalta a articulação constante das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e no desenvolvimento de competências. Estes, por sua vez, 

caracterizam-se pelo exercício de ações que possibilitam e estimulam a 

aplicação dos saberes, conhecimentos, conteúdos e técnicas para intervenção 

na realidade profissional e social, na resolução de problemas e nos 

encaminhamentos criativos demandados por fatores específicos. Estão entre 

essas habilidades e competências, o enfrentamento e resolução de problemas, 

construção de argumentações técnicas, trabalho em equipe, tomada de 

decisão, entre outras estratégias metodológicas que promovam a 

acessibilidade atitudinal e pedagógica nos estudantes. 

Destaca-se também a preocupação institucional, em particular do curso 

de Engenharia Mecatrônica, ao que se refere à acessibilidade não somente na 

sua infraestrutura como também no que se refere ao acesso à informação e 

comunicação. Assim, concebemos a acessibilidade como condição para 

utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos diferentes 

espaços e situações de aprendizagem. Nesse sentido, os conteúdos 

curriculares encontram-se organizados de modo a constituírem-se elementos 

que possibilitem o desenvolvimento do perfil profissional do egresso, 

considerando suas características individuais, visando assim à acessibilidade 

pedagógica e atitudinal, através do uso de metodologias ativas, comunicação 

interpessoal e virtual, bem como instrumentos, métodos e técnicas de ensino e 

de avaliação diversificados, de modo a propiciar e atender aos diferentes 

sujeitos. O respeito à diversidade e aos diferentes estilos e ritmos de 

aprendizagem serão considerados por meio de metodologias de ensino 

apropriadas, arranjos organizacionais e uso de recursos diversificados. O 
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respeito à diversidade é entendido como condição sine qua non ao 

atendimento dos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem. Desta forma, 

destaca-se que o uso de metodologias de ensino diversificadas, arranjos 

organizacionais e uso de recursos diferenciados integram os estudantes 

cumprindo com o compromisso de uma aprendizagem significativa. 

A interdisciplinaridade, marco referencial da organização metodológica e 

curricular, busca estabelecer um diálogo constante das unidades programáticas 

de um mesmo ou de diferentes campos do saber, cujas práticas possibilitam a 

diminuição da fragmentação dos conhecimentos e saberes, em prol de um 

conhecimento relacional e aplicado. 

No curso de Engenharia Mecatrônica da Unit esse paradigma é 

concebido como uma nova postura frente ao conhecimento, ao processo 

ensino-aprendizagem e à própria organização curricular, e sua prática exige a 

troca e sistematização de ideias, a integração de diferentes componentes 

curriculares para a construção do conhecimento, em um processo de constante 

interação. 

Para propor um currículo prático do ponto de vista acadêmico e 

profissional, seria necessária uma engenharia reversa do processo de 

aprendizagem na formação por competências. Sendo tal processo relacionado 

à interação do discente com outros discentes e com objetos de aprendizagem, 

e as práticas dos discentes nestes objetos que permitem o desenvolvimento de 

competências profissionais. Logo, o primeiro ponto chave seria identificar quais 

tarefas profissionais realmente são do âmbito do Engenheiro Mecatrônico. 

Após o levantamento destas tarefas profissionais em pesquisa de campo 

regional, foram identificados campos de atuação da profissão e elencadas em 

cada campo de atuação quais competências seriam necessárias para o 

egresso do curso de Engenharia Mecatrônica que garantiriam uma formação 

plena e adequada à realidade profissional atual. Identificadas tais 

competências, o próximo passo envolve direcionar os conteúdos e estratégias 

de ensino para contribuírem com o desenvolvimento destas competências. 
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A escolha das disciplinas foi consequência da junção dos conteúdos e 

estratégias elencados, e se deu no sentido de que se fizesse opção pelo 

fundamento prático-teórico, sem, no entanto, deixar de lado a formação 

humanística e cidadã. 

O currículo pleno proposto guarda congruência com a filosofia da prática 

profissionalizante, ao absorver disciplinas de formação humanística ao mesmo 

tempo em que aprofunda estudos na área das disciplinas profissionalizantes 

que têm o papel de fornecer conhecimentos passíveis de aplicação 

profissional. 

• Eixo de formação básica/humanista 

• Eixo de sistemas elétricos 

• Eixo de sistemas mecânicos 

• Eixo de sistemas computacionais 

• Eixo de sistemas de controle, instrumentação e automação 

• Eixo de práticas integradoras 

Os eixos disciplinares foram definidos a partir dos conteúdos sugeridos 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, pelos conselhos de classe e pelas 

características do mercado de trabalho. O eixo integrador do curso é o eixo 

disciplinar de Práticas Integradoras cujas unidades curriculares devem 

apresentar conteúdos obrigatórios de integração, sendo o principal catalisador 

da integração dos conteúdos das matérias conceituais e instrumentais.  

As unidades curriculares de aplicação profissional estão dispostas em 

todos os períodos do curso que desenvolverão, com o apoio e supervisão de 

um professor responsável e especialista na área, os aspectos do ensino, 

pesquisa e extensão tais como o alinhamento de conteúdos, projetos de 

pesquisa e atividades de extensão de todas as disciplinas do bloco. Os blocos 

disciplinares do eixo de Práticas Profissionais terão à sua disposição espaços 

de experimentação, onde serão desenvolvidas pesquisas e aplicações práticas 

dos conteúdos adquiridos. 

O currículo está voltado para o perfil do egresso definido pelo curso. 

Para tanto, em sua estrutura serão ofertadas disciplinas, mediante o 
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desenvolvimento de conteúdos, que ofereçam subsídios conceituais, técnicos e 

práticos para o exercício da profissão, o que permite ao aluno uma 

aprendizagem a partir da integração entre a teoria e prática, numa perspectiva 

interdisciplinar – esse contexto possibilita a formação de um perfil de egresso 

generalista. Consequentemente, os conteúdos programáticos das disciplinas 

que farão parte desses núcleos estarão voltados para a formação de um 

profissional capaz de atuar nas diversas áreas pertinentes à Engenharia 

Mecatrônica. 

Como elemento caracterizador da estrutura teórica que fundamenta o 

currículo por competência deste curso, pode-se identificar a composição do 

quadro de disciplinas que objetivam alcançar duas realidades na formação 

profissional universitária, que são justamente a formação conceitual e a 

instrumental, estas formações efetivam-se por meio das disciplinas 

componentes do curso e em sua alocação por períodos, de forma que se 

permita alcançar um alto nível de preparação, no qual o aspecto teórico atua 

como base e se vincula diretamente às questões práticas, estando estes dois 

elementos, teoria e prática perpassando o projeto do curso em sua totalidade, 

desse modo, o aluno está em toda a sua formação lidando com aspectos e 

conhecimentos do campo conceitual e instrumental que sustentam e fomentam 

as ações profissionais do engenheiro. 

O Currículo do curso de Engenharia Mecatrônica abrange os diversos 

campos do conhecimento, identificando as disponibilidades e avaliando as 

relações homem/trabalho/meio-ambiente, despertando nos alunos o espírito 

crítico e criativo, habilitando-os para a gestão multi e interdisciplinar das 

atribuições do engenheiro, desenvolvendo no a capacidade de aprender a fazer 

fazendo, conforme diretrizes da metodologia de aprendizagem por 

competência. 

Dessa forma, no curso de Engenharia Mecatrônica há uma busca 

permanente de aproximação da teoria à prática, à medida que se proporcionam 

paulatinamente no transcorrer do curso, oportunidades de vivenciar situações 

de aprendizagem que extrapolam as exposições verbais em sala de aula. 
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Desta maneira, fazem parte dos recursos metodológicos utilizados pelo 

professor, exercícios, análise e resoluções de problemas que envolvam 

situações reais, além de atividades práticas realizadas nos laboratórios. 

 

4.1. Estrutura Curricular 

 

As tabelas a seguir apresentam a periodização da estrutura curricular 

referente ao curso de Engenharia Mecatrônica. 

1º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

F104418 DESENHO TÉCNICO I  0 40 40 X   

F104337 LABORATÓRIO DE MECATRÔNICA I  0 40 40   X 

F103101 CÁLCULO I  80 0 80 X   

B101554 QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA  40 40 80 X   

F104329 
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA 
MECATRÔNICA 

 40 0 40   X 

H111527 METODOLOGIA CIENTÍFICA  80 0 80 X   

F104310 
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA 
VETORIAL 

 80 0 80 X   

Total:  320 120 440    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

 

No final do 1º Período, o aluno deverá ter uma visão generalista das 

atividades desenvolvidas em sua área de atuação e consciência da importância 

e das responsabilidades socioambientais de sua profissão, além do 

conhecimento acerca da dinâmica atual de mercado e das previsões futuras 

para sua profissão. Deverá, também, ser capaz de classificar os vários tipos de 

problemas que poderão aparecer ao longo de sua vida profissional e, ao 

mesmo tempo, conscientizar-se das etapas necessárias para resolvê-los. 
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2º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

F109975 DESENHO TÉCNICO II  0 40 40 X   

F104361 ÁLGEBRA LINEAR  40 0 40 X   

F104442 CIRCUITOS ELÉTRICOS  40 40 80  X  

F105465 
PRÁTICAS DE ENGENHARIA 
MECATRÔNICA I 

 0 40 40   X 

H112515 
FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS E 
SOCIOLÓGICOS 

 80 0 80 X   

F104370 CÁLCULO II F104680 80 0 80 X   

F104434 FÍSICA MECÂNICA  40 40 80 X   

Total:  280 160 440    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

 

No final do 2º Período, o aluno deverá ser capaz de reconhecer a 

importância das disciplinas iniciais do curso para a concepção, modelagem e 

análise de produtos relacionados com sua área de atuação. Particularmente, a 

importância da disciplina de Desenho Técnico na concepção de produtos, das 

disciplinas de Física na concepção e modelagem de produtos e das disciplinas 

de Matemática na modelagem de produtos. 

3º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

F105449 LABORATÓRIO DE MECATRÔNICA II  0 40 40   X 

F105430 ELETRÔNICA ANALÓGICA  40 40 80  X  

F105414 FÍSICA ELÉTRICA E MAGNETISMO  40 40 80 X   

F104558 CÁLCULO III F107883 40 0 40 X   

F103640 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO  40 40 80 X   

H113031 FILOSOFIA E CIDADANIA  80 0 80 X   

F104779 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I  40 0 40 X   

F104540 
PRÁTICAS DE PESQUISA NA ÁREA DE 
ENGENHARIA 

 0 40 40 X   

Total:  280 200 480    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 
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No final do 3º Período, o aluno deverá perceber a dificuldade da 

concepção de produtos e a necessidade da aplicação de técnicas de pesquisa 

naquela etapa. Deverá, também, ser capaz de modelar e analisar fenômenos 

físicos isolados. 

4º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

F104574 
FÍSICA DE ONDAS, TERMOLOGIA E 
ÓTICA 

 40 0 40 X   

F105988 
PRÁTICAS DE ENGENHARIA 
MECATRÔNICA II 

 0 40 40   X 

F105996 ELETRÔNICA DIGITAL  40 40 80  X  

F103241 MÉTODOS ESTATÍSTICOS  80 0 80 X   

F104582 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS F104680 80 0 80 X   

F105040 PROCESSOS MECÂNICOS  40 40 80   X 

Total:  280 120 400    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

 

No final do 4º Período, o aluno deverá ser capaz de conceber soluções 

para problemas de engenharia simples, bem como modelá-las, analisá-las, 

implementá-las e testá-las. Ao mesmo tempo, deverá perceber a importância 

dos métodos científicos em todas as etapas do desenvolvimento de produtos. 

5º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

F103276 CÁLCULO NUMÉRICO  80 0 80 X   

F104701 FENÔMENOS DE TRANSPORTE I  80 0 80 X   

F106003 MODELAGEM DE SISTEMAS DINÂMICOS F107913 80 0 80  X  

F104647 
PRÁTICAS DE EXTENSÃO NA ÁREA DE 
ENGENHARIA 

 0 40 40 X   

F106011 
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE 
COMPUTADORES 

F109509 40 40 80  X  

F105473 CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS  80 0 80 X   

Total:  360 80 440    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 
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No final do 5º Período, o aluno deverá ser capaz de conceber soluções 

para problemas de engenharia mais complexos e modelá-las, analisá-las como 

sistemas físicos. Ao mesmo tempo, deverá perceber a importância dos 

métodos científicos em todas as etapas do desenvolvimento de produtos. 

6º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

F106054 METROLOGIA INDUSTRIAL  0 40 40   X 

F106020 
MICROCONTROLADORES E 
APLICAÇÕES 

F109258 40 40 80  X  

F106186 
ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS E 
PNEUMÁTICOS 

 40 40 80  X  

F106038 CONTROLE DE SISTEMAS LINEARES F109789 80 0 80  X  

F106046 ACIONAMENTOS ELÉTRICOS  40 40 80  X  

F106062 
PRÁTICAS DE ENGENHARIA 
MECATRÔNICA III 

 0 40 40   X 

Total:  200 200 400    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

 

No final do 6º Período, o aluno deverá ser capaz de conceber soluções 

para problemas de engenharia mais complexos, modelá-las como sistemas 

físicos e implementá-las. Ao mesmo tempo, deverá perceber a importância dos 

métodos científicos em todas as etapas do desenvolvimento de produtos. 

7º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

F106097 
MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE 
SISTEMAS DISCRETOS 

 80 0 80   X 

F106100 INSTRUMENTAÇÃO  40 40 80  X  

F106070 
ELEMENTOS DE MÁQUINAS E 
MECANISMOS 

 40 40 80   X 

F104159 
SISTEMAS INTEGRADOS DE 
MANUFATURA 

 80 0 80  X  

F106089 INTRODUÇÃO A ROBÓTICA  40 40 80  X  

Total:  280 120 400    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 
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No final do 7º Período, o aluno deverá ser capaz de conceber soluções 

para problemas de engenharia mais complexos, modelá-las como sistemas 

físicos, implementá-las e testá-las. Ao mesmo tempo, deverá perceber a 

importância dos métodos científicos em todas as etapas do desenvolvimento 

de produtos. 

8º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

F106119 AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS  40 40 80   X 

F106135 TECNOLOGIA DE COMANDO NUMÉRICO  40 40 80   X 

F106127 
PRÁTICAS DE ENGENHARIA 
MECATRÔNICA IV 

 0 40 40   X 

F103454 ENGENHARIA ECONÔMICA  40 0 40 X   

Total:  120 120 240    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

 

No final do 8º Período, o aluno deverá ser capaz de conceber soluções 

economicamente viáveis para problemas de engenharia complexos, modelá-las 

como sistemas físicos, implementá-las e testá-las, aplicando em todas as 

etapas, métodos científicos adequados. 

9º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

OPT0001 OPTATIVA 1  80 0 80   X 

F104140 REDES E PROTOCOLOS INDUSTRIAIS  40 40 80   X 

F105180 EMPREENDEDORISMO  0 40 40  X  

F104973 ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE  40 0 40 X   

Total:  160 80 240    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

 

No final do 9º Período, o aluno deverá ser capaz de conceber soluções 

economicamente viáveis para problemas complexos de engenharia, modelá-las 

como sistemas físicos, implementá-las de acordo com os princípios legais e 
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éticos e testá-las, utilizando práticas que promovam a segurança, salubridade e 

o meio ambiente, e aplicando métodos científicos em todas as etapas do 

desenvolvimento de produtos. 

10º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

OPT0002 OPTATIVA 2  80 0 80   X 

F105635 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 168C 0 40 40   X 

F104868 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 168C 0 280 280   X 

Total:  80 320 400    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

 

No final do 10º Período o aluno deverá ser capaz de atuar em setores 

industriais, comerciais e residenciais, por meio de prestação de serviços em 

empresas de consultoria e/ou de forma autônoma, planejando soluções de 

longo prazo, participando de pesquisa e desenvolvimento de produtos, modelos 

e sistemas, visando a otimização e a modernização de sistemas 

automatizados. 

OPTATIVAS 1 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária C.H. 
Total Teórica Prática 

F106143 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E REDES NEURAIS  80 0 80 

H116693 RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS  80 0 80 

H112612 LIBRAS  80 0 80 

H116707 
HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E 
AFRICANA 

 80 0 80 

F106151 
TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA 
MECATRÔNICA I 

 80 0 80 

H17916 CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO  80 0 80 
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OPTATIVAS 2 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária C.H. 
Total Teórica Prática 

F106160 
TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA 
MECATRÔNICA II 

 80 0 80 

H116731 GESTÃO DE PESSOAS I  80 0 80 

F104884 
ENGENHARIA DE GÁS NATURAL E ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 

 80 0 80 

H116564 DIREITOS HUMANOS  80 0 80 

H116588 DIREITO AMBIENTAL  80 0 80 

 

Quadro Resumo do Total Geral de Créditos e Carga Horária do Curso 

Créditos 
Carga Horária 

Teórica 
Carga Horária 

Prática 
Estágio 

Supervisionado 
Atividades 

Complementares 
Carga Horária 
Total do Curso 

210 2360 1240 280 320 4200 

 

Das 4200 horas/aula do curso, 1600 horas (38,10%) correspondem ao 

Núcleo de Conteúdos Básicos, 1000 horas (23,81%) correspondem ao Núcleo 

de Conteúdos Profissionalizantes e às 1600 horas restantes (38,10%) 

correspondem ao Núcleo de Conteúdos Específicos de Mecatrônica. 

 

4.1.1 Eixo de formação básica/humanista 

 

4.1.1.1 Matemática, Física e Química 

 

Do 1º ao 5º semestre letivo são incluídas as disciplinas: Cálculo I, II e III, 

Geometria Analítica e Álgebra Vetorial, Física Mecânica, Física de Ondas, 

Termodinâmica e Ótica, Física Elétrica e Magnetismo, Métodos Estatísticos, 

Álgebra Linear, Equações Diferenciais, Cálculo Numérico, Química Geral e 

Inorgânica, Desenho Técnico I e II, Ciência e Tecnologia de Materiais, 

Introdução à Engenharia Mecatrônica, Laboratório de Mecatrônica I e II. 

Este conjunto de disciplinas visa: 

• Consolidar os conhecimentos básicos (teóricos e práticos) de física 

e química; 
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• Consolidar os conhecimentos matemáticos com ênfase no cálculo 

diferencial e integral; 

• Desenvolver a percepção de estruturas espaciais através do 

estudo de formas geométricas, sua linguagem técnica e representação gráfica; 

• Ampliar o ferramental matemático com conhecimentos de cálculo 

numérico, séries, e equações diferenciais; 

• Aprofundar o ferramental matemático com conhecimentos de 

séries, transformadas, funções e campos vetoriais, probabilidade e estatística, 

dentre outros tópicos; 

• Ampliar os conhecimentos de eletricidade, ciência dos materiais 

utilizados na Engenharia Mecatrônica e os fundamentos gerais da mecânica 

para análise de projetos de estruturas estáticas; 

• Apresentar os instrumentos de medidas mais usados na 

engenharia, enfatizando a importância da metrologia nas atividades 

relacionadas à engenharia; 

• Desenvolver a capacidade de comunicação técnica e científica 

(oral e escrita) e de organização do conhecimento; 

• Apresentar e discutir o papel do Engenheiro Mecatrônico na 

sociedade, suas responsabilidades éticas e profissionais e áreas de atuação. 

 

4.1.1.2 Ciências Sociais e Humanas 

 

As Disciplinas estão disponíveis do 1º ao 10º semestre letivo e inclui: 

Metodologia Científica, Fundamentos Antropológicos e Sociológicos, Filosofia e 

Cidadania, Empreendedorismo, Engenharia Econômica. 

Este conjunto de disciplinas visa: 

• Proporcionar uma visão integrada de gestão das organizações; 

• Desenvolver habilidades técnicas, humanas e conceituais em 

situações diversas (gestão da organização e de projetos); 

• Ampliar os conhecimentos, o entendimento e o interesse sobre a 

dinâmica, a prática e o estudo do empreendedorismo; 
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• Sensibilizar para a compreensão do processo de transformação 

contínua e sistemática do empreendedorismo; 

• Discutir as principais noções do Direito e do ordenamento jurídico, 

distinguindo a importância do conhecimento jurídico para a construção da 

realidade atual, preparando o estudante para uma análise crítica e 

despertando-o como cidadão e futuro profissional de Engenharia; 

• Conhecer o instrumental teórico-metodológico e técnico para um 

progressivo domínio das práticas do trabalho intelectual; 

• Elaborar apresentações orais e escritas de trabalhos científicos; 

• Desenvolver o comprometimento do estudante a um trabalho 

ético e eficaz, observando-se as possibilidades e limites da comunicação como 

instrumento da estratégia acadêmica e empresarial. 

A disciplina Engenharia de Sustentabilidade, do 9º semestre letivo 

também pode ser considerada neste grupo e tem por objetivo: 

• Desenvolver a consciência da responsabilidade ambiental do 

Engenheiro bem como da observância de seus aspectos legais e institucionais; 

• Discutir as questões ambientais decorrentes da produção 

industrial incluindo o projeto, instalação, operação, manutenção de processos 

produtivos. 

 

4.1.2 Eixos de Formação Profissional e Específico 

 

4.1.2.1 Eixo de Sistemas Elétricos 

 

A oferta destas disciplinas ocorre do 2º ao 6º semestres letivos e inclui: 

Circuitos Elétricos, Eletrônica Analógica, Eletrônica Digital, Acionamentos 

Elétricos. 

Este conjunto de disciplinas visa: 

• Desenvolver conceitos fundamentais dos elementos de eletrônica 

aplicada (tanto analógica quanto digital), necessários ao desenvolvimento e 

implementação de projetos da área de Engenharia Mecatrônica; 
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• Fundamentar os princípios de análise e projeto de circuitos 

eletrônicos fundamentais em processos de automação de produtos e sistemas 

produtivos; 

• Fundamentar o sistema de numeração binária e os teoremas da 

lógica booleana que formam a base dos sistemas computacionais modernos. 

 

4.1.2.2 Eixo de Sistemas Mecânicos 

 

Do 3º ao 7º semestres letivos são incluídas as disciplinas: Resistência 

dos Materiais I, Metrologia Industrial, Processos Mecânicos, Elementos de 

Máquinas e Mecanismos, Acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos e 

Introdução à Robótica. 

Este conjunto de disciplinas visa: 

• Usar os princípios de estática, dinâmica, mecânica dos fluidos, 

resistência de materiais, engenharia de materiais, normas de engenharia e 

processos de manufatura para auxiliar o projeto, a caracterização, a análise e a 

solução de problemas de sistemas mecatrônicos; 

• Fundamentar projeto de equipamentos de engenharia 

(mecanismos de fixação e união, e elementos sujeitos a movimento); 

• Dominar processos de seleção, interpretação, leitura e 

elaboração de desenhos dos principais elementos mecânicos inclusive 

introduzindo a capacidade de utilização de softwares de engenharia; 

• Desenvolver processos de fabricação de peças por metalurgia, 

fundição, metalurgia do pó, trabalho mecânico (dobramento, estampagem, 

forjamento, laminação) e processos com remoção de cavaco (torneamento, 

fresamento, furação, mandrilagem, corte e retificação) incluindo abordagens 

sobre planejamento, controle da qualidade e otimização destes processos. 

No 7º e 8º semestres letivos são incluída/s as disciplinas: Sistemas 

Integrados de Manufatura, Tecnologia de Comando Numérico. Estas duas 

disciplinas visam: 
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• Fornecer conhecimentos básicos sobre as técnicas para o 

planejamento, programação e controle dos sistemas de produção, que 

garantam a eficiência empresarial dentro dos modernos conceitos de 

produtividade e qualidade; 

• Apresentar os conceitos básicos das tecnologias de produção 

(células de manufatura, sistemas flexíveis de manufatura e sistemas de 

manipulação de robôs) para o desenvolvimento de sistemas integrados de 

manufatura; 

• Apresentar os princípios fundamentais da utilização de softwares 

como ferramentas de desenvolvimento de projetos de engenharia; 

• Contextualizar a integração CAD/CAE/CAM, visando à 

compreensão do ambiente computacional e dos princípios que regem um 

sistema integrado de projeto, engenharia e manufatura; 

• Ampliar o conceito de automação da manufatura e de produção 

integrada por computador pela utilização de sistemas CIM e ERP. 

As disciplinas Fenômenos de Transporte I e Acionamentos Hidráulicos e 

Pneumáticos, respectivamente, do 5º e 6º semestres letivos também podem 

ser consideradas neste grupo e tem por objetivo: 

• Desenvolver conceitos básicos para a análise do transporte e 

manuseio de fluidos em sistemas industriais e, também, do aspecto construtivo 

e funcional dos elementos hidráulicos e pneumáticos; 

• Capacitar para a execução de projetos, montagem e aplicação 

industrial de bombas, sistemas hidráulicos e pneumáticos, e turbinas 

hidráulicas; 

• Aplicar conceitos de acionamentos eletropneumáticos/eletro-

hidráulicos e instrumentação para auxiliar o projeto, a caracterização, a análise 

e a solução de problemas de sistemas mecatrônicos. 
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4.1.2.3 Eixo de Sistemas Computacionais 

 

A oferta destas disciplinas ocorre do 2º ao 9º semestre letivo e inclui: 

Desenho Técnico II, Linguagem de Programação, Arquitetura e Organização de 

Computadores, Microcontroladores e Aplicações e Redes e Protocolos 

Industriais. 

Este conjunto de disciplinas visa: 

• Projetar e programar sistemas computacionais para auxiliar o 

projeto, a caracterização, a análise e a solução de problemas de sistemas 

mecatrônicos. 

• Descrever o conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas 

para a programação de computadores. 

• Compreender a dinâmica de um programa estático ao ser 

executado por um computador. 

• Compor programas de computadores que expressem de forma 

clara e objetiva os passos necessários para um computador resolver um 

problema específico. 

• Colocar em operação programas de computadores que resolvam 

problemas da Engenharia Mecatrônica dentro dos ambientes computacionais 

adequados. 

 

4.1.2.4 Eixo de Sistemas de Controle, Instrumentação e Automação 

 

Do 5º ao 9º semestre letivo são incluídas as disciplinas: Modelagem de 

Sistemas Dinâmicos, Controle de Sistemas Lineares, Modelagem e Simulação 

de Sistemas Discretos, Microcontroladores e Aplicações, Instrumentação, 

Acionamentos Elétricos, Modelagem e Simulação de Sistemas Discretos, 

Automação de Sistemas. 

Este conjunto de disciplinas visa: 
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• Modelar e analisar sistemas dinâmicos e aplicar conceitos de 

automação e controle para auxiliar o projeto, a caracterização, a análise e 

solução de problemas de sistemas mecatrônicos. 

• Desenvolver conceitos básicos da teoria de malhas de controle e 

instrumentação aplicada à Engenharia Mecatrônica; 

• Fornecer conhecimentos básicos sobre as técnicas de análise e 

projeto de sistemas digitais usados em circuitos de automação e controle 

digitais; 

• Apresentar os principais conceitos para a análise e especificação 

de acionamentos, conversores e dispositivos de potência utilizados em 

automação de sistemas eletromecânicos; 

• Ampliar os conhecimentos sobre o desenvolvimento e projeto de 

aplicações baseadas em microprocessadores e microcontroladores; 

• Fornecer conhecimentos básicos sobre as técnicas de análise e 

projeto de sistemas digitais usados em circuitos de automação e controle 

digitais. 

 

4.1.2.5 Eixo de Práticas Integradoras 

 

Nos semestres pares, do 2º ao 8º, são incluídas, respectivamente, as 

disciplinas: Práticas de Engenharia Mecatrônica I, II, III e IV. Em conformidade 

com o PPC do curso, o bloco disciplinar das Práticas Integradoras tem à sua 

disposição espaços de experimentação, onde são desenvolvidas pesquisas e 

aplicações práticas dos conteúdos já desenvolvidos. Estas disciplinas visam 

integrar, através de atividades de projetos interdisciplinares, os conhecimentos 

desenvolvidos nas unidades curriculares do semestre além de desenvolver 

habilidades de trabalho em grupo, comunicação oral e escrita, modelagem, 

resolução de problemas e metodologia de desenvolvimento de projetos tendo 

como objetivo a integração horizontal. 
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4.1.3 Educação Ambiental: Estratégias de Trabalho 

 
De acordo com a Lei Federal de 27/04/1999, que dispõe sobre a 

educação ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, o 

Parecer CNE/CP nº 14/2012, de 6 de junho de 2012, a educação ambiental 

(EA) e a Resolução Nº 2 de 15 de junho de 2012 que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Esta se constitui como uma 

dimensão que se expressa por processos nos quais cada indivíduo e 

coletividade edificam valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores voltados para a construção de uma consciência ambiental, pautada na 

ética e sustentabilidade. 

A Educação Ambiental é desenvolvida no Centro Universitário 

Tiradentes e no curso de Engenharia Mecatrônica como uma prática educativa 

e interdisciplinar, contínua e permanente. Tanto como tema transversal nas 

disciplinas do curso, bem como ações institucionais previstas no PDI, na sua 

responsabilidade social. Nessa direção, estão suas ações de ensino, pesquisa 

e extensão orientadas pelos princípios e objetivos da Educação Ambiental. 

O curso de Engenharia Mecatrônica busca promover a Educação 

Ambiental de maneira integrada aos programas educacionais desenvolvidos 

em suas atividades acadêmicas. Nesse sentido, a IES é um espaço 

educacional sustentável, que integra uma proposta curricular de 

sustentabilidade socioambiental como prática da sua gestão. A gestão da IES e 

o curso de Engenharia Mecatrônica são guiados pelos objetivos e princípios da 

Educação Ambiental, permeando o planejamento e as ações, de acordo com 

abordagem definida no seu PDI e PPC, respectivamente.  

A abordagem curricular da Educação Ambiental enfatiza a natureza 

como fonte de vida e relaciona a dimensão ambiental à justiça social, a 

preservação dos bens naturais, aos direitos humanos, à saúde, ao trabalho e 

ao consumo. 

As ações definidas no âmbito da educação ambiental também 

possibilitam o aprofundamento do pensamento crítico-reflexivo, mediante 
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estudos científicos, socioeconômicos, políticos e históricos a partir da dimensão 

socioambiental, valorizando a participação, a cooperação, o senso de justiça e 

a responsabilidade da comunidade educacional. Com isso, busca-se incluir a 

temática de forma a propiciar a reflexão sobre a importância do tema com o 

desenvolvimento social e profissional do estudante.  

 

4.1.4 Educação das Relações Étnico-Raciais como Forma de Inclusão 

 
No que diz respeito ao regulamentado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino da 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena - (CNE/CP Resolução 1/2004), o 

curso de Engenharia Mecatrônica busca promover atividades acadêmicas que 

tratam dessas temáticas. 

O curso de Engenharia Mecatrônica contempla a abordagem sobre a 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, tratando-as a partir de atividades 

que perpassam de forma transversal os conteúdos de disciplinas, realizando 

atividades de pesquisa e de extensão e, de forma direta, em conteúdos de 

disciplinas obrigatórias e optativas. 

Em disciplinas obrigatórias como Fundamentos Antropológicos e 

Sociológicos e Filosofia e Cidadania, essas temáticas são abordadas e 

debatidas com os alunos, possibilitando a esses o desenvolvimento de senso 

crítico e ético. O curso também oferta disciplinas optativas sobre o tema: 

Cultura Brasileira e Regional, Realidade Socioeconômica e Política Regional, e 

Cultura e Relações Étnico-Raciais no Brasil. Tais conteúdos buscam promover 

a ampliação dos conhecimentos acerca da formação destas sociedades e da 

sua integração nos processos físico, econômico, social e cultural do Brasil e 

suas particularidades culturais e regionais. 
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4.1.4 Educação em Direitos Humanos 

 

No tocante ao que estabelece a Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, 

que estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 

tendo como objetivo central a formação para a vida e para a convivência no 

exercício cotidiano, consubstanciado como forma de vida e de organização 

social, política, econômica e cultural.  

Nessa direção, no curso de Engenharia Mecatrônica da UNIT, a 

inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos 

ocorrerá das seguintes formas: 

I – pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos 

Humanos e tratados interdisciplinarmente; 

II – como um conteúdo específico na disciplina Filosofia e Cidadania; 

III – de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e 

interdisciplinaridade, nos demais componentes, a exemplo das atividades 

complementares, de extensão, e de pesquisa, desenvolvidas ao longo do 

curso. 
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4.2. Matriz Curricular 

1º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

F104418 DESENHO TÉCNICO I  0 40 40 X   

F104337 LABORATÓRIO DE MECATRÔNICA I  0 40 40   X 

F103101 CÁLCULO I  80 0 80 X   

B101554 QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA  40 40 80 X   

F104329 
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA 
MECATRÔNICA 

 40 0 40   X 

H111527 METODOLOGIA CIENTÍFICA  80 0 80 X   

F104310 
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA 
VETORIAL 

 80 0 80 X   

Total:  320 120 440    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

2º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

F109975 DESENHO TÉCNICO II  0 40 40 X   

F104361 ÁLGEBRA LINEAR  40 0 40 X   

F104442 CIRCUITOS ELÉTRICOS  40 40 80  X  

F105465 
PRÁTICAS DE ENGENHARIA 
MECATRÔNICA I 

 0 40 40   X 

H112515 
FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS E 
SOCIOLÓGICOS 

 80 0 80 X   

F104370 CÁLCULO II F104680 80 0 80 X   

F104434 FÍSICA MECÂNICA  40 40 80 X   

Total:  320 120 440    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

3º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

F105449 LABORATÓRIO DE MECATRÔNICA II  0 40 40   X 

F105430 ELETRÔNICA ANALÓGICA  40 40 80  X  

F105414 FÍSICA ELÉTRICA E MAGNETISMO  40 40 80 X   

F104558 CÁLCULO III F107883 40 0 40 X   

F103640 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO  40 40 80 X   

H113031 FILOSOFIA E CIDADANIA  80 0 80 X   

F104779 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I  40 0 40 X   

F104540 
PRÁTICAS DE PESQUISA NA ÁREA DE 
ENGENHARIA 

 0 40 40 X   
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Total:  280 200 480    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

4º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

F104574 
FÍSICA DE ONDAS, TERMOLOGIA E 
ÓTICA 

 40 0 40 X   

F105988 
PRÁTICAS DE ENGENHARIA 
MECATRÔNICA II 

 0 40 40   X 

F105996 ELETRÔNICA DIGITAL  40 40 80  X  

F103241 MÉTODOS ESTATÍSTICOS  80 0 80 X   

F104582 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS F104680 80 0 80 X   

F105040 PROCESSOS MECÂNICOS  40 40 80   X 

Total:  280 120 400    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

5º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

F103276 CÁLCULO NUMÉRICO  80 0 80 X   

F104701 FENÔMENOS DE TRANSPORTE I  80 0 80 X   

F106003 MODELAGEM DE SISTEMAS DINÂMICOS F107913 80 0 80  X  

F104647 
PRÁTICAS DE EXTENSÃO NA ÁREA DE 
ENGENHARIA 

 0 40 40 X   

F106011 
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE 
COMPUTADORES 

F109509 40 40 80  X  

F105473 CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS  80 0 80 X   

Total:  360 80 440    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

6º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

F106054 METROLOGIA INDUSTRIAL  0 40 40   X 

F106020 
MICROCONTROLADORES E 
APLICAÇÕES 

F109258 40 40 80  X  

F106186 
ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS E 
PNEUMÁTICOS 

 40 40 80  X  

F106038 CONTROLE DE SISTEMAS LINEARES F109789 80 0 80  X  

F106046 ACIONAMENTOS ELÉTRICOS  40 40 80  X  

F106062 
PRÁTICAS DE ENGENHARIA 
MECATRÔNICA III 

 0 40 40   X 

Total:  200 200 400    
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DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

7º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

F106097 
MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE 
SISTEMAS DISCRETOS 

 80 0 80   X 

F106100 INSTRUMENTAÇÃO  40 40 80  X  

F106070 
ELEMENTOS DE MÁQUINAS E 
MECANISMOS 

 40 40 80   X 

F104159 
SISTEMAS INTEGRADOS DE 
MANUFATURA 

 80 0 80  X  

F106089 INTRODUÇÃO A ROBÓTICA  40 40 80  X  

Total:  280 120 400    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

8º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

F106119 AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS  40 40 80   X 

F106135 TECNOLOGIA DE COMANDO NUMÉRICO  40 40 80   X 

F106127 
PRÁTICAS DE ENGENHARIA 
MECATRÔNICA IV 

 0 40 40   X 

F103454 ENGENHARIA ECONÔMICA  40 0 40 X   

Total:  120 120 240    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

9º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

OPT0001 OPTATIVA 1  80 0 80   X 

F104140 REDES E PROTOCOLOS INDUSTRIAIS  40 40 80   X 

F105180 EMPREENDEDORISMO  0 40 40  X  

F104973 ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE  40 0 40 X   

Total:  160 80 240    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

10º PERÍODO 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária DCN 

Teórica Prática Total B P E 

OPT0002 OPTATIVA 2  80 0 80   X 

F105635 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 168C 0 40 40   X 

F104868 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 168C 0 280 280   X 
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Total:  80 320 400    

DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais 
B – Núcleo de Conteúdos Básicos 
P – Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 
E – Núcleo de Conteúdos Específicos 

OPTATIVA 1  

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária 
C.H. Total 

Teórica Prática 

F106143 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E REDES NEURAIS  80 0 80 

H116693 RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS  80 0 80 

H112612 LIBRAS  80 0 80 

H116707 
HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E 
AFRICANA 

 80 0 80 

F106151 
TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA 
MECATRÔNICA I 

 80 0 80 

H17916 CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO  80 0 80 

 

OPTATIVA 2 

Código Disciplina 
Pré-

requisito 

Carga Horária 
C.H. Total 

Teórica Prática 

F106160 
TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA 
MECATRÔNICA II 

 80 0 80 

H116731 GESTÃO DE PESSOAS I  80 0 80 

F104884 
ENGENHARIA DE GÁS NATURAL E ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 

 80 0 80 

H116564 DIREITOS HUMANOS  80 0 80 

H116588 DIREITO AMBIENTAL  80 0 80 

 

Quadro Resumo do Total Geral de Créditos e Carga Horária do Curso 

Créditos Totais: 
Disciplinas 

 +  
Atividades 

Complementares 

Carga 
Horária 
Teórica 

Carga Horária 
Prática 

Estágio 
Supervisionado 

Atividades 
Complementares 

Carga Horária 
Total do Curso 

210 2360 1240 280 320 4200 

 

4.3 Educação por competências  

 
A Educação por Competências reflete o que de mais atual vem sendo 

praticado por instituições de ensino superior, elaborado a partir da necessidade 

de se estabelecer uma melhor sistematização das práticas pedagógicas e 

acadêmicas.  
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Competência é a capacidade de mobilizar e pôr em prática, de forma 

integrada e dinâmica, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para o 

enfrentamento e a resolução de problemas que a vida apresenta, sejam eles de 

caráter pessoal, profissional ou social.  

Educar dentro de uma abordagem voltada para o desenvolvimento de 

competências pressupõe um enfoque socioinformativo complexo na qual se 

concebe o sujeito de aprendizagem dentro de uma multiplicidade de dimensões 

interdependentes, com um modo de pensar complexo, e se abandona a 

concepção unidimesional e reducionista associado aos enfoques formativos 

tradicionais.  

As principais características da educação por competências: 

 Foca a formação nas competências que o egresso utilizará 

imediatamente após a conclusão curso;  

 Seleciona os conteúdos essenciais à carreira, eliminando a 

repetição;  

 Ressalta a importância de cada conteúdo para a formação de 

competências profissionais;  

 Privilegia a integração de conteúdos horizontal, vertical e 

transversalmente por meio de atividades interdisciplinares, 

projetos integradores e programas de formação transversal;  

 Promove atividades colaborativas de aprendizagem, orientadas 

para integração dos alunos e para a troca de saberes, de forma 

contextualizada e interdisciplinar;  

 Utiliza-se de metodologias ativas no processo de ensino e 

aprendizagem, propondo situações que permitem a construção 

do conhecimento, originadas na vivência, de interesses e das 

necessidades dos alunos;  

 Promove a autonomia crescente do aluno, no transcorrer da sua 

formação; 
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Etapas da implantação do modelo por competências   

1ª Etapa: Definição do perfil profissiográfico;  

2ª Etapa: Construção da estrutura curricular e modos de integração das 

disciplinas;  

3ª Etapa: Capacitação docente.   

A integração das disciplinas no currículo por competências acontece 

horizontalmente no semestre, por meio de atividades interdisciplinares e 

projetos integradores; verticalmente, nos eixos de formação básica e 

específica; transversalmente, nas diversas disciplinas do currículo. 

 

4.3.1 Projeto Integrador 

 

A implantação dos Projetos Integradores no curso de graduação em 

Engenharia Mecatrônica visa promover de maneira efetiva a 

interdisciplinaridade entre as disciplinas constituintes do currículo.   

Busca gerar competências interdisciplinares de caráter inovador, criativo, 

de fácil adaptação, identificação de oportunidades técnicas e gerenciais, bem 

como estabelece os seguintes pontos:   

Integração do corpo docente;   

Estímulo ao pensamento científico;   

Capacidade empreendedora e negocial;   

Estimula a resolução de problemas técnicos, ambientais e sociais;   

Melhoria das práticas pedagógicas;   

Permite a avaliação de desempenho no desenvolvimento de 

competências ao longo da formação discente. 

 

4.3.2 Base Orientadora da Ação – BOA 

 

Instrumental que representa um plano de ação contendo as condições 

necessárias para a realização das atividades propostas, indicando dentre 

outras informações: 
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 Por que esta atividade deve ser realizada; 

 Qual a sequência de ações a serem executadas; 

 E como será avaliado todo o processo. 

 

4.4. Eixos Estruturantes 

 
No curso de Engenharia Mecatrônica são adotados os princípios da não 

especialização, da interdisciplinaridade e da flexibilidade na formação 

profissional por meio de componentes curriculares, cujas unidades 

programáticas contemplam a formação geral, a formação específica (básica e 

própria da profissão) e a formação complementar. Estas, por sua vez 

coadunam-se aos Eixos Estruturantes (Fenômenos e Processos Básicos, 

Práticas Investigativas e Extensionistas, Formação Específica e Práticas 

Profissionais) do Projeto Pedagógico Institucional – PPI, que objetivam 

sistematizar a complementaridade dos conteúdos, saberes, ações e 

competências verticalmente, em grupos de unidades programáticas e/ou 

disciplinas que guardam certa proximidade quanto às finalidades específicas da 

formação. 

Nessa perspectiva, as competências estabelecidas ao longo de todo o 

curso, norteiam as disciplinas ou campos do saber, consonante com a missão 

da UNIT, o objetivo do curso e o perfil profissiográfico do egresso. 

 

4.4.1. Eixo de Fenômenos e Processos Básicos 

 
Congrega conhecimentos e conteúdos associados à origem do campo 

de saber ao qual está situado o curso, ao mesmo tempo em que fornece os 

subsídios necessários para a introdução do aluno naquele campo ou área de 

conhecimento. 

Esse eixo contempla a Formação Geral e Básica, na medida em que 

capacita o estudante a entender a sociedade na qual ele está inserido, 

fornecendo subsídios teóricos acerca de conhecimentos filosóficos, 
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sociológicos e antropológicos, com vistas à formação de um profissional 

cidadão, crítico e reflexivo. 

Fazem parte desse eixo as disciplinas de formação geral, denominadas 

Universais, comuns a todos os cursos de Licenciatura e Bacharelado da 

instituição, tais como: Fundamentos Antropológicos e Sociológicos e Filosofia e 

Cidadania. Além dessas, as disciplinas Metodologia Científica, Práticas de 

Pesquisa na Área de Engenharia, Prática de Extensão na Área de Engenharia 

e Libras que fornecem os instrumentos necessários para ler, interpretar e 

produzir conhecimentos. Contemplam ainda esse eixo as disciplinas básicas da 

área de formação, cujas unidades de aprendizagem podem ser partilhadas por 

áreas afins, denominadas de Nucleares: Cálculo I, Geometria Analítica e 

Álgebra Vetorial, Desenho Técnico I, Química Geral e Inorgânica, Desenho 

Técnico II, Cálculo II, Álgebra Linear, Física Mecânica, Linguagem de 

Programação, Física de Ondas, Termodinâmica e Ótica, Métodos Estatísticos, 

Álgebra Linear, Física Elétrica e Magnetismo, Equações Diferenciais, Cálculo 

Numérico, Fenômenos de Transporte I, Ciência e Tecnologia de Materiais, 

Resistência dos Materiais I, Engenharia de Sustentabilidade e Engenharia 

Econômica. 

 

4.4.2. Eixo de Formação Específica  

 
Aglutina as unidades programáticas que abordam os conhecimentos, 

saberes, técnicas e instrumentos próprios do campo do saber e/ou de atuação 

profissional. Neste eixo encontram-se as disciplinas de Formação Específica 

(própria de cada profissão) que permite ao estudante o desenvolvimento do 

conhecimento teórico e do domínio tecnológico de um determinado campo de 

atuação profissional, requerendo o conhecimento, o saber fazer de 

determinada profissão. Fazem parte desse eixo as disciplinas específicas da 

área de formação: Microcontroladores e Aplicações, Redes e Protocolos 

Industriais, Acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos, Automação de Sistemas, 



85 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sistemas Integrados de Manufatura, Introdução à Robótica e Tecnologia de 

Comando Numérico. 

 

4.4.3. Eixo de Práticas Profissionais 

 

Contempla a formação específica, na medida em que congrega as 

unidades de aprendizagem orientadas para o exercício e inserção do estudante 

em diferentes contextos profissionais, institucionais, sociais e multiprofissionais 

inerentes à sua área de atuação, com o intuito de promover a aquisição de 

habilidades e competências específicas do exercício profissional. Integram 

esse eixo as Práticas Profissionais e os Estágios Supervisionados. Dentre eles: 

Introdução à Engenharia Mecatrônica, Eletrônica Digital, Circuitos Elétricos, 

Eletrônica Analógica, Microcontroladores e Aplicações, Controle de Sistemas 

Lineares, Modelagem e Simulação de Sistemas Discretos, Optativa I, Optativa 

II, Elementos de Máquinas e Mecanismos, Processos Mecânicos, Programação 

e Controle da Produção, Simulação e Modelagem de Sistemas e Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 

4.4.4 Eixo de Práticas Investigativas e Extensionistas 

 
Congrega unidades de aprendizagens dirigidas para a apreensão de 

metodologias associadas investigação do cotidiano e à iniciação científica. Faz 

parte desse eixo a disciplina Práticas de Pesquisa na Área de Engenharia, 

Práticas de Extensão na Área de Engenharia e atividades de investigação 

presentes nas disciplinas do curso. 

 

4.5. Eixo de Formação Complementar 

 

É constituído por um conjunto de horas disponíveis para incluir, durante 

o período de integralização do curso, os avanços conceituais e tecnológicos da 

área de formação profissional e atenderá a flexibilidade do currículo. Esse 
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processo é desenvolvido por meio de práticas de estudos independentes, 

consubstanciadas na participação dos estudantes em congressos, seminários, 

monitoria e iniciação científica, dentre outros. 

 

4.6. Temas Transversais 

 

Para acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo, torna-se 

necessário o desenvolvimento de temáticas de interesse da coletividade, 

extrapolando, a abrangência dos conteúdos programáticos das disciplinas. 

Nesse contexto, conforme preconizado no PPI, os temas transversais ampliam 

a ação educativa, adequando-se a novos processos exigidos pelos paradigmas 

atuais e as novas exigências da sociedade pós-industrial, do conhecimento, 

dos serviços e da informação. 

Desse modo, é por meio da transversalidade que são abordadas as 

questões de interesse comum da coletividade, dentre os quais tecnologias da 

informação, educação das relações étnico- raciais e os afrodescendentes, 

ecologia, formação humanista e cidadã, desenvolvimento sustentável, 

preservação cultural e diversidade, inclusão social, metas individuais versus 

metas coletivas, competitividade versus solidariedade, empreendedorismo, 

meio ambiente, ética corporativista versus ética centrada na pessoa etc., todos 

comprometidos com a missão institucional, com a educação como um todo e 

com o Projeto Pedagógico Institucional:  

Os temas transversais para o curso consideram os seguintes aspectos: 

- Propositura a partir de discussões fundamentadas no corpo 

docente envolvido em cada ação; 

- Clara associação com demandas sociais e institucionais nos 

âmbitos nacional, regional e local; 

 - Identificação de temas atuais e complementares às políticas 

públicas de relevância social (inclusão, ampliação da cidadania, políticas 

afirmativas, formação ética, ecologia e desenvolvimento etc.). 
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Assim, encontram-se inclusas nos conteúdos das diversas disciplinas do 

currículo do curso, temáticas que envolvem competências, atitudes e valores, 

atividades e ações voltadas para questões relativas às relações étnico-raciais e 

cultura afro-brasileira com vistas ao respeito à diversidade cultural.  Além disso, 

institucionalmente são promovidas ações que envolvem discussões acerca de 

ações afirmativas na qual são envolvidos todos os alunos da instituição, 

contemplando palestras, campanhas e atividades de extensão.  

Além disso, são integradas às disciplinas do curso de modo transversal 

conteúdos, que envolvem questões referentes às políticas de educação 

ambiental, bem como a Instituição mantém programa permanente que envolve 

essa temática, a exemplo do “Programa Conduta Consciente” que tem como 

objetivo incorporar a dimensão socioambiental nas ações  da instituição e 

ajustar a conduta de todos os colaboradores em prol do desenvolvimento 

sustentável.  Ampliando sua ação e compromisso com questões sociais foi 

inserido a disciplina Cultura e Relações Étnicas-Raciais como disciplina 

optativa nos currículos dos cursos da instituição, propiciando atividades que 

promovem análise e reflexão acerca de questões que envolvem a formação 

histórica e cultural do povo brasileiro. 

 

4.7. Atividades Complementares 

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do perfil do formando, possibilitam 

interação teoria e prática e o incentivo à construção de conhecimentos, 

consubstanciando a flexibilização curricular e a interdisciplinaridade por meio 

da formação complementar do estudante.  São atividades de extensão e de 

pesquisa que promovem a integração e interação com a comunidade, ampliam 

horizontes para além da sala de aula, favorecem o relacionamento entre 

grupos e a convivência com as diferenças sociais, além de propiciar 

importantes trocas, tanto no âmbito acadêmico quanto no profissional.   
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Os alunos do curso de Engenharia Mecatrônica são constantemente 

estimulados a participar, tanto nos eventos patrocinados pela coordenação do 

curso e instituição, como também fora do ambiente acadêmico, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes e de interesse na formação do 

profissional, tais como: atividades acadêmicas à distância, seminários, 

iniciação a pesquisa, publicação científica, monitorias, programas de extensão, 

vivência profissional complementar; workshops, simpósios, congressos, 

conferências, trabalhos de campo orientados.  

As Atividades Complementares possuem a característica de serem 

flexíveis, respeitando o tempo de cada aluno e mantendo coerência com a 

proposta curricular institucional. Podem ser desenvolvidas durante todo o 

período do curso, desde que sejam integralizadas até o final da graduação, 

suas normas foram apreciadas e aprovadas pela Coordenação e o Colegiado 

do Curso.  

Ciente de que o conhecimento é construído em diferentes e variado 

cenário e em conformidade com o Art. 4º do Regulamento das Atividades 

Complementares dos Cursos de Graduação do Centro Universitário 

Tiradentes, são consideradas Atividades Complementares:  

I- Monitorias (voluntária ou remunerada);   

II- Disciplinas cursadas fora do âmbito da estrutura curricular do curso;  

III- Iniciação Científica;  

IV- Participação em Congressos, seminários, simpósios, jornadas, 

cursos, minicursos, etc.; 

V- Publicação de Trabalho científico em eventos de âmbito nacional, 

regional ou internacional; 

VI- Elaboração de trabalho científico (autoria ou coautoria) apresentado 

em eventos de âmbito regional, nacional ou internacional;  

VII- Publicação de artigo científico completo (artigo publicado ou aceite 

final da publicação) em periódico especializado;  

VIII- Visitas técnicas fora do âmbito curricular; 

IX- Artigo em periódico; 
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 X- Autoria ou coautoria de livro;  

XI- Participação na organização de eventos científicos;  

XII- Participação em programas de extensão promovidos ou não pela 

Unit;  

XIII- Participação em Cursos de extensão e similares patrocinados ou 

não pela Unit; 

XIV - Participação em jogos esportivos de representação estudantil;  

XV - Prestação de serviços e atividades comunitárias, através de 

entidade beneficente ou organização não governamental, legalmente instituída, 

com a anuência da coordenação do curso e devidamente comprovada;              

XVI - Participação em palestra ou debate de mesas redondas e 

similares;  

XVII - Fóruns de Desenvolvimento Regionais promovidos ou não pela 

Unit; 

XVIII – Vivência profissional na área do curso; 

XIV - Apresentação Trabalho científico em eventos de âmbito nacional, 

regional ou internacional; 

XX – Participação em estágio não-obrigatório; 

XXI – Participação em formação complementar; 

XXII – Ministrante de Cursos de extensão e similares patrocinados ou 

não pela Unit; 

XXIII - Ministrante de Palestra ou Mesa Redonda e similares 

patrocinados ou não pela Unit; 

 

Para reconhecimento e validação das atividades, o aluno deverá 

comprovar por meio de certificados de valor reconhecido, a sua atividade 

complementar junto ao grupo de responsabilidade técnica indicado pela 

coordenação do curso conforme quadro apresentado no regulamento.  

A carga horária das Atividades Complementares para o curso de 

Engenharia Mecatrônica é de 320 (trezentos e vinte) horas, obedecendo a 
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critérios estabelecidos pela Instituição e o seu cumprimento é obrigatório para a 

integralização do currículo. 

As diretrizes que regem as atividades complementares do Curso de 

Engenharia de Mecatrônica possuem normativo próprio e tem como objetivo 

informar e orientar alunos e professores sobre as suas disposições, a fim de 

terem um melhor aproveitamento na integração do ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

 

5.  METODOLOGIA DO CURSO 

 

Compreendida como um conjunto de processos utilizados para alcançar 

um determinado fim, as opções metodológicas se respaldarão em concepções 

e princípios pedagógicos que auxiliam a práxis do professor, com vistas à 

aprendizagem dos estudantes.  

As estratégias metodológicas a serem adotadas no curso pautam-se 

numa abordagem interdisciplinar e sistêmica, conforme sinaliza o PPI, voltadas 

para a concretização da formação pretendida buscando a construção 

progressiva das habilidades e competências a partir da interdependência 

existente entre o que se aprende e como se aprende. 

Com vistas à utilização de metodologias que transcendam a perspectiva 

de ensino tradicional, articula saberes e trocas de experiências, num processo 

de aprendizagem interdisciplinar situando o estudante como agente ativo do 

processo pedagógico. 

Nessa direção, os docentes promovem atividades que propiciam a 

construção de novos conhecimentos, por meio de práticas pedagógicas 

inovadoras, em particular às práticas laboratoriais, investigativas e 

extensionistas que associam os conteúdos teóricos aos práticos e permitem o 

contato com a comunidade, favorecendo a construção de conhecimento, 

possibilitando que o discente esteja apto a desenvolver as habilidades e 

competências específicas da profissão. 
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5.1. Atividades Práticas Supervisionadas  

 

As atividades práticas supervisionadas a serem desenvolvidas no curso 

de Engenharia Mecatrônica da Unit tem como fundamento a Resolução 

CES/CNE nº 3/2007, que  dispõe sobre procedimentos a serem adotados 

quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras providências. Explicitado no seu 

Art. 2º em que “cabe às Instituições de Educação Superior respeitadas o 

mínimo dos duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a 

definição da duração da atividade acadêmica ou do trabalho discente 

efetivo que compreenderá: I - preleções e aulas expositivas; II - atividades 

práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em 

biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas 

de ensino e outras atividades no caso das licenciaturas”. 

Nesse contexto, o conceito de aula consubstancia-se no conceito de 

atividade acadêmica efetiva para além da sala de aula, levando à promoção e 

desenvolvimento de atividades acadêmicas sob a orientação e supervisão 

docente, em horários e espaços diferentes dos encontros presenciais. Dentre 

as atividades inseridas em todos os componentes curriculares, encontram-se: 

visitas técnicas orientadas, atividades na biblioteca, estudos de caso, 

seminários, oficinas, aulas práticas de campo ou laboratório, trabalhos 

individuais ou em grupo e pesquisas, dentre outros.  As Atividades Práticas 

Supervisionadas - (APS) são incluídas como componentes do trabalho 

acadêmico efetivo, através de sua inserção nos Planos Integrados de Trabalho 

pelos professores do curso de Engenharia Mecatrônica. Entre as atividades 

desenvolvidas, podemos citar: estudos dirigidos, trabalhos individuais, 

trabalhos em grupo, elaboração de projetos, atividades em laboratório, 

atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos e seminários, 

dentre outras. Cabe ressaltar que as APS detalhadas nos Planos Integrados de 

Trabalho das disciplinas, são submetidas à apreciação do NDE e Coordenação 

do Curso, a quem compete o acompanhamento de seu desenvolvimento.  
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Tais atividades propiciam ao processo pedagógico a articulação e 

unificação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, componentes 

indissociáveis do fazer pedagógico, preconizados no Projeto Pedagógico da 

Instituição, possibilitando aos discentes a participação ativa na construção do 

conhecimento, o desenvolvimento da autonomia intelectual e acadêmica e a 

constante interação entre o conteúdo trabalhado e a realidade social, 

propiciando o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias 

para sua atuação profissional.             

    

5.2. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs - No Processo 

Ensino-Aprendizagem 

 

As tecnologias da informação e comunicação constituem-se um conjunto 

de recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, com um objetivo de 

potencializar os processos de ensino – aprendizagem, além de possibilitar o 

maior desenvolvimento – aprendizagem – comunicação entre os envolvidos no 

processo. Nessa direção, no curso de Engenharia Mecatrônica é 

disponibilizado para os docentes e discentes o Sistema Magister (internet) 

contendo ferramentas que possibilitam aos docentes e discentes: postagem de 

avisos, material didático, fórum e chat, propiciando maior comunicação e, 

consequentemente melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Outra 

funcionalidade do Portal Magister é a possibilidade do aluno acompanhar o 

Plano Integrado de Trabalho do professor, as notas e frequências de modo a 

imprimir transparência das ações acadêmicas e pedagógicas no curso. 

Vinculado ao magister também está disponível a utilização do Google For 

Education onde os professores interagem com os alunos de diversas maneiras 

como a aplicação de trabalhos, esclarecimento de dúvidas, além das demais 

possibilidades. Outra ferramenta que os alunos e os professores possuem é o 

acesso à biblioteca on-line, podendo realizar pesquisa em livros, periódicos e 

bases de dados, acerca de assuntos sobre sua área de formação e/ou de 

interesse diversos. Além disso, são constantemente utilizadas ferramentas 
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como Datashow e outras mídias nos laboratórios de informática ou em sala de 

aula. Desse modo, as várias formas de atualização do conhecimento por meio 

das TICs são oportunizadas aos alunos do curso, favorecendo a atualização 

dos conhecimentos e, por conseguinte o aprendizado. 

 

5.2.1 Disciplinas na modalidade à distância - Disciplinas online 

 

Nas últimas décadas do século XX as sociedades experimentaram 

significativas transformações econômicas, políticas, sociais, culturais, 

científicas e tecnológicas. A cultura e a educação não estiveram a margem 

desses processos. No contexto educacional são cada vez mais recorrentes 

iniciativas que procuram a inovação acadêmica, pedagógica e tecnológica dos 

processos formativos, de modo a assegurar a aprendizagem e desenvolver as 

competências inerentes a cada área e profissão. 

As instituições de ensino vêm atualizando seus projetos pedagógicas, 

recorrendo as novas tecnologias de informação e comunicação digital (TICs) e 

as oportunidades que as mesmas proporcionam ao processo de ensino e 

aprendizagem e a formação acadêmica e profissional.  

No contexto educacional as TICs possibilitam o acesso ao 

conhecimento, privilegiando a interatividade e a cooperação, contribuindo 

sobremaneira em termos de flexibilidade para a organização e realização dos 

estudos e para a progressiva autonomia do discente.  

No Brasil, está prevista através da Portaria MEC Nº 1.134, de 

10/10/2017 a possibilidade para que as instituições de ensino superior possam 

introduzir nos projetos pedagógicos e nos currículos dos seus cursos de 

graduação presencial, a oferta de disciplinas na modalidade à distância, ou 

seja, com a utilização das TICs.  

A Unit e o curso de Engenharia Mecatrônica, sintonizados com essas 

possibilidades, vem ofertando como componente curricular disciplinas 

obrigatórias e optativas na modalidade on line. A oferta dessas disciplinas 

ocorre de acordo com o PPI, o PPC e a regulamentação da educação superior.  
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A oferta de disciplinas on line no curso de Engenharia Mecatrônica 

resguarda em até 20% da carga horária total do curso o limite de carga horária 

que pode ser ofertado nesta modalidade.  

As avaliações no âmbito das disciplinas on line são realizadas 

presencialmente. Estão também assegurados os encontros presenciais, com o 

devido suporte, mediação e acompanhamento acadêmico e pedagógico por 

parte dos professores/tutores responsáveis pelas disciplinas. Estes são 

profissionais da educação com formação na área dos cursos, qualificados e 

capacitados para a utilização dos métodos e práticas de ensino e 

aprendizagem que incorporam de forma integrada as tecnologias de 

informação e comunicação voltadas à consecução dos objetivos pedagógicos 

das disciplinas, ao desenvolvimento de competências e a aprendizagem.  

Na Unit e no curso de Engenharia de Mecatrônica a oferta de disciplinas 

on line e o acompanhamento e mediação realizado pelos professores/tutores, 

seja nos encontros presenciais seja através do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, estão em consonância com o PPI e o PPC. O trabalho 

desenvolvido pelos professores/tutores resguarda, no âmbito das disciplinas on 

line as mesmas necessidades e exigências em termos formativos das demais 

disciplinas que compõe a organização curricular do curso. Neste sentido, a 

prática docente observa os saberes e conhecimentos a serem trabalhados, as 

competências a serem desenvolvidas, os objetivos de aprendizagem a serem 

perseguidos, a adoção de metodologias de ensino e avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem coerentes aos objetivos da aprendizagem e as 

competências a serem desenvolvidas, bem como as possibilidades didático-

pedagógicas, interativas, cooperativas e inovadoras colocadas a partir da 

utilização dos recursos tecnológicos postos em termos de informação, 

comunicação e construção do conhecimento no contexto das disciplinas on 

line.  

Os professores/tutores responsáveis pela condução, mediação e 

acompanhamento das disciplinas on line são membros do corpo docente da 

Unit e do curso de Engenharia Mecatrônica, com formação na área da 
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disciplina, qualificados e capacitados para a utilização dos métodos e práticas 

de ensino e aprendizagem que incorporam de forma integrada as tecnologias 

de informação e comunicação voltadas à consecução dos objetivos 

pedagógicos das disciplinas, ao desenvolvimento de competências e a 

aprendizagem.  

Esses docentes reúnem, portanto as competências (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) inerentes e necessárias a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação voltadas ao desenvolvimento da aprendizagem e a 

formação acadêmica e profissional, possuindo o perfil adequado ao 

acompanhamento e mediação nas disciplinas on line.  

Semestralmente, as avaliações realizadas pela CPA sobre a oferta das 

disciplinas on line e o trabalho dos professores/tutores, oportuniza a sinalização 

de ações que devam ser realizadas, sobretudo em termos de capacitação, para 

melhorar ainda mais a qualidade do acompanhamento e mediação realizado 

por esses docentes, encontrando-se à disposição dos professores o suporte da 

assessoria pedagógica, do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) e 

da Assessoria das Disciplinas On Line, bem como suporte do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico e Social (NAPPS) que intervêm em situações de 

necessidades de ordem pedagógica, psicológica e social apresentadas pelos 

discentes e que precisem ser acompanhadas para um melhor rendimento dos 

alunos em termos de aprendizagem.  

A instituição disponibiliza para os encontros presenciais dos professores 

com os alunos, além das salas de aula e auditórios, a sala da Assessoria das 

Disciplinas On Line e as salas do Tiradentes Learning Space. Este espaço, 

idealizado e desenvolvido em parceria com a Google, trata-se de um ambiente 

presencial de aprendizagem projetado para atender de forma inovadora, 

criativa e dinâmica as necessidades da formação, estimulando a utilização de 

metodologias ativas de aprendizagem, a utilização dos recursos disponíveis no 

Google for Education, o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem das 

disciplinas on line e o uso das TICs.  

Essas são iniciativas inovadoras e criativas desenvolvidas pela Unit e 
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pelo curso de Engenharia Mecatrônica em sintonia com os desafios 

educacionais do tempo presente e para assegurar a seus professores e alunos 

os meios e formas adequados e necessários a uma exitosa formação 

acadêmica e profissional na atualidade. 

Os momentos presenciais com os professores acontecem por ocasião: 

do Seminário Introdutório ao início de cada semestre letivo para os calouros, 

sendo este momento destinado a apresentação da modalidade de oferta da 

disciplina on line, da metodologia de estudo das disciplinas e do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem; do Encontro Presencial Interativo, que ocorre em 

cada Unidade de Estudo, objetivando ampliar a discussão dos conhecimentos 

e possibilitar a interação ente aluno/aluno e aluno/professor; e, da Avaliação 

Presencial, realizada mediante agendamento pelo aluno de acordo com o 

cronograma das avaliações.  

Em todos esses momentos, os professores acompanham 

presencialmente as atividades desenvolvidas, orientam os discentes, facilitando 

e mediando o processo formativo.  

No âmbito da oferta das disciplinas on line, além dos encontros 

presenciais e do acompanhamento pedagógico por parte dos 

professores/tutores, a Unit ainda disponibiliza como condição de oferta para as 

disciplinas on line, o material didático específico e adequado ao 

desenvolvimento dos estudos por parte dos discentes em cada uma das 

disciplinas, bem como o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

disponível no Sistema Magister da instituição mediante login e senha dos 

alunos, acessível em qualquer local pelos alunos e professores.  

No AVA docentes e discentes dispõe de várias mídias para divulgação, 

ampliação e interação entre os participantes, fazendo com que os mesmos 

construam conhecimento, desenvolvendo habilidades e competências 

necessárias para futuras atuações no mercado de trabalho - tendo como base 

de apoio a Metodologia da Educação a Distância. O objetivo principal é 

possibilitar a experiência de estudar utilizando os recursos das tecnologias da 

informação e comunicação, adaptando-se ao espírito do aprendizado aberto, 
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criativo, dinâmico e a distância, além de uma educação colaborativa e ao 

mesmo tempo cooperativa em rede.  

Para o desenvolvimento dos estudos e das atividades à distância no 

âmbito do AVA os alunos e professores dispões de Fóruns, que possibilitam a 

análise, discussão e troca de informações entre alunos e professor, cujos 

temas fazem parte do material didático disponível no AVA; de Chats para os 

encontros on line que permitem a comunicação em tempo real entre professor 

e alunos; a realização de Medidas de Eficiência (parte da composição da nota 

da avaliação é realizada ao longo da unidade programática, até a data 

estabelecida), onde os discentes tem acesso a questões objetivas e 

contextualizadas disponibilizadas on line relacionadas aos conhecimentos 

abordados nas disciplinas e que devem ser objeto da reflexão, do estudo e do 

trabalho discente; a Produção da Aprendizagem Significativa (PAS) que 

oportuniza a realização de estudos e produção de trabalhos acadêmicos pelos 

alunos, tendo caráter obrigatório e o objetivo de ser o fio condutor do processo 

de aprendizagem; e ainda o Fale Conosco, que um canal de comunicação para 

dirimir dúvidas de natureza acadêmica, pedagógica, de conteúdos, bem como 

de natureza técnica. No AVA também estão à disposição dos alunos 

vídeosaulas, podcast, textos, livros e materiais didáticos que auxiliam o 

desenvolvimento dos estudos, a construção dos conhecimentos e o 

desenvolvimento da aprendizagem.  

Ou seja, o Ambiente Virtual de Aprendizagem disponível aos alunos e 

professores no âmbito das disciplinas on line, assegura a integração, a 

cooperação, a interatividade e a construção coletiva do conhecimento, 

disponibilizando os materiais, os recursos e as tecnologias apropriadas e 

necessárias para desenvolver a cooperação entre professores/tutores e alunos, 

a acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional, bem como o 

desenvolvimento de competências e o alcance dos objetivos da aprendizagem.  

O AVA também é objeto de avaliação pelos discentes e docentes por 

ocasião dos processos de autoavaliação realizados pela CPA da Unit. Essa 

avaliação,gera relatórios, dados e informações que objeto de reflexão, 
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oportunizam a busca constante de melhoria do sistema e de sua 

operacionalização e adequação aos objetivos da aprendizagem.  

A gestão do AVA é realizada pela Gerência de Tecnologias 

Educacionais, composta por uma equipe multidisciplinar que acompanha e 

desenvolve ações no Ambiente Virtual de Aprendizagem assegurando o seu 

funcionamento e a sua melhoria. O AVA tem seu layout desenhado e é 

programado por uma equipe tecnológica que a cada semestre letivo procura 

rever o ambiente e realizar alterações quando necessárias, de sorte a 

assegurar sua atualização e alinhamento aos objetivos da aprendizagem. O 

Departamento de Tecnologias da Informação dá ao AVA o devido suporte 

técnico e os professores alimentam, retroalimentam o AVA utilizando em todas 

as suas potencialidades. 

A oferta das disciplinas on line também é objeto dos processos de 

autoavaliação promovidos semestralmente pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA). O trabalho desenvolvido pelos professor/tutores é objeto de avaliações 

objetivando a identificação de fragilidades e embasando as ações corretivas e 

de melhorias que se fizerem necessárias. Os resultados dessas avaliações são 

objeto de reflexão por parte dos gestores e professores, servem para 

retroalimentar o processo de oferta das disciplinas on line, corrigindo os rumos, 

superandos as dificuldades e fragilidades diagnosticadas mediante a 

elaboração dos Planos de Ação, colaborando para que as disciplinas on line 

contribuam efetivamente para o alcance dos objetivos da aprendizagem e para 

a formação acadêmica e profissional desejada.  

 

6. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

6.1. Integração das Atividades de Ensino / Pesquisa / Extensão 

 

Os Núcleos de Pesquisa e Geradores de Extensão são apresentados 

institucionalmente e convergem para a consecução da missão da Unit e de 

seus princípios, gerando os respectivos produtos de interação de ensino – uma 
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vez que são desenvolvidos no âmbito das disciplinas de forma complementar; 

de pesquisa – na medida em que promove a aquisição de competências 

inerentes ao ato investigativo no processo de ensino, identificando a 

necessidade de geração de novos conhecimentos; e de extensão – na medida 

em que possibilita a associação direta dos conteúdos e metodologias 

desenvolvidas no ensino e nas práticas investigativas com as ações de 

interação e intervenção social. 

O Centro Universitário Tiradentes preconiza que a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão é princípio institucional e pedagógico 

indispensáveis para a formação profissional. O desenvolvimento das atividades 

acadêmicas associadas tem por objetivo possibilitar ao estudante os meios 

adequados para ampliar os conhecimentos indispensáveis à sua formação, 

além de despertar e fomentar suas habilidades e aptidões para a produção de 

cultura. Nessa direção, incentiva o corpo docente a desenvolver práticas 

pedagógicas interdisciplinares e extraclasses, que não se restrinjam ao âmbito 

da sala de aula e a exposições teóricas. 

De acordo com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) a pesquisa deve 

acontecer no cotidiano, considerando o conjunto de atividades acadêmicas 

orientadas para a ampliação e manutenção do espírito de pesquisa, cuja 

articulação com o ensino e extensão ocorre a partir de núcleos de pesquisa, 

que são similares aos núcleos geradores de extensão. Constituem os Núcleos 

de Pesquisa e Geradores de Pesquisa: 

 - Desenvolvimento Tecnológico Regional;  

 - Saúde e Ambiente;  

 - Desenvolvimento Socioeconômico, Gestão e Cidadania; 

 - Educação, Comunicação e Cultura. 

 

O incentivo às práticas de pesquisa e extensão também será reforçado 

pela promoção de eventos científicos e acadêmicos internos e externos, 

ligados às áreas de conhecimento das disciplinas e/ou temas transversais, 

possibilitando autonomia e diversidade de métodos (seminários, oficinas, 
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visitas orientadas, concursos internos), com a supervisão dos professores, 

buscando por meio destes mecanismos, vivência prática dos saberes e 

conhecimentos científicos, em consonância com o PPI e o PPC.  

Dentre estas atividades podemos citar: 

 - Semana de Pesquisa – SEMPESQ - realizada anualmente, tem como 

objetivo a integração professor/aluno, interdisciplinar, estímulo à pesquisa e 

permite a divulgação dos trabalhos do corpo docente/discente; 

 - Semana de Extensão - SEMEX – realizada anualmente, tem como 

objetivo a integração professor/aluno/comunidade, interdisciplinar, estímulo à 

extensão e permite a divulgação dos trabalhos do corpo docente/discente; 

 - Cadernos de Graduação - tem como finalidade publicar a produção 

acadêmico-científica dos alunos dos cursos de graduação. Este caderno tem 

periodicidade semestral e sua publicação é feita por meio dos conselhos 

editoriais/setoriais; 

 - Fórum de Desenvolvimento Regional – realizado anualmente, com o 

propósito de discutir as demandas regionais, tem como objetivo a integração 

dos alunos no diagnóstico das realidades organizacionais e proporcionar a 

sociedade instrumentos para a inserção no mercado de trabalho. 

 Desse modo, tais atividades constituem-se em momentos de diálogo entre 

todos os membros da comunidade acadêmica, possibilitando a socialização 

das práticas de pesquisa e extensão, bem como o estímulo a ampliação das 

mesmas. 

A disciplina Práticas de Pesquisas articula com as disciplinas do período 

desenvolvendo discussão de textos sobre o tema em questão e atividades 

direcionadas para a investigação científica, as quais culminarão com produções 

científicas a exemplo de fichamentos, resenhas, artigos e projetos de pesquisa. 

Além disso, os estudantes participam de projetos de extensão como 

parte de atividades desenvolvidas na disciplina: Práticas de Extensão, bem 

como de projetos específicos de extensão, a exemplo do Fórum de 

Desenvolvimento Regional, da Unit Social etc. Desse modo, os docentes e 

discentes em parceria, desenvolvem ações nos fóruns, contribuindo, 
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interagindo e colaborando com a comunidade. Esta atuação permite que os 

alunos desenvolvam na prática, os conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

A interação entre ensino e pesquisa é de suma importância para o 

desenvolvimento do futuro profissional sendo a iniciação científica o primeiro 

passo para a concretização desta meta. Neste sentido foi implantado o 

Programa de Bolsas de Iniciação – PROBIC, através do qual a Unit 

disponibiliza, via edital, bolsas para que os alunos, sob a orientação dos 

professores, possam iniciar suas experiências em termos de pesquisa. Há 

também o Programa Voluntário de Iniciação Científica – PROVIC, através do 

qual os alunos que tiverem seus projetos classificados, mas não forem 

selecionados conforme os editais para receber bolsas podem desenvolver as 

pesquisas sendo igualmente orientados e certificados por essa atividade. A 

instituição mantem parceria com agências de fomento à pesquisa, a exemplo 

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas - FAPEAL, que 

disponibiliza edital com bolsas para os projetos de pesquisa da Unit. Outra 

forma de estimular o espírito científico é oportunizado pela Política de 

Publicações da Unit que conta com a edição semestral e indexada do Caderno 

de Graduação onde alunos e professores podem socializar suas produções. Os 

alunos do curso participam ainda, da Semana de Pesquisa – Sempesq, da 

Semana de Extensão - Semex, através de apresentações de painéis e do 

envolvimento nas oficinas e palestras, oferecidas para o público acadêmico e a 

comunidade. 

 

6.2. Programas/ Projetos/ Atividades de Iniciação Científica 

 

 A Iniciação Científica é um instrumento que possibilita inserir os 

discentes em contato direto com a atividade científica e engajá-lo na pesquisa. 

Nessa perspectiva propicia apoio teórico e metodológico para realização de 

projeto de pesquisa e um canal adequado de auxílio para a formação de uma 

nova mentalidade. 
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Inserida no contexto organizacional enquanto função que se volta para o 

ensino, para a formação do discente e para a solução dos problemas locais, 

regionais e nacionais, a pesquisa assume, na Unit, conforme preconiza o seu 

PPI, um princípio educativo para a formação acadêmica.  

Da ação dos pesquisadores depende o enriquecimento do ensino, seja 

mediante os trabalhos de docência, de orientação da iniciação científica, da 

produção acadêmica e da participação nas diversas ações de extensão.  Com 

base nesse princípio o Curso de Engenharia Mecatrônica incentiva a pesquisa 

e a instituição oferece regularmente bolsas de iniciação científica, como parte 

do processo participativo do aluno nas atividades regulares de ensino e 

pesquisa.  

Nessa perspectiva, mantém no seu projeto institucional, os seguintes 

programas de pesquisa– Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Unit– 

PROBIC/Unit e o Programa Voluntário de Iniciação Científica – PROVIC/ Unit, 

dos quais participam professores e alunos. 

O Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PROBIC tem o objetivo 

de contribuir para a formação de recursos humanos na área de pesquisa, 

introduzir e/ou disseminar a pesquisa de graduação, despertar o interesse pela 

pesquisa e incentivar alunos com potencial para ser pesquisador, bem como 

proporcionar a iniciação no método científico e nas técnicas próprias de cada 

área, estimulando o desenvolvimento da ciência, mediante orientações de 

pesquisadores qualificados. 

O Programa Voluntário de Iniciação Científica – PROVIC da Unit foi 

implantado para atender a demanda de projetos aprovados, o que oportuniza 

aos alunos a participação em projetos, ampliando, portanto a participação dos 

mesmos. 

Temos também projetos aprovados na Fundação de Amparo a Pesquisa 

do Estado de Alagoas-FAPEAL instituição que promove o intercâmbio e a 

formação de pesquisadores através da concessão de bolsas de estudo, 

financiamento a pesquisas e apoio aos programas e projetos de 

desenvolvimento do Estado. 
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Desta forma, os programas citados são efetivados por processo de 

seleção mediante edital. Cabe destacar que os candidatos dessas modalidades 

de iniciação científica devem estar vinculados ao projeto de pesquisa dos 

orientadores. 

 

6.3. Monitoria 

 

 O Programa de Monitoria do Centro Universitário Tiradentes tem como 

objetivo oportunizar aos discentes o desenvolvimento de atividades e 

experiências acadêmicas, visando aprimorar e ampliar conhecimentos, 

fundamentais para a formação profissional; aperfeiçoar e complementar as 

atividades ligadas ao processo de ensino, pesquisa e extensão e estimular a 

vocação didático-pedagógica e científica inerente à atuação dos discentes. 

A monitoria pode ser remunerada ou voluntária, na qual fica estabelecida 

uma carga horária semanal a ser cumprida pelo discente (monitor), cujo 

programa é elaborado pelo docente responsável, constando todas as 

atividades que deverão ser desenvolvidas de acordo com os objetivos da 

disciplina e funções pertinentes à monitoria. 

Esta prática atende ao que preconiza o Projeto Pedagógico Institucional, 

oportunizando a participação dos alunos ao longo do curso via edital em todos 

os semestres, para o desenvolvimento de habilidades da docência e da 

pesquisa, além de aproximá-lo do contexto da formação profissional. 

Os alunos são selecionados mediante uma entrevista, análise do 

histórico escolar e por uma prova escrita e uma prova prática com conteúdos 

que versem sobre a disciplina. Ao iniciar a monitoria desenvolvem 08 horas 

semanais remuneradas ou voluntárias, com atividades de estudo, aulas 

acompanhadas pelo o professor, aplicação de estudos dirigidos e aplicação de 

técnicas de estudo. Ao final da monitoria, este deve ser capaz de elaborar um 

relatório com todas as atividades desenvolvidas, fazendo uma auto-avaliação e 

avaliação da monitoria e do docente. 
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7. INTERAÇÃO TEORIA E PRÁTICA  

 

7.1. Princípios e orientações quanto às práticas pedagógicas 

 

 As ações de ensino (em diversas modalidades e níveis), de pesquisa 

(em suas diversas instâncias institucionais) e de extensão, estão direcionadas 

ao atendimento de concepções definidas na missão institucional e princípios 

gerais do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e contribuem para a 

operacionalização de tais elementos, constituindo referencial didático-

pedagógico para o curso. 

As práticas didáticas privilegiam o aprimoramento e aplicação de 

habilidades e competências claramente identificadas, caracterizada pelo 

exercício de ações que possibilitam e estimulam a aplicação dos saberes, 

conhecimentos, conteúdos e técnicas para intervenção na realidade 

profissional e social, na resolução de problemas e nos encaminhamentos 

criativos demandados por fatores específicos, tais como: 

 Tomada de decisão; 

 Enfrentamento e resolução de problemas; 

 Pensamento crítico e criativo; 

 Domínio de linguagem; 

 Construção de argumentações técnicas; 

 Autonomia nas ações e intervenções; 

 Trabalho em equipe; 

 Contextualização de entendimentos e encaminhamentos e 

 Relação Competências/Conteúdos.  

Conforme preconizado no PPI da Unit, a aquisição de habilidades e 

competências são fundamentadas em conteúdos consagrados e essenciais 

para o entendimento conceitual da área de conhecimento ou atuação, e efetiva-

se por meio de:  

 Interdisciplinaridade – operacionalizada por meio da 

complementaridade de conceitos e intervenções entre as unidades 
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programáticas de um mesmo campo do saber e entre diferentes campos, 

dialeticamente provocada através de conteúdos e práticas que possibilitem a 

diminuição da fragmentação do conhecimento e saberes, em prol de um 

conhecimento relacional e aplicado à realidade profissional e social. 

 Transversalidade – temas de interesse comum da 

coletividade, comprometidos com a missão institucional, com a educação e 

com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), operacionalizado nas diversas 

disciplinas que compõem o curso. 

 Formação Acadêmica – utilização de método de estudos 

dirigidos, desenvolvimento de pesquisas, intervenções técnicas com 

orientação/acompanhamento, abordagem dialética em disciplinas e ações, 

integração entre conceitos teórico-metodológicos e práticos, análise reflexiva 

das contradições eminentes da realidade com incremento de estudos de casos, 

simulações, debates em sala sobre questões do cotidiano etc. 

 Fomento à progressiva autonomia do aluno – implantação 

de práticas didáticas e pedagógicas que promovam a autonomia crescente do 

aluno. 

 Promoção de Eventos – intensificação de atividades 

extraclasse no âmbito das disciplinas, das unidades programáticas do curso ou 

da Instituição no que diz respeito à promoção de eventos científicos e 

acadêmicos, de extensão e de socialização dos saberes, de sorte a possibilitar 

a autonomia e diversidade de metodologias educacionais e de 

informação/análise da realidade profissional. 

 Orientação para a Apreensão de Metodologias – as ações 

de aulas e/ou de formação possibilitam aos alunos a aquisição de 

competências no sentido da utilização de metodologias adequadas para a 

busca de informações e/ou desenvolvimento de formas de atuação, utilizando-

se de métodos consagrados pela ciência, bem como outros disponibilizados 

pela tecnologia e pelo processo criativo. 

 Utilização de Práticas Ativas/Ênfase na Aprendizagem – 

desenvolvimento de atividades em que os alunos participem ativamente de 
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desenvolvimento/construção de projetos, definição de estratégias de 

intervenções, execução de tarefas supervisionadas, avaliação de 

procedimentos e resultados e análises de contextos. Ênfase especial é dada ao 

processo de aprendizagem possibilitado pela participação efetiva do aluno na 

construção de saberes úteis, evitando-se o simples processo de transmissão 

de conhecimento emitido por docente. 

 Utilização de Recursos Tecnológicos Atuais – Utilização do 

Sistema Magister, data show e qualificação dos agentes universitários 

(docente, discente e pessoal técnico-administrativo) para utilização de recursos 

tecnológicos disponíveis na área e/ou campo de atuação. 

 Concepção do Erro Como Etapa do Processo – nas 

avaliações precedidas, os erros eventualmente verificados devem ser 

identificados, apontados e corrigidos pelos discentes, de forma a contribuir com 

a sua aprendizagem. 

 Respeito às características individuais – insistente 

orientação no sentido de prevalecer o respeito às diferenças culturais, afetivas 

e cognitivas presentes nas relações. 

Considerando os preceitos acima definidos, o curso de Engenharia 

Mecatrônica através de seus componentes curriculares e ações acadêmicas; 

objetiva a formação de um profissional apto a atuar no mundo do trabalho 

como agente crítico e transformador.  As aulas são teóricas e práticas o que 

motiva o discente a aplicar o conteúdo ministrado em sala de aula 

concomitante com o laboratorial, levando em consideração as 

problematizações abordadas na teoria e solucionadas na prática. Para tanto, os 

professores são incentivados a desenvolver no discente espírito crítico em 

relação aos conhecimentos para que esses vivenciem a sua aplicabilidade no 

contexto social em que estão inseridos.  

 

7.2. Práticas Profissionais e Estágio 
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No curso de Engenharia Mecatrônica da Unit o estágio está contemplado 

e previsto como um componente curricular obrigatório a ser cumprido com o 

objetivo de garantir a formação completa do aluno, finalizando o eixo 

articulador entre teoria e prática necessário para incluir o mesmo no mercado 

de trabalho, de forma efetiva.  

Nesse momento de sua formação, o estudante terá contato com a 

realidade profissional onde irá atuar não apenas para conhecê-la, mas também 

para desenvolver as competências e habilidades específicas a formação 

profissional.  

As atividades de estágio estão ligadas ao Eixo Estruturante de Práticas 

Profissionais (PPI) que compreende as unidades orientadas para o exercício e 

inserção dos estudantes em atividades inerentes a sua profissão, bem como 

promover a interação multiprofissional, culminando na apreensão de 

habilidades e competências do seu campo de atuação.  

De acordo com o artigo 7º da Resolução CNE/CES 11/2002, de 

09/04/2002, a formação do engenheiro incluirá como etapa integrante da 

graduação, estágio curricular obrigatório sob a supervisão direta da instituição 

de ensino, através do acompanhamento individualizado do professor orientador 

que aprovará os programas de atividades, planos e relatórios a serem 

desenvolvidos pelos alunos durante o estágio.  

O estudante do Curso de Engenharia Mecatrônica do Centro 

Universitário Tiradentes – Unit cumprirá 280 (duzentos e oitenta horas) de 

Estágio Supervisionado no décimo período do curso, organizado com o objetivo 

de atender os níveis e as especificidades inerentes a formação profissional. A 

efetivação do mesmo ocorrerá mediante “Termo de Compromisso” celebrado 

entre a Empresa e o estagiário, com interveniência obrigatória da Instituição de 

Ensino.  

A caracterização e a definição dependem de instrumentos jurídicos 

(acordo de cooperação ou convênio), celebrado entre a parte concedente 

(empresa/instituição) e a instituição de ensino, no qual se acordam as 

condições de realização do estágio. Nessa direção, o estágio funcionará 
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mediante a aplicação e a utilização dos seguintes instrumentos: Matrícula na 

disciplina de Estágio Supervisionado, Termo de Compromisso, Programa de 

Atividades, Ficha de Avaliação e Relatórios Atividades.  

No programa de atividades são explicitadas todas as tarefas a serem 

desenvolvidas no período de estágio, bem como os prazos de sua conclusão. A 

jornada de atividades do Estágio Supervisionado Curricular é cumprida em 

horário fixo ou variável durante a semana e em qualquer hipótese, o horário 

estabelecido não poderá conflitar com o horário do estudante, devendo ser 

fixado de comum acordo entre a Coordenação de Estágio do Curso, o 

estudante e a empresa, e constar no termo de compromisso. 

As diretrizes que regem o Estágio Supervisionado do Curso de 

Engenharia de Mecatrônica possuem normativo próprio e tem como objetivo 

informar e orientar alunos e professores para a prática do Estágio curricular, a 

fim de terem um melhor aproveitamento desta experiência. 

 

7.2.1 Estágio Não-Obrigatório 

 

O Estágio não obrigatório, destinado aos alunos regularmente 

matriculados no Engenharia Mecatrônica do Centro Universitário Tiradentes, 

tem sua base legal na Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, § 2o do Art. 2o, 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal no 9.394/96 e 

nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Ensino Superior, que define estágio 

não-obrigatório como “aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida 

à carga horária regular e obrigatória”. 

A caracterização e a definição do estágio em tela requerem 

obrigatoriamente a existência de um contrato entre o Centro Universitário 

Tiradentes e pessoas jurídicas de direito público ou privado, coparticipantes do 

Estágio não obrigatório, mediante assinatura de Termo de Compromisso 

celebrado com o educando e com a parte concedente, em que devem estar 

acordadas todas as condições, dentre as quais: matrícula e frequência regular 

do educando e compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e 
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aquelas previstas no termo de compromisso; e acompanhamento da instituição 

e da parte concedente. 

O Termo de Compromisso contém o plano de atividades a ser 

desempenhado pelo estagiário, a indicação de um profissional na empresa que 

o supervisione durante a realização de estágio, bem como todas as condições 

de desenvolvimento do mesmo, incluindo aquelas relativas ao valor da bolsa-

estágio. É válido mencionar que as atividades desenvolvidas pelo estagiário 

devem ter, obrigatoriamente, correlação com a etapa de estudos do Curso em 

que estiver regularmente matriculado, a carga horária a ser cumprida e as 

demais formalidades devem atender a legislação em vigor. 

O acompanhamento do referido estágio ocorre através da Unit Carreiras 

da instituição e a validação como atividade complementar será norteada pelos 

procedimentos e normas previstas no Regulamento das Atividades 

Complementares. 

O Estágio não obrigatório poderá ser realizado em qualquer Instituição 

escolhida pelo aluno desde que sejam cumpridas as exigências legais da lei nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União e os 

regulamentos institucionais. 

 

7.3. Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso é um componente curricular 

obrigatório e necessário para a integralização do currículo, tendo em vista que 

a capacidade de escrita, interpretação e pesquisa também fazem parte das 

competências desejadas para o profissional da engenharia. Configura-se como 

um momento de reflexão, crítica e aprofundamento da pesquisa e da 

descoberta de novos saberes na área de interesse do estudante, contemplando 

uma diversidade de aspectos fundamentais para a formação acadêmica e 

profissional.  

O TCC possibilita a aplicação dos conceitos e teorias adquiridas ao 

longo do curso por meio da elaboração e execução do projeto de pesquisa, no 
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qual o estudante exercita sua experiência com autonomia, buscando o 

aprofundamento de um tema específico, além de estimular o seu espírito crítico 

e reflexivo.  

É desenvolvido no 10º período mediante orientação de um professor que 

faz parte do quadro docente do curso e sua realização ocorre mediante 

matrícula na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso no curso de 

Engenharia Mecatrônica.  

A carga horária destinada à disciplina é de 40 horas, cujo horário 

estabelecido para orientação abrangerá 02 (duas) horas semanais, sendo que 

o mesmo não poderá conflitar com o horário do estudante, devendo ser 

definido de comum acordo entre a Coordenação do Curso, o estudante e o 

professor orientador.  

O Colegiado do Curso de Engenharia Mecatrônica estabelece calendário 

para entrega e apresentação do trabalho, que ocorrerá perante banca 

examinadora constituída por 03 (três) professores da área. A cada semestre, o 

Colegiado do Curso definirá o quantitativo de alunos por professor/orientador e 

o nome dos professores que irão desenvolver as atividades de orientação, em 

consonância com as normas internas da Instituição. 

As diretrizes que regem o Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de 

Engenharia de Mecatrônica possuem normativo próprio e tem como objetivo 

informar e orientar alunos e professores orientadores sobre as suas 

disposições, orientando-os quanto às normas de funcionamento, horários, 

orientações quanto à apresentação dos trabalhos, avaliação, etc, a fim de 

terem um melhor aproveitamento desta experiência. 

 

8. SISTEMAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

8.1. Avaliação do processo ensino e aprendizagem  

 

Consonante aos princípios defendidos no Projeto Pedagógico 

Institucional e na prática acadêmica, a sistemática de avaliação do processo 
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ensino/aprendizagem concebida pela Instituição resguarda a contextualização 

da avaliação para estimular o desenvolvimento de habilidades e competências 

através de técnicas e metodologias de intervenção em situações possíveis de 

atuação. 

A avaliação não será utilizada para punir ou premiar o aluno, mas 

representa um instrumento que verifica a intensidade ou nível de 

aprendizagem, permitindo ao docente planejar intervenções pedagógicas que 

possibilitem a superação de dificuldades e os desvios observados. Nesse 

processo, valoriza-se a autonomia, a participação e o desenvolvimento de 

habilidades e competências focadas em condições reais de aprendizado 

previstas no planejamento das disciplinas e unidades programáticas, em um 

processo contínuo. 

A conciliação progressiva da concepção de curso defendida no Projeto 

Pedagógico do Curso de Engenharia Mecatrônica com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e Projeto Pedagógico da Unit apontam para a adoção 

de procedimentos diversos e complementares de avaliação do processo 

ensino-aprendizagem. 

Dentro deste contexto, é importante avaliar de forma contextualizada as 

habilidades e competências do aluno por meio de processos que verifiquem a 

evolução da aprendizagem. Desta forma, o professor poderá conduzir 

intervenções pedagógicas que possibilitem a superação das dificuldades. 

As avaliações serão efetuadas ao final de cada unidade programática 

(UP), em número de duas a cada período letivo, segundo conforme calendário 

acadêmico elaborado pela coordenação do curso. 

A composição das avaliações será expressa em notas e desenvolvida 

em cada unidade programática, abrangendo Prova Contextualizada (PC), que 

abordará os conteúdos ministrados e as habilidades e competências 

adquiridas, verificada por meio de exame aplicado (normalmente prova escrita 

ou estudo de caso) e a Medida de Eficiência (ME), obtida através da verificação 

do rendimento do aluno em atividades (individual ou em grupo) de investigação 

(pesquisa, iniciação científica, práticas investigativas), de extensão, trabalhos 
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de campo, seminários, resenhas e fichamentos etc. Vale ressaltar que a 

aferição da Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

contínuo do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano de curso 

de cada disciplina. 

A apuração da nota da disciplina nas unidades programáticas (UP1 e 

UP2) será expressa em índices que variam de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, 

considerando-se: 

- Prova Contextualizada (PC) – compõe uma parcela da nota, 

correspondente a, no máximo, 6,0 (seis) pontos da nota de cada unidade 

programática, considerando o índice variável atribuído a Medida de Eficiência 

em cada unidade programática. 

- Medida de Eficiência (ME) – compõe, necessariamente, a avaliação 

das unidades programáticas, podendo representar até 4,0 (quatro) pontos do 

total da nota de cada unidade programática; 

A nota de cada unidade programática (UP1 e UP2) é obtida pela soma 

da nota aferida pela Prova Contextualizada (PC) e a nota da Medida de 

Eficiência (ME); 

Para efeito de Média Final (MF) de cada disciplina, a nota da primeira 

unidade programática (UP1) tem peso 04 (quatro) e a da segunda (UP2) tem 

peso 06 (seis). 

- A Média Final (MF) da disciplina será obtida pela equação: 

MF = ((UP 1 X 4) + (UP 2 X 6)) /10 
 

Para aprovação, o aluno deverá obter média igual ou superior a 6,0 

(seis), resultante da média aritmética, além de, no mínimo 75% de frequência. 

Desse modo, o sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem busca 

conciliar a concepção de formação, cujo caráter processual e contínuo, busca 

contemplar, dentre outras habilidades, a participação, a produção individual e 

coletiva, a associação prática/teoria, em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, o PPI e as Normas Acadêmicas Institucionais. 
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Segue abaixo (entre outros) os diferentes meios de avaliação que serão 

utilizados no processo ensino-aprendizagem e que deverão constar no Plano 

Integrado de Trabalho do professor, elaborado a cada semestre: 

I - Prova Contextualizada (PC), abordando os conteúdos ministrados e 

as habilidades e competências adquiridas, verificadas por meio de exame 

aplicado. A mesma poderá ser realizada através da aplicação: 

- Questões subjetivas – possibilitará ao estudante a formulação de 

respostas de maneira livre, facilitando a crítica, correlação de ideias, síntese ou 

análise do tema discutido. Permitindo, ainda, a avaliação da amplitude do 

conhecimento, lógica dos processos mentais, organização, capacidade de 

síntese, racionalização de ideias e clareza de expressão; 

- Questões objetivas – possibilitará uma maior cobertura dos assuntos 

ministrados em aula, satisfazendo ao mesmo tempo o critério da objetividade e 

permitindo que examinadores independentes e qualificados cheguem a 

resultados idênticos; 

- Participação em seminários – possibilitará o desenvolvimento da 

capacidade de observação e crítica do desempenho do grupo, bem como de 

estudar um problema, em diferentes ângulos, em equipe e de forma 

sistemática. Além disso, permite o aprofundamento de um tema, facilitando a 

chegada a conclusões relativas ao mesmo; 

- Relatórios de atividades práticas – representará uma descrição 

sintética e organizada dos procedimentos realizados durante as atividades 

práticas, possibilitando a análise e discussão desses procedimentos; 

- Estudos de casos – desenvolverá nos alunos a capacidade de 

analisar problemas e criar soluções hipotéticas, preparando-os para enfrentar 

situações reais e complexas, mediante o estudo de situações problemas; 

- Avaliação prática – possibilitará a avaliação dos conhecimentos 

práticos adquiridos, que complementam os conteúdos teóricos e que poderão 

dar subsídios para a resolução de problemas; 
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- Avaliação de atividade investigativa e extensionista – no Plano 

Individual de Trabalho (PIT) do professor poderá fazer parte da avaliação a 

participação em atividades práticas investigativas e/ou extensionistas. 

 

8.2. Articulação da autoavaliação do curso com autoavaliação da 

instituição 

 

Com o objetivo de instaurar um processo sistemático e contínuo de 

autoconhecimento e melhoria do seu desempenho acadêmico, o Centro 

Universitário Tiradentes, vem realizando desde 2007 o seu processo de auto-

avaliação, viabilizando, assim, a formulação de um diagnóstico que se reverte 

em implementação de ajustes e melhorias da IES. 

A Avaliação Institucional e do curso é entendida como um processo 

criativo de autocrítica da Instituição como política de auto-avaliar-se para 

garantir a qualidade da ação formativa e para prestar contas à sociedade da 

consonância dessa ação com as demandas científicas e sociais da atualidade. 

O processo de Avaliação possibilita a Instituição mensurar a qualidade dos 

serviços educacionais prestados a comunidade acadêmica e a implementação 

de estratégias que visem o aprimoramento de suas atividades.  

Para tanto, foi instituída por ato do Reitor a Comissão Própria de 

Avaliação – CPA (composta de seis membros representando docentes, 

discentes, coordenadores, técnico-administrativo e sociedade civil organizada) 

e o Programa de Avaliação Institucional Contínua – PAIC (que institui e 

disciplina as ações e procedimentos de auto-avaliação institucional, e tem por 

objetivos promover meios e formas de coleta e análise de dados sobre a 

universidade, em seus diversos âmbitos; instituir instrumentos e procedimentos 

de avaliação institucional interna; contribuir com o realinhamento de ações 

políticas e programas acadêmicos e institucionais com vistas à melhoria 

contínua da qualidade dos serviços prestados; possibilitar a constituição de 

banco de dados de forma a subsidiar decisões estratégicas do corpo e órgãos 
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diretivos da instituição; subsidiar os setores da instituição no fornecimento de 

informações solicitadas pelos órgãos oficiais).  

A avaliação é realizada através da elaboração e aplicação de 

questionários eletrônicos para aferição da efetividade dos procedimentos 

administrativos nas relações da estrutura administrativo organizacional, da 

função do coordenador, do apoio didático pedagógico, da biblioteca, dos 

laboratórios, das secretarias e das condições gerais da instituição com todos os 

segmentos partícipes e consequentemente do Projeto Pedagógico do 

Engenharia Mecatrônica. 

O processo de auto-avaliação é constituído pela Avaliação Interna e por 

processos complementares como: Avaliação Anual e Avaliação Nominal 

Docente e da Gestão Acadêmica.  

A avaliação interna é realizada através de questionários específicos para 

cada segmento da comunidade acadêmica (discentes, docentes, 

coordenadores e funcionários técnico-administrativos), em sistema eletrônico, é 

de caráter voluntário e observa um percentual mínimo de 20% da amostra por 

segmento, com a finalidade de aferir a eficiência e a eficácia dos 

procedimentos administrativos, organizacionais e acadêmicos. Com duração de 

dois anos, tempo para implementação das medidas propostas para reverter os 

pontos críticos, o processo foi aprimorado com a reestruturação da metodologia 

de avaliação, revisão dos instrumentos e redefinição da amostra. 

Avaliação Anual dos Setores e Avaliação Anual dos Cursos - 

instrumento de auto-avaliação de cada setor ou curso da Instituição.  

A Avaliação Nominal Docente e da Gestão Acadêmica visa avaliar o 

desempenho acadêmicos destes dois segmentos e é realizada em sistema 

eletrônico ao final de cada semestre pelos discentes. Com os resultados desse 

processo a coordenação do curso reúne o colegiado para analise e deliberação 

a respeito dos aspectos apontados como fragilidades visando superá-los. Os 

resultados preliminares da avaliação interna são encaminhados aos órgãos da 

Administração Superior do Centro Universitário e demais interessados, para 

análise e proposição dos encaminhamentos necessários a melhoria ou 
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aprimoramento dos processos e serviços institucionais. Uma vez 

sistematizados os dados encaminhados pelos setores, são elaborados os 

relatórios (geral, por curso ou setor/área) e estes são amplamente divulgados 

junto à comunidade acadêmica.  

Além dos resultados da avaliação, na condução do curso são 

consideradas as análises e deliberações das reuniões e seminários promovidos 

pela coordenação com o colegiado do curso, corpo docente e discente, direção 

e técnicos dos diversos setores envolvidos com o curso, objetivando estruturar 

e reavaliar o Projeto Pedagógico, identificar aspectos a melhorar e planejar 

novas estratégias e ações, visando o aprimoramento das atividades 

acadêmicas e administrativas necessárias ao atendimento das expectativas da 

comunidade docente e discente.  

Aspectos como a concepção, objetivos, perfil profissiográfico, currículo, 

ementas, conteúdos, metodologias de ensino e avaliação, bibliografia, recursos 

didáticos, laboratórios e infraestrutura física e recursos humanos, são 

discutidos semestralmente por todos que fazem parte da unidade acadêmica, 

quando são planejadas ações e estratégias necessárias ao aprimoramento do 

curso, fundamentais para o alcance dos objetivos propostos adequando-o ao 

perfil profissiográfico do egresso. 

Dentro desse contexto, o corpo docente também é avaliado, 

semestralmente, através de instrumentos de avaliação planejados e 

implementados pela Coordenação de Curso, junto, ao respectivo colegiado e 

aplicados com os discentes (além da avaliação realizada via Internet). Nessa 

perspectiva, são observados os seguintes indicadores de qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem: domínio de conteúdo; prática docente 

(didática); cumprimento do conteúdo programático; pontualidade; assiduidade; 

relacionamento com os alunos; e demais indicadores avaliados. 

É válido ressaltar que os professores também são avaliados pelas 

respectivas Coordenações de Cursos. Estas observam os seguintes 

indicadores: elaboração do plano de curso; cumprimento do conteúdo 

programático; pontualidade e assiduidade (sala de aula e reuniões); utilização 
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de recursos didáticos e multimídia; escrituração do diário de classe e entrega 

dos diários eletrônicos; pontualidade na entrega dos trabalhos acadêmicos; 

atividades de pesquisa; atividades de extensão; participação em eventos; 

atendimento as solicitações do curso; relacionamento com os discentes. 

A avaliação das atividades acadêmicas (Avaliação Nominal Docente e 

da Gestão Acadêmica) permite avaliar a atuação pedagógica dos docentes e 

dos coordenadores de curso cujos resultados das avaliações são 

sistematizados, analisados e discutidos com todos os atores participantes do 

processo, sendo planejadas estratégias e ações que quando implementadas 

contribuam para a melhoria dos serviços educacionais prestados pela 

instituição.  Nesse sentido, as dificuldades evidenciadas são trabalhadas pela 

Coordenação do Curso, que orientam os professores com vistas ao 

aprimoramento de suas atividades, promovem cursos de aperfeiçoamento e 

dão suporte nas fragilidades didático-pedagógicas. 

 A Coordenação de Graduação também é responsável pela análise, 

implantação de modelos acadêmicos, desenvolvimento de capacitações, 

tecnologias educacionais, organização de Semanas Pedagógicas, 

acompanhamento e atualizações do Projeto Pedagógico Institucional e Projeto 

Pedagógico de Curso junto às coordenações, garantindo qualidade e 

adequação às diretrizes curriculares e normas institucionais. 

O comprometimento de todos com o Projeto Pedagógico é obtido 

através de uma ampla divulgação do seu conteúdo nas discussões, encontros, 

reuniões e na própria dinâmica do Projeto do Curso, buscando cada vez mais a 

participação, o envolvimento dos professores e dos alunos quanto à conduta 

pedagógica e acadêmica mais adequada para alcançar os objetivos propostos. 

O envolvimento da comunidade acadêmica no processo de construção, 

aprimoramento e avaliação do PPC vêm imbuídos do entendimento de que a 

participação possibilita o aperfeiçoamento do mesmo. Nessa direção, cabe ao 

Colegiado, a partir da dinâmica em que o Projeto Pedagógico é vivenciado, 

acompanhar a sua efetivação e coerência junto ao Plano de Desenvolvimento 
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Institucional e Projeto Pedagógico Institucional, constituindo-se etapa 

fundamental para o processo de aprimoramento. 

A divulgação, socialização e transparência do PPC contribuem para 

criação de consciência e ética profissional, no aluno e no professor, levando–os 

a compreender que fazem parte da Instituição e a desenvolver ações 

coadunadas ao que preconiza o referido documento.  

Essas ações visam à coerência dos objetivos e princípios preconizados 

e sua consonância com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e as reflexões empreendidas com base nos relatórios 

de avaliação externa, além de formar profissionais comprometidos com o 

desenvolvimento econômico, social e político do Estado, da Região e do País. 

 

8.3. Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE 

 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) integra o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e tem o 

objetivo de aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação 

aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências. 

No Curso de Engenharia Mecatrônica são realizadas atividades e 

avaliações que atendem as expectativas da prova do ENADE, sendo 

operacionalizado por meio de questões contextualizadas, além de cadastrar os 

alunos no site do INEP.  

Nessa direção são efetuados a aplicação do questionário sócio-

econômico, cujo objetivo é compor o perfil dos estudantes, integrando 

informações do seu contexto às suas percepções e vivências, e a de investigar 

a capacidade de compreensão dos mesmos frente à sua trajetória no curso e 

na Instituição de Educação Superior (IES) por meio de questões objetivas e 

subjetivas que exploram a função social da profissão e os aspectos 

fundamentais da formação profissional. 
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8.4. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 

 

A Instituição considera os resultados da autoavaliação e a avaliação 

externa para o aperfeiçoamento e melhoria da qualidade dos cursos. Nessa 

direção, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), que 

integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

constitui-se elemento balizador da qualidade da educação superior. 

Respaldando o compromisso assumido pela Unit de sedimentar a cultura 

de planejamento, registro e avaliação, e, em atendimento às Diretrizes para a 

Avaliação estabelecidas pelo SINAES e, corroborada pela CPA os processos 

avaliativos internos são entendidos como importantes subsídios para o 

redirecionamento das ações desenvolvidas e para a formulação de políticas, 

devendo, pois, se constituir em processo contínuo.  

Desta forma, também é implantado ao Curso de Engenharia Mecatrônica 

em relação às avaliações internas, a exemplo de: semestralmente é realizada a 

Avaliação Nominal Docente e das Coordenações pela Comissão Permanente 

Avaliação (CPA) da Instituição, e é com base no relatório emitido pela CPA, 

que a coordenação de curso discute em reunião com o colegiado e demais 

professores do curso os pontos frágeis e pontos positivos, para que possam 

propor e estabelecer as ações para melhoria do curso. 

As ações já empreendidas são analisadas e incorporadas aos 

encaminhamentos propostos para cada dimensão e os demais procedimentos 

obedecem à seguinte sistemática:  

- Em uma primeira etapa são trabalhados coletivamente os 

problemas de baixa complexidade, relacionados a aspectos coletivos como 

atendimento aos alunos e atendimento a necessidades específicas de cada 

disciplina que possa ser socializado com as demais; 

- Posteriormente, são trabalhados individualmente os problemas de 

qualquer nível de complexidade que requeiram ações específicas, relacionados 

à atividade fim, como: os procedimentos metodológicos, didáticos pedagógicos 
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e capacitação docente que serão trabalhados pelos setores responsáveis, tais 

como coordenação acadêmica, assessoria pedagógica. 

- Por fim, as medidas que demandam ações de longo prazo, e 

custos, que necessitam da deliberação não só da coordenação de graduação, 

como também da coordenação administrativa e até mesmo da direção da Unit, 

são objeto de análise por parte da coordenação e colegiado do curso, pois 

exigem estudos sólidos sobre seus aportes financeiros e dotação orçamentária. 

Assim, o curso de Engenharia Mecatrônica implementa as ações 

decorrentes dos processos de avaliação do curso.   

A cada semestre através da realização de mais um processo avaliativo a 

comunidade acadêmica desperta para a importância da participação na 

expressão dos anseios e satisfação, bem como, quanto ao necessário 

engajamento nas ações de melhoria das atividades desenvolvidas e no curso. 

Visando conscientizar os alunos da importância da avaliação, A Unit 

implantou O Projeto ENADE constituído de atividades que envolvem orientação 

e preparação, nos aspectos acadêmicos e psicológicos. 

Nessa direção, no curso de Engenharia Mecatrônica são realizadas 

atividades e avaliações que atendam às expectativas da prova do ENADE, 

sendo operacionalizado por meio de questões contextualizadas, discussão de 

temas que envolvem conhecimento geral, cidadania e atualidades, além de 

cadastrar os alunos no site do INEP. 

Além disso, é efetuada a aplicação do questionário sócio-econômico, 

cujo objetivo é compor o perfil dos estudantes, integrando informações do seu 

contexto às suas percepções e vivências, e a de investigar a capacidade de 

compreensão dos mesmos frente à sua trajetória no curso e na Instituição de 

Educação Superior (IES) por meio de questões objetivas e subjetivas que 

exploram a função social da profissão e os aspectos fundamentais da formação 

profissional. 

9. PARTICIPAÇÃO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE NO PROCESSO 
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A participação do corpo docente e discente no Projeto do Curso é obtida 

pela reflexão das ações com vistas a uma conduta pedagógica e acadêmica 

que possibilite a consecução dos objetivos nele contidos, bem como da 

divulgação do PPI, ressaltando a importância dos documentos como agentes 

norteadores das ações da instituição, dos cursos e das atividades acadêmicas.  

A participação de todos (docentes e discentes) no processo de 

construção, execução e aprimoramento do PPC vem imbuída da concepção de 

que a conhecimento possibilita aperfeiçoamento, divulgação, socialização e 

transparência, de modo a contribuir para criação de consciência e ética 

profissional, com vistas à compreensão e desenvolvimento de ações 

coadunadas ao que preconiza o referido documento.  

Nessa direção, as instâncias consultivas e deliberativas como o Núcleo 

Docente Estruturante e o Colegiado do Curso de Engenharia Mecatrônica 

possuem representantes dos diversos segmentos da instituição e a alternância 

dos mesmos anualmente, vislumbra a participação representativa dos diversos 

atores. Nessas instâncias, participam e demais representantes de órgãos que 

se relacionam direta e indiretamente com as atividades acadêmicas, com o 

objetivo de desenvolver integralmente as funções universitárias de 

ensino/pesquisa/extensão.  

No âmbito do curso, o Núcleo Docente Estruturante, o Colegiado, a 

Coordenação e Corpo Docente e discente são constantemente envolvidos nas 

decisões acadêmicas, momento em que são discutidas questões peculiares à 

vida universitária, objetivando o aprimoramento das atividades.  

 

9.1. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia 

Mecatrônica é órgão consultivo que responde diretamente pelo Projeto 

Pedagógico do Curso, atuando na sua concepção, implementação, 

acompanhamento, avaliação, atualização e consolidação. O NDE do Curso tem 

a sua composição de acordo com disposições da Resolução CONAES n. 1, de 
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17 de junho de 2010 sendo um órgão consultivo que responde diretamente 

pelo Projeto Pedagógico do Curso, atuando na sua concepção, implementação, 

acompanhamento, atualização e consolidação.  

O Núcleo Docente Estruturante é constituído por docentes do curso de 

Engenharia Mecatrônica, indicados pelo Colegiado do Curso contratados em 

regime de tempo parcial ou integral com titulação acadêmica de mestres e 

doutores e formação acadêmica na área de atuação do curso. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: Analisar os planos de 

ensino dos componentes curriculares dos cursos, sugerindo melhorias; 

Supervisionar e acompanhar os processos e resultados das Avaliações de 

aprendizagem das disciplinas dos cursos; Acompanhar os resultados e propor 

alternativas de melhoria, a partir dos resultados das avaliações internas e 

externas dos cursos em consonância com o Colegiado; Assessorar a 

coordenação na condução dos trabalhos de alteração e restruturação 

curricular, submetendo à aprovação do Colegiado do Curso, sempre que 

necessário; Assegurar a integração horizontal e vertical do currículo do curso, 

respeitando os eixos estabelecidos pelo PPI e PPC; Acompanhar as atividades 

do corpo docente no que se refere às práticas de pesquisa e de extensão; 

Participar da revisão e atualização periódica do PPC, submetendo-o a análise e 

aprovação do Colegiado de Curso; Elaborar semestralmente cronograma de 

reuniões; Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo corpo docente, 

sobretudo no que diz respeito à integralização dos planos de ensino e o Plano 

Integrado de Trabalho das disciplinas. 

Os docentes que compõem o NDE são constituídos por docentes 

indicados pelo Colegiado do Curso, contratados em regime de tempo parcial ou 

integral com, pelo menos 60% dos docentes com titulação acadêmica de pós-

graduação stricto sensu e formação acadêmica na área de atuação do curso. 

 

 

Composição do NDE 
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DOCENTE TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO 

Agnaldo Cardozo Filho Mestre Tempo Integral 

Antônio Ricardo Zaninelli Mestre Tempo Parcial 

Daniel Fontan Maia da Cruz Mestre Tempo Parcial 

Edilson Ponciano de Lima Especialista Tempo Parcial 

Dheiver Francisco Santos Doutor Tempo Parcial 

 

9.2. Colegiado 

 

O Colegiado do Curso de Engenharia Mecatrônica é um órgão de 

deliberação, de coordenação e assessoramento em matéria didático-científica 

e administrativa. É composto por 9 membros, assim distribuídos: cinco titulares, 

dentre os quais, o Coordenador do Curso (que preside o colegiado), três 

representantes do corpo docente e um representante do corpo discente; quatro 

suplentes (três docentes e um discente), que atuam durante um ano 

deliberando processos e conduzindo ações e/ou atividades realizadas no 

curso.  

O Colegiado do Curso de Engenharia Mecatrônica reúne-se 

ordinariamente ao início e ao término de cada semestre letivo e 

extraordinariamente sempre que necessário para definir sobre questões 

inerentes à atividade acadêmica ou qualquer outra ligada ao Curso. Conta 

sempre com a participação de um representante dos alunos, buscando assim a 

coparticipação do corpo discente, implementando transparência em suas 

ações.  

De acordo com o Regimento Interno da Unit, em seu Capítulo III Art. 12, 

são atribuições do Colegiado do Curso: apreciar e deliberar sobre sugestões de 

interesse do curso apresentadas por docentes e discentes; programar 

anualmente a provisão de recursos humanos, materiais e equipamentos para o 

Curso submetendo sua deliberação à Coordenação de Graduação; aprovar o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias próprias para o ensino, 

bem como programas e planos propostos pelo corpo docente para as 
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disciplinas do Curso; analisar irregularidades e aplicar sanções previstas no 

regime disciplinar, no Regimento Geral e outras normas institucionais, no que 

se refere ao Corpo Docente e Corpo Discente, no âmbito de sua competência; 

aprovar planos de atividades a serem desenvolvidas pelo Curso, submetendo à 

Coordenação de Graduação; aprovar projetos de pesquisa, e de extensão 

relacionados ao Curso, submetendo-os à apreciação e deliberação da 

Coordenação de Graduação; deliberar sobre atividades didático-pedagógicas e 

disciplinares do curso e proceder a sua avaliação periódica; definir e propor 

estratégias e ações necessárias e/ou indispensáveis para a melhoria de 

qualidade da pesquisa, da extensão e do ensino ministrado no Curso, 

encaminhando-as a Coordenação de Graduação; decidir quanto a recursos 

interpostos por alunos do Curso contra atos de docentes naquilo que se 

relacione com o exercício da docência; analisar e decidir sobre recurso de 

docente contra atos de discentes relativos ao exercício da docência; deliberar 

sobre Projeto Pedagógico do Curso, observando os indicadores de qualidade 

institucionais e os definidos pelo MEC; colaborar com os diversos órgãos 

acadêmicos nos assuntos do interesse do curso; analisar e decidir pleitos de 

aproveitamento de estudos e adaptação de disciplinas, mediante requerimento 

expresso dos interessados; indicar a Coordenação de Graduação a 

contratação, substituição e demissão de docentes no âmbito do curso; 

colaborar com órgãos. acadêmicos. e administrativos do Centro Universitário 

Tiradentes no sentido de promover a plena realização das atividades do Curso; 

exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pela administração. 

 

Composição Colegiado 

MEMBRO TITULAÇÃO FUNÇÃO 

Agnaldo Cardozo Filho Mestre Presidente 

Givanildo Santos da Silva Mestre  Docente Titular 

Isaac Nunes de Oliveira Especialista Docente Titular 

Jailma Barros dos Santos Doutora Docente Titular 

Guilherme de Menezes Costa 
Fillho 

Graduando  Discente Titular 
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10. CORPO SOCIAL (CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO) 

 
10.1. Corpo Docente  

 
O corpo docente do Engenharia Mecatrônica é constituído por 

profissionais dotados de experiência e conhecimento na área que leciona e a 

sua seleção leva em consideração a formação acadêmica e a titulação, bem 

como o aproveitamento das experiências profissionais no exercício de cargos 

ou funções relativas ao universo do campo de trabalho que o curso está 

inserido, valorizando o saber prático, teórico e especializado que contribui de 

forma significativa para a formação do perfil desejado do egresso do curso. 

A Unit dispõe de um Plano de Carreira do Magistério Superior, cujo 

objetivo é estimular o alcance das metas e missão de cada curso, bem como 

de programa de qualificação docente, motivando-os para o exercício do 

magistério superior, aperfeiçoando exercício profissional. 

O Plano de Carreira da Instituição contempla ascensão profissional 

horizontal (promoção sem mudar de função, entretanto com aumento nos 

rendimentos) e vertical (crescimento profissional em cargo e rendimento), bem 

como motivar o corpo docente e ser justo com os profissionais nos aspectos de 

qualificação profissional e dedicação à instituição - tempo de atividade como 

professor na IES. 

 

 

 

10.1.1 Titulação, Regime de Trabalho e Experiência Docente 

 

Anayara Gomes dos Santos Mestre  Docente Suplente 

Nivea Fernanda Correa  Doutora Docente Suplente 

Davy de Medeiros Baia  Doutor Docente Suplente 

Rayllane Kennya Gomes de 
Souza   

Graduando  
Discente Suplente 
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O Curso é composto por 33 docentes com titulação de doutor, mestre e 

especialista. 26 (vinte e sete) possuem titulação obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu (o que corresponde a 78,8% do corpo docente), destes 

12 são doutores (o que corresponde a 36,4%) e 7 (sete) possuem titulação em 

pós-graduação lato sensu (o que corresponde a 21,2%). Em relação ao regime 

de trabalho, 20 possuem tempo parcial ou integral (o que corresponde a 

60,6%) e 13 são horistas (o que corresponde a 39,4%). Segue discriminação 

abaixo: 

Nº Nome dos Docentes Titulação  
Regime de 

trabalho 

1 Agnaldo Cardozo Filho Mestre Integral 

2 Ajibola Isau Badiru Doutor Integral 

3 Anayara Gomes dos Santos Mestre Horista 

4 Andre Luiz da Rocha Lima Especialista Horista 

5 Antonio Ricardo Zaninelli do Nascimento Mestre Parcial 

6 Daniel Fontan Maia Da Cruz Mestre Parcial 

7 Davy de Medeiros Baia Doutor Parcial 

8 Dheiver Francisco Santos Doutor Parcial 

9 Djair Félix da Silva Doutor Horista 

10 Edilson Ponciano De Lima Especialista Parcial 

11 Fabiano dos Santos Brião Mestre Horista 

12 Givanildo Santos da Silva Doutor Parcial 

13 Isaac Nunes De Oliveira Especialista Horista 

14 Jaceguai Soares da Silva Mestre Parcial 

15 Jailma Barros dos Santos Doutor Parcial 

16 Janaina Accordi Junkes Doutor Integral 

17 José Moraes Gurgel Neto Mestre Parcial 

18 Josicléa Pereira Rogério Doutor Horista 

19 Lívia de Cerqueira Angelo Mestre Horista 

20 Luzan Beiriz Gonçalves Mestre Parcial 

21 Narcísia Leopoldina Cavalcante Lordsleem Mestre Parcial 

22 Nivea Fernanda Correa Doutor Horista 

23 Patricia Monteiro Vasco de Almeida Mestre Integral 

24 Paulo Henrique Gomes Silva Especialista Horista 

25 Paulo José Tenório Cavalcante Mestre Horista 

26 Renata da Costa Barbosa Medeiros Mestre Horista 

27 Roberto Jorge Vasconcelos Dos Santos Doutor Parcial 

28 Ronaldo Gomes Alvim Doutor Integral 

29 Roseane Ferreira Rosalino Duarte Mestre Parcial 

30 Sandovânio Ferreira de Lima Doutor Horista 

31 Sergio Ricardo Pereira Accioly Especialista Parcial 
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32 Teofilo José Leite Alves Especialista Parcial 

33 Vivaldo Ferreira Chagas Especialista Horista 

 

10.2. Corpo Técnico Administrativo 

 

Selecionado a partir de critérios coerentes com as atividades 

profissionais que irão desempenhar, o corpo administrativo e pedagógico do 

curso são nomeados, considerando os conhecimentos específicos e 

necessários a atuação, com vistas ao bom andamento dos trabalhos 

acadêmicos. Desse modo, vislumbra-se nesses profissionais a formação, 

experiência e atuação compatível com função.  

O quadro funcional que dá assistência às atividades administrativas é 

composto por: 

 

10.2.1. Administração Acadêmica 

 

A Administração Acadêmica é desenvolvida em quatro instâncias: na 

esfera da Coordenação de Graduação, no âmbito da Coordenação do Curso, 

na esfera do Colegiado e na atuação do Núcleo Docente Estruturante - NDE. 

  

10.2.2. Coordenação de Graduação 

 

Compete a esta Coordenação à administração dos processos 

acadêmicos (análises de relatórios, avaliação, planejamento orçamentários, 

entre outros), vinculando-se diretamente a Reitoria do Centro Universitário 

Tiradentes. 

  

 

10.2.3. Coordenação do Curso 

 



128 
 
 
 
 
 
 

 
 

Órgão de administração, coordenação e fiscalização do funcionamento 

do curso, cujo coordenador é designado pelo Reitor dentre os professores. Em 

sua ausência ou impedimento, será substituído por um professor do curso 

nomeado pelo Reitor. 

Atualmente, a Coordenação do Engenharia Mecatrônica está sob a 

responsabilidade do Prof. MSc. Agnaldo Cardozo Filho a qual mantém regime 

de trabalho de tempo integral, distribuída no período matutino e noturno, 

possuindo efetiva dedicação ao curso, tendo como atribuições: atender aos 

discentes e docentes; realizar a articulação com a gestão institucional; 

implementar as políticas institucionais constantes no PDI e no PPI; realizar o 

acompanhamento, supervisão e controle das atividades desenvolvidas pela 

equipe acadêmica e administrativa; orientar professores e cursistas na 

realização das atividades acadêmicas; realizar visitas sistemáticas às salas de 

aulas, assegurando a qualidade do desempenho da unidade acadêmica, 

garantindo a implementação do Projeto Pedagógico e as Diretrizes curriculares 

do curso; presidir as reuniões do colegiado do curso de forma dialógica, 

facilitando a participação dos seus membros na condução das atividades e 

promover a gestão participativa; participar de reuniões diretas com as 

instâncias superiores da administração para definir as ações voltadas ao 

cumprimento da missão da IES e à implementação das políticas institucionais 

que envolvem o corpo docente e discente; promover sistematicamente 

reuniões acadêmicas e administrativas, com os representantes de turmas nas 

quais são discutidas e deliberadas questões peculiares à vida universitária, 

objetivando o aprimoramento das atividades fins; realizar parcerias com órgãos 

públicos e empresas privadas, visando disponibilizar campos de Estágios para 

os alunos; supervisionar as atividades de Extensão desenvolvidas pelos 

docentes e alunos; coordenar o NDE, possibilitando a participação efetiva dos 

respectivos membros na gestão do curso; levantar o quantitativo de vagas para 

Monitoria e submeter o Edital à apreciação do Colegiado; encaminhar 

mensalmente o relatório de frequência e avaliação de monitores ao órgão 

competente; elaborar e encaminhar, ao final de cada semestre, relatórios de 
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atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão às respectivas coordenações, após 

análise e aprovação do. Colegiado; cumprir e fazer cumprir as decisões do 

Colegiado e as normas emanadas dos órgãos superiores; elaborar a oferta 

semestral de disciplinas, vagas e turmas do curso; promover a avaliação e 

informar semestralmente à Coordenação de Graduação o desempenho dos 

docentes; analisar e emitir parecer sobre os processos acadêmicos e 

encaminha-los ao Departamento de Assuntos Acadêmicos – DAA; articular-se 

com as demais Coordenações de Cursos no que se refere à oferta de 

disciplinas comuns a vários Cursos; elabora e mantêm atualizado o projeto 

pedagógico do Curso, juntamente com o corpo docente e a representação 

discente, submetendo-o à aprovação do Colegiado; adotar, ad referendum do 

Colegiado, providências de caráter urgente e de interesse do Curso; coordenar 

os trabalhos de processos de revisão de provas, indicar o relator e submete-os 

ao Colegiado do curso, fazendo observar os prazos determinados; orientar o 

docente na elaboração do Plano Individual de Trabalho - PIT; promover 

eventos acadêmicos, artísticos e culturais do interesse do curso; estimular e 

apoiar a produção de artigos e ensaios para publicação em revistas e jornais; 

informar e orientar os docentes e discentes sobre o Exame Nacional de 

Cursos, adotando e/ou tomando providências para o melhor desempenho dos 

alunos no ENADE; orientar e supervisionar as atividades docentes 

relacionadas aos registros acadêmicos para fins de cadastro de informações 

dos alunos nos prazos fixados no Calendário de Graduação; elaborar plano de 

ação anual das atividades de ensino, pesquisa e extensão, com aprovação do 

Colegiado.·. 

 

10.2.3.1. Regime de trabalho do Coordenador do Curso 

 

O regime de trabalho da coordenadora do Curso de Engenharia do 

Centro Universitário Tiradentes Prof. MSc. Agnaldo Cardozo Filho é de tempo 

Integral, com 40 (quarenta) horas dedicadas ao curso, das quais, 32 (trinta e 
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duas) horas serão de dedicação à gestão do curso, e 8 (oito) horas dedicados 

à docência. 

 

11. FORMAS DE ATUALIZAÇÃO E REFLEXÃO 

 

O Centro Universitário Tiradentes desenvolve programas de apoio 

didático-pedagógico aos docentes através de capacitações constantes com 

membros das comunidades externa e interna. 

O Programa de Capacitação e Qualificação Docente implantado na 

instituição desenvolve suas ações, objetivando qualificar e capacitar os 

docentes em três modalidades: Capacitação Interna; Capacitação Externa e 

Estudos Pós-Graduados. 

No Centro Universitário Tiradentes a formação continuada dos docentes 

constitui-se em um processo de atualização dos conhecimentos e saberes 

relevantes para o aperfeiçoamento da qualidade do ensino, constituindo-se 

numa exigência não apenas da instituição como também da sociedade 

contemporânea com vistas ao desenvolvimento de competências, habilidades e 

valores necessários à prática docente.  

Nesse contexto, a Reitoria em parceria com a Coordenação de 

Graduação, vem priorizando o processo qualificação e capacitação como forma 

de garantir a qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão. 

Dentre as quais se destaca o Programa Formação Docente para o 

Ensino Superior, com o objetivo de promover ações pedagógicas que 

possibilitem aos docentes uma formação permanente, como meio de reflexão 

do trabalho teórico-metodológico e aprimoramento da práxis, através de 

discussão e troca de experiências. Além disso, devidamente articulado com 

programas de auxílio financeiro, busca estimular e aperfeiçoar o seu quadro 

docente, possibilitando o acesso a uma maior qualificação profissional. 

Dentre as atividades promovidas com vistas a atualização e 

aperfeiçoamento podem ser citadas a Jornada de Mobilização Pedagógica, no 
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período que antecede cada semestre letivo, as oficinas Pedagógicas, 

Seminários, dentre outros. 

O Projeto Pedagógico do curso obedece a uma política educacional 

centrada na visão global do conhecimento humano, realizada através do 

exercício da interdisciplinaridade e indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Nessa direção, esse documento é constantemente 

acompanhado e atualizado por todos seus atores nas diversas instâncias de 

representações.   

O NAPPS (Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial) tem como 

finalidade acompanhar sistemática e qualitativamente as atividades do ensino 

de graduação, assessorando o NDE na elaboração/execução/avaliação dos 

respectivos projetos pedagógicos; prestar apoio pedagógico aos docentes e 

coordenadores de cursos – inclusive na elaboração/execução/avaliação dos 

Planos Integrados de Trabalho (PITs), desenvolver programas de educação 

continuada do corpo docente e desenvolvimento das competências deles 

demandadas pela sociedade contemporânea, dentre outros. 

 

12. APOIO AO DISCENTE: Acompanhamento e Orientação 

 

A integração do discente se inicia no processo de matrícula, quando este 

recebe atendimento individualizado e tem continuidade com a realização das 

aulas inaugurais, nas quais são apresentadas a estrutura acadêmica e 

administrativa, dando ênfase ao PPI e ao PPC de cada curso. 

A preocupação em intensificar e otimizar os canais de comunicação 

entre as instâncias/acadêmicas e discente, dar-se em primeira instância 

através dos professores, coordenadores e demais gestores da instituição, ao 

acompanhá-lo e orientá-lo em suas dúvidas, dificuldades e encaminhamentos 

diversos. 

A Instituição também disponibiliza: Portal da Instituição; o Sistema de 

Ouvidoria e Callcenter- instrumento através do qual o discente e comunidade 

em geral expressam opiniões e apresentam sugestões para melhoria do 
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processo; publicação do Ato Normativo com procedimentos gerais que 

importam a vida dos estudantes e a informatização do sistema acadêmico – 

Magister - que possibilita ao discente a efetivação da matrícula e o 

acompanhamento de sua vida acadêmica a qualquer momento e lugar, 

bastando para tanto que acesse o sistema on-line, através da internet. 

A Unit disponibiliza ainda o acesso a quiosques instalados na área de 

convivência do campus onde os discentes têm acesso a informações relativas 

ao Centro universitário, exemplo disso é o acesso on-line ao Sistema de 

Biblioteca, onde é possível fazer reservas, renovação de livros e periódicos e 

consulta ao acervo e atendimento no Serviço Médico, os serviços de protocolo, 

através do qual os discentes podem realizar os requerimentos quanto às suas 

necessidades acadêmicas e administrativas. Ao discente também é garantida a 

participação no acompanhamento e avaliação das atividades acadêmicas da 

IES através da representação dos mesmos nos Colegiados de Curso, nos 

Conselhos Superiores do Centro Universitário e, na Comissão de Avaliação 

Institucional Contínua - CAIC. 

Outro instrumento de acompanhamento e avaliação das atividades 

acadêmicas se dá através da Avaliação Nominal Docente e da Gestão 

Acadêmica, feita através do sistema on-line, a qualquer momento que o aluno 

tenha interesse em realizá-lo. Este instrumento permite avaliar a atuação 

pedagógica dos docentes e dos coordenadores de curso cujos resultados, uma 

vez analisado, tem suas deliberações incorporadas ao planejamento dos 

cursos e orientam as políticas de formação/qualificação docente. 

No âmbito sócio-cultural é colocada a disposição dos discentes: 

auditórios, e uma Biblioteca com livros, periódicos, recursos de multimeios e 

dois bancos de dados que permitem o acesso às produções científicas 

publicadas, espaços essenciais para o desenvolvimento de atividades culturais; 

locais de convivência/reuniões com prestação de serviços comerciais 

(papelaria, lanchonetes, restaurantes e agência bancária, curso de línguas 

estrangeiras - inglês e espanhol) e atendimento médico-ambulatorial. 
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Nessa perspectiva a instituição proporciona aos seus discentes, uma 

política de atendimento que visa promover o acesso e a permanência de todos 

(as) os (as) estudantes, independentemente de sua condição física ou 

socioeconômica assegurando-lhes: igualdade de condições para o exercício da 

atividade acadêmica; formação integral, garantindo a participação em 

atividades científicas, culturais, artísticas, esportivas e de lazer; inclusão digital; 

acesso ao aprendizado de línguas estrangeiras; acesso à saúde e etc. Além 

disso, assegura aos estudantes portadores de necessidades especiais as 

condições básicas para o seu pleno desenvolvimento acadêmico, viabilizando o 

acesso a todos os ambientes da instituição através de rampas ou elevadores e 

de banheiros e bebedouros adaptados, dentre outros. 

O curso proporciona ainda apoio pedagógico e psicossocial individual 

realizado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico Psicossocial – NAPPS. O qual tem 

como objetivo incentivar, apoiar, planejar, desenvolver, executar ações 

pedagógicas e psicossociais, visando proporcionar aos alunos as condições 

ideais para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

Além disso, o curso disponibiliza aos alunos programas de nivelamento 

cujo objetivo é atender as demandas dos discentes que não consigam 

acompanhar adequadamente o aprendizado, atendendo aqueles que estavam 

temporariamente afastados das atividades escolares e aqueles que necessitam 

aprofundamento das bases de ensino médio e superior, além de propiciar 

orientação aos alunos que apresentam dificuldades, detectadas em sala de 

aula. 

Finalmente, a implementação dessas ações se consubstanciou na 

elaboração de políticas e programas, dentre os quais se destacam: 

Financiamento da educação: Fies, Prouni e bolsas de desconto ofertadas 

pela própria instituição; Apoio pedagógico: Programa de Formação 

Complementar e de Nivelamento Discente; Política de Monitoria; Programa de 

Bolsas de Iniciação Científica; Programa de Inclusão Digital; Programa de 

Avaliação Institucional Contínua – Paic; Política Geral de Extensão; Política de 

Publicações Acadêmicas e Política de Estágio; Apoio médico e 
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psicopedagógico: Departamento Médico; Programa de Acompanhamento de 

Egressos; Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial – NAPPS. 

 O Centro Universitário Tiradentes também dispõe de outros diferenciais 

de apoio ao discente. 

Programa/Projeto Mentoria: Projeto que abre vagas para participação 

de docentes e discentes em doze cursos das áreas de exatas, humanas e 

saúde. A ideia é aliar alunos com boa capacidade de comunicação, articulação 

e liderança em um programa que oferece acompanhamento exclusivo aos 

calouros, estímulo à formação de grupos e busca por melhor aproveitamento 

acadêmico. Ser mentor da Unit é ter a chance de apresentar a universidade 

aos calouros, estimular a formação de grupos, instigar esses alunos para um 

melhor aproveitamento acadêmico e orientar sobre o funcionamento da 

instituição. 

Programa/projeto Fidelização: É um setor estratégico, com foco na 

permanência do aluno na Instituição, buscando alternativas emergenciais, e 

corretivas para satisfazer o aluno. É responsável por oferecer um serviço 

personalizado ao aluno procurando entender sua necessidade, trabalhando de 

forma conjunta com todos os setores do Centro Universitário Tiradentes, 

buscando identificar as causas e propor melhorias na redução quantitativa e 

qualitativa da evasão. O espaço oferece serviços de atendimento para 

esclarecimentos sobre o seguro educacional, fracionalidade, financiamentos, 

convênios, bolsas e políticas de descontos.  

UNIT Carreiras: O UNIT Carreiras é um espaço dedicado aos alunos da 

graduação, pós-graduação e egressos do Unit com foco na capacitação 

profissional, no gerenciamento e divulgação de oportunidades profissionais e 

de estágios, na orientação individual ao plano de carreira e na interação social 

por meio das redes sociais. 

O Serviço é destinado aos alunos e egressos do UNIT, de forma 

gratuita, que desejam colocação ou recolocação no mercado de trabalho, bem 

como empresas parceiras que buscam profissionais para seus quadros. 
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Sempre atuando de forma estratégica, o UNIT Carreiras disponibiliza 

vagas de empregos e estágios, por meio de parcerias com renomadas 

empresas de dentro e fora do Estado, além de oferecer diversos serviços 

visando à capacitação profissional. 

Assessoria Pedagógica: A Assessoria Pedagógica da UNIT  além de 

desempenhar o papel de assessoramento as coordenações do curso e os 

Núcleos Docentes Estruturantes - NDEs na elaboração, acompanhamento e 

avaliação da implantação dos projetos pedagógicos, propondo ações que 

promovam a melhoria do ensino e da aprendizagem, realiza   assistência aos  

alunos em seus problemas de relacionamento que estejam interferindo no 

processo de ensino aprendizagem, propiciando condições de atendimento aos 

discentes que apresentem necessidades especiais, bem como, acompanha a 

frequência e a assiduidade dos professores. 

 Realiza também, o acompanhamento e orientação dos professores na 

elaboração e implantação dos Planos Integrados de Trabalho, assessorando os 

coordenadores e orientando os professores na implementação de metodologias 

de ensino, realizando análise das avaliações de processo de ensino-

aprendizagem, contribuindo na implementação de metodologias de ensino e 

das normatizações curriculares. Em cada início de semestre realiza oferta de 

capacitação e treinamento dos docentes. Objetivando a qualidade do serviço 

prestado ao discente.  

 

12.1. Incentivo às Atividades Acadêmicas 

 

A Unit e a Coordenação do Curso de Engenharia Mecatrônica, 

incentivam a promoção de eventos científicos e acadêmicos internos e 

externos, ligados às áreas de conhecimento das disciplinas e/ou temas 

transversais, possibilitando autonomia e diversidade de métodos (seminários, 

oficinas, visitas orientadas, concursos internos), com a supervisão dos 

professores, buscando por meio destes mecanismos, vivência prática dos 

saberes e conhecimentos científicos, em consonância com o PPI e o PPC.  



136 
 
 
 
 
 
 

 
 

Os discentes têm apoio da Instituição e do Curso para a execução e 

participação de eventos internos, em que deverão ser descritos em um modelo 

de projeto de extensão, apreciados e aprovados pela Coordenação de Pós-

graduação, Pesquisa e Extensão – COPPEX, apoiada pelos demais setores da 

Instituição que são necessários ao desenvolvimento do projeto. Após a 

realização do evento apresenta-se relatório de resultados, que ficará registrado 

pela Instituição, e são inclusive divulgados internamente e/ou externamente à 

Instituição, através dos seguintes meios:  

1. Site do Centro Universitário – A instituição divulga diariamente a 

realização de todos os eventos realizados com a participação dos alunos e 

professores do Centro universitário;  

2. Semana de Extensão – SEMEX – realizada anualmente, tem como 

objetivo a integração professor/aluno, interdisciplinar, estímulo à extensão e 

permite a divulgação dos trabalhos do corpo docente/discente; 

3. Semana de Pesquisa – SEMPESQ – realizada anualmente, tem como 

objetivo a integração professor/aluno, interdisciplinar, estímulo à pesquisa e 

permite a divulgação dos trabalhos do corpo docente/discente; 

4. Caderno de Graduação: tem como finalidade publicar a produção 

acadêmica/científica dos alunos dos cursos de graduação. Este caderno tem 

periodicidade semestral e sua publicação é feita por meio dos conselhos 

editoriais/setoriais. 

Existe no Centro Universitário Tiradentes um programa de auxílio à 

participação de discentes e docentes para eventos científicos, técnicos ou 

culturais, funcionando institucionalmente de forma plenamente adequada. 

 

12.2. Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial – NAPPS 

 

 O Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial - NAPPS tem a finalidade 

de acompanhar sistemática e qualitativamente as atividades do ensino de 

graduação, prestar apoio pedagógico, psicológico e social aos docentes, 

discentes e coordenadores de cursos, contribuir para a articulação interna e 
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externa dos cursos de graduação e pós-graduação e demais setores da 

instituição, desenvolver programas de educação continuada e de auto-

formação permanente para os professores e alunos, proporcionar a assistência 

e orientação aos alunos, procurando solucionar e encaminhar os problemas 

surgidos, tanto no desempenho acadêmico, quanto em assuntos que tenham 

reflexo nesse desempenho, particularmente, de ordem pedagógica, psicológica 

e social, sendo ainda o setor de apoio aos colaboradores do Centro 

universitário. 

O NAPPS é constituído de uma equipe multidisciplinar composta por 

uma psicopedagoga, assistente social e psicóloga, com tempo integral na 

instituição, encarregadas das atividades descritas nos objetivos do projeto do 

Núcleo e de acordo com as necessidades da comunidade acadêmica e 

administrativa. A existência do NAPPS sinaliza o compromisso da Unit para 

com sua função social e pedagógica, desde que se situa no conjunto das 

intenções institucionais maiores, não como determinante, mas como relevante 

da elevação do seu padrão de qualidade. 

 

12.3. Formação Complementar e Nivelamento Discente 

 

 O Centro Universitário Tiradentes, comprometido com a aprendizagem 

dos estudantes, implementou o Programa de Formação Complementar e de 

Nivelamento discente, cujos objetivos são: Oferecer, através de disciplinas 

especiais conteúdos básicos e complementares a todos os cursos da 

instituição; Promover a ampliação de conhecimentos por meio da constante 

atualização do processo formativo; Contribuir para a flexibilização curricular e 

Possibilitar o exercício da reflexão em grupos heterogêneos quanto à formação 

básica e complementar. 

As disciplinas de nivelamento, ofertadas de acordo com a necessidade 

dos discentes, propiciam o acesso aos conhecimentos básicos em disciplinas 

fundamentais ao desenvolvimento dos estudos acadêmicos. Já as disciplinas 

de Formação Complementar, ofertadas no sexto período, favorecem a 
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complementaridade e atualização dos conhecimentos necessários ao 

acadêmico nas diversas áreas de formação. Vale ressaltar que são ofertadas a 

cada semestre, sem custos para os alunos e os programas, conteúdos e 

metodologias de cada disciplina, utilizam práticas didáticas inovadoras que 

estimulam a aprendizagem de forma diferenciada.  

 

12.4. Acompanhamento dos Egressos 

 

O Centro Universitário Tiradentes instituiu como política o Programa de 

Acompanhamento do Egresso/Programa com a finalidade de acompanhar os 

egressos e estabelecer um canal de comunicação permanente com os alunos que 

concluíram sua graduação na Instituição, mantendo-os informados acerca dos cursos 

de pós-graduação e extensão, valorizando a integração com a vida acadêmica, 

científica, política e cultural da IES. 

O programa também visa orientar, informar e atualizar os egressos sobre as 

novas tendências do mercado de trabalho, promover atividades e cursos de 

extensão, identificar situações relevantes dos egressos para o fortalecimento da 

imagem institucional e valorização da comunidade acadêmica. 

 

12.5. Formas de Acesso aos Registros Acadêmicos 

 

 Para otimizar o desenvolvimento das atividades acadêmicas e 

pedagógicas o corpo de profissionais do Departamento de Tecnologia da Unit - 

DTI desenvolveu ferramentas para serem utilizadas através do Sistema 

Magister, ferramenta operacional de grande valia para otimização dos 

processos administrativos e pedagógicos do Centro universitário, garantido, 

agilidade e eficácia no desenvolvimento das rotinas administrativas e 

pedagógicas. 

Módulo Internet: Visa melhorar a interação com seus alunos e 

professores, através de uma maior e melhor oferta de serviços pela Internet. 
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Sistema de Solicitação ao Almoxarifado: Tem como finalidade permitir, a 

todos aqueles que são responsáveis pelo setor, a solicitação de material ao 

almoxarifado. 

Módulo de Protocolo: Visa agilizar as diversas solicitações que devem 

ser submetidas à instituição. Através deste módulo, os alunos e a comunidade 

externa podem efetuar suas solicitações, tais como declarações de processos 

de portadores de diploma e realizar todo o acompanhamento do andamento do 

processo na Instituição. 

Módulo de Extensão: A Instituição oferece regularmente para toda a 

comunidade diversos Cursos de Extensão nas mais variadas áreas do 

conhecimento e o Sistema Magister oferece todo o suporte ao processo de 

inscrição, acompanhamento e pagamento dos cursos de extensão. 

Módulo de Graduação: Oferece aos alunos de graduação diversas 

funcionalidades que propiciam um acesso fácil, rápido e interativo. 

* Dentre estes processos, destaca-se a matrícula on-line. Dessa forma, é 

possível realizar desde a solicitação da disciplina até o pagamento da matrícula 

pela Web. 

Módulo de Pós-Graduação: Oferece todo o suporte ao processo de 

inscrição, acompanhamento e pagamento destes cursos. 

Módulo Financeiro: Engloba toda a parte de pagamentos (contas a 

receber) da Instituição, é dividido em diversos Sistemas: Tesouraria - serve 

para automatizar a tesouraria, permitindo receber pagamentos de mensalidade, 

bem como diversas taxas que podem ser criadas e personalizadas; Geração de 

parcelas - permite o envio das parcelas (boletos) para os bancos conveniados, 

impressão de boletos avulsos e controle do recebimento (eletrônico) das 

parcelas (banco e administradora de cartões); e Gerência - o sistema financeiro 

oferece diversos relatórios gerenciais que servem de apoio à Reitoria financeira 

e ao setor de contabilidade. 

Módulo do Probic: Possibilita que o coordenador acompanhe as 

informações dos projetos de Iniciação Científica e pesquisa institucional, 

agilizando o acesso às informações. 
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Módulo de Concursos: Tem como objetivo gerenciar todo o processo de 

realização de concurso, incluindo o próprio Vestibular, desde a inscrição (pela 

Internet) dos vestibulandos até a correção e divulgação do resultado final.  

Módulo de Ouvidoria: Criado para ser o canal de comunicação dos 

alunos com os diversos setores da instituição, pois permite o gerenciamento 

das mensagens enviadas pelos alunos, de forma ágil e sigilosa. 

Portal do Professor: Oferece aos seus docentes a possibilidade de 

gerenciar as turmas que os mesmos ministram. Sendo assim, o professor terá 

mais conforto e comodidade para consultar e imprimir lista de presença, lançar 

notas e faltas e entre outros recursos. 

Módulo de Questionário: Permite a criação de vários questionários que 

são utilizados na instituição nos diversos processos avaliativos desenvolvidos; 

Módulo de Egresso: O Programa de Diplomados da Instituição terá como 

finalidade acompanhar e reaproximar os ex-alunos, integrando-os a vida 

acadêmica, científica, política e cultural da Unit. Permitirá de forma ágil e 

interativa, a atualização das informações cadastrais do egresso, bem como 

dados relativos à ocupação profissional e às áreas de interesse para cursos de 

pós-graduação e extensão. Também possibilitará solicitação do Cartão do 

Diplomado que oferecerá uma série de benefícios relativos à Instituição. 

 

13. PROGRAMA DE DISCIPLINAS 

  

13.1. Conteúdos Curriculares: Adequação e Atualização 

 

O currículo do curso está organizado de acordo com os Eixos 

Estruturantes presentes no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do Centro 

Universitário Tiradentes, contemplando os Eixos de Fenômenos e Processos 

Básicos, Práticas Investigativas, Formação Específica e Práticas Profissionais. 

Esses Eixos integram todos os períodos do curso de forma a articular 

conteúdos de formação geral e de formação específica, voltados para a origem 

do campo do saber.  



141 
 
 
 
 
 
 

 
 

O currículo é concebido como uma instância dinâmica e flexível, 

alimentada pela avaliação constante do processo de aprendizagem e do curso. 

Busca-se assim, superar a ação formativa escolarizada limitada ao que se 

encontra preso em uma ideia de "grade curricular", concebendo o currículo 

como um conjunto de ações que cooperam para a formação humana em suas 

múltiplas dimensões constitutiva.   

Nessa direção, o dimensionamento da carga horária das disciplinas 

levou em consideração os conhecimentos necessários ao desenvolvimento das 

habilidades e competências imprescindíveis ao profissional. O curso contempla 

atividades teóricas e práticas, por meio de disciplinas e ações pedagógicas 

integradoras e complementares, capazes de dinamizar o trabalho acadêmico e 

responder as demandas postas à profissão. 

 

13.2. Dimensionamento da Carga Horária das disciplinas 

 

O dimensionamento da carga horária do curso de graduação em 

Engenharia Mecatrônica tem como base as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

objetivos geral e específicos do curso e o perfil profissional do egresso, com a 

finalidade de formar um profissional apto a desempenhar suas atividades na 

área.  

Assim, o curso de Engenharia Mecatrônica tem uma carga horária total 

de 4.200 horas distribuídas da seguinte forma: 

 

Créditos Totais: 
Disciplinas 

 +  
Atividades 

Complementares 

Carga Horária 
Teórica 

Carga Horária 
Prática 

Estágio 
Supervisionado 

Atividades 
Complementares 

Carga Horária 
Total do Curso 

210 2360 1240 280 320 4200 

 

13.3. Adequação, Atualização e Relevância da Bibliografia 

 

A bibliografia dos programas de aprendizagem é fruto do esforço coletivo 

do corpo docente que seleciona dentre a literatura aquela que atende as 
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necessidades do curso. Os livros e periódicos recomendados, tanto em termos 

de uma bibliografia básica quanto da complementar são definidas à luz de 

critérios como: 

 Adequação ao perfil do profissional em formação, a partir da 

abordagem teórica e/ou prática dos conteúdos imprescindíveis ao 

desenvolvimento das competências e habilidades gerais e específicas, 

considerando os diferentes contextos. 

 Atualização das produções científicas diante dos avanços da 

Ciência e da Tecnologia, priorizando as publicações dos últimos 05 anos, 

incluindo livros e periódicos, enriquecidos com sites específicos rigorosamente 

selecionados, sem desprezar a contribuição dos clássicos. 

 Disponibilidade no acervo da Biblioteca da Unit. 

Ressalte-se que através da Política de Atualização e Expansão do seu 

acervo a instituição oportuniza aos docentes, discentes, NDEs e Coordenações 

solicitarem e adquirirem, através das campanhas semestrais de atualização do 

acervo (nos meses de maio e outubro), referências bibliográficas e demais 

itens que possam compor o acervo do curso de Engenharia Mecatrônica. 

13.4. Programas de Disciplinas e seus Complementos Pedagógicos 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Cálculo I 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F103101 04 1º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
1. EMENTA 
Limite e continuidade. Derivadas. Aplicações da derivada. Teorema do valor 

médio.  

  
2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 
 
2.1. GERAL 
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 Compreender os conceitos básicos do cálculo, a saber: limites, 

derivadas e integrais, necessários à resolução de problemas 

matemáticos inerentes às disciplinas correlatas. 

 
2.2.  ESPECÍFICOS 
Unidade I 

 Resolver problemas matemáticos que envolva o conceito de limite de 

funções de uma variável real e em suas aplicações.  

 Encontrar a equação da reta tangente a uma curva passando por um 

ponto dado.  

 Calcular as derivadas de funções de uma variável.  

 Desenvolver técnicas para o cálculo de derivadas. 

Unidade II 

 Resolver problemas matemáticos relacionados a valores máximo e 

mínimo de uma função. 

 Discutir comportamento das funções esboçando seu gráfico. 

 Aplicar o Teorema do Valor Médio e o Teorema de Rolle em situações 
problemas. 

 Calcular integrais indefinidas, utilizando as regras para antiderivadas. 
 
 

3. COMPETÊNCIAS 

 Articular conhecimentos do cálculo com suas aplicações nas 

engenharias. 

 Organizar argumentos matemáticos do cálculo em sequência lógica. 

 Desenvolver a capacidade investigativa dentro dos princípios teóricos do 

cálculo. 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre os livros e textos 

apresentados para o estudo do cálculo. 

 Desenvolver a capacidade do trabalho em equipe e individual de forma 

oral e/ou escrita com planejamento do tempo. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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Unidade I: Limites e Continuidades de Funções. 

1. Limite de uma função: definição 

2. Propriedades dos limites de funções 

3. Limites racionais, trigonométricos, laterais e infinitos. Limites no infinito. 

Assíntotas horizontais e verticais 

4. Continuidade de funções. Propriedades de funções contínuas 

5. Teorema de valor intermediário 

6. Limites da função exponencial e da função logarítmica 

    7. Derivada de Funções 

7.1 Derivadas de uma função num ponto 

7.2 Interpretação geométrica da derivada 

7.3.A função derivada.  

7.4 Derivadas das funções elementares: polinomiais, exponenciais, 

logarítmicas e trigonométricas. 

7.5 Regras de derivação: soma, produto, quociente, cadeia e função 

inversa. 

7.6 Derivadas sucessivas 

7.7 Derivações implícitas 

 

Unidade II: Derivadas 

1. Diferenciais e suas aplicações. 

2. Esboços de gráficos de funções diferenciáveis: monotonicidade e 

concavidade.  Pontos críticos e de inflexão. 

3. Problemas de máximos e mínimos. 

4. Teorema de valor médio. 

5. Taxas de variação. 

6. Regra de L`Hôpital. 

7. Primitiva de uma função e antiderivação. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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As aulas serão expositivas e dialogadas com discussão dos temas abordados 

procurando identificar e encontrar soluções para os problemas propostos, 

sempre procurando contextualizar o Cálculo I na Engenharia. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada (PC) individual e de Medida de Eficiência (ME) em cada uma 

das unidades.  A medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano da disciplina. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FLEMMING, Diva M; GONÇALVES, Mirian B.Cálculo A, vol. 1. São Paulo: 

Pearson, 2013. 

STEWART, J.. Cálculo, vol. 1 – 6 ª ed. São Paulo: Editora Pioneira, 2010. 

WEIR, Maurice D.; HASS, Joel; GIORDANO, Frank R. Cálculo [de] George B. 

Tomas. 11. ed., reimpr. São Paulo, SP: Pearson Addison Wesley, 2009. 2 v. 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. 10. ed. Porto Alegre, 

RS: Bookman, 2011. 2 v. 

LARSON, Ron; HOSTETLER, Robert P.; EDWARDS, Bruce H. Cálculo. 8. ed. 

São Paulo, SP: McGraw-Hill, 2006. 2.v 

Hoffmann Laurence D.; Bradley Gerald L. Cálculo: Um Curso Moderno e 

suas Aplicações. 10ª ed. Ed. LTC, 2010. 

GUIDORIZZI., and Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo - Vol. 1, 5ª edição. 

LTC, 2001. 

 

9. EBOOK 

MORETTIN, Pedro, HAZZAN, Samuel, and BUSSAB, Wilton O.. Cálculo: 

Função de uma e Várias Variáveis - 2ª edição. Saraiva, 2010.  
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HUGHES-HALLET, Deborah; McCALLUM, William G.; GLEASON, Andrew M. 

et al.. Cálculo - A Uma e a Várias Variáveis - Vol. 1, 5ª edição, 2011. Minha 

Biblioteca. Web. 08 August 2013 

ÁVILA, Geraldo Severo de Souza; ARAÚJO, Luís Cláudio Lopes de . Cálculo - 

Ilustrado, Prático e Descomplicado, 2012. Minha Biblioteca. Web. 08 August 

2013. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Química Geral e Inorgânica 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

B101554 04 1º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
1. EMENTA 

Introdução à química, leis periódicas e tabela periódica, interações químicas, 

ligações químicas e forças intermoleculares, funções inorgânicas, reações 

químicas, soluções, estudo de caso. 

 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL 

 Reconhecer, compreender e descrever símbolos, códigos, 

nomenclatura, fenômenos químicos, substâncias, materiais e 

propriedades, bem como identificar e resolver problemas característicos 

da química, articulando estes conhecimentos à área de engenharia no 

enfrentamento de situações-problema considerado a linguagem própria 

da Química Inorgânica. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

Unidade I 
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 Identificar, classificar e descrever símbolos e propriedades dos 

elementos químicos e das substâncias, considerado a linguagem própria 

da Química Inorgânica. 

Unidade II 

 Identificar, classificar, nomear e descrever as substâncias e os 

fenômenos químicos. Identificar e resolver problemas, relacionando os 

conhecimentos estudados ao cotidiano da sua área de atuação. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Compromisso ético (uso e descartes conscientes das substâncias 

químicas, elaboração de relatórios atividades acadêmicas); 

 Compromisso com a qualidade (elaboração dos relatórios e atividades 

acadêmicas); 

 Capacidade de identificação e resolução de problemas (através das 

listas de exercícios); 

 Capacidade de trabalho em equipe e comunicação oral e escrita 

(elaboração de relatórios atividades acadêmicas); 

 Capacidade de organização e planejamento de tempo (desenvolvimento 

das atividades práticas e resolução de listas de exercícios); 

 Compromisso socioambiental (uso e descartes conscientes das 

substâncias químicas, elaboração de relatórios atividades acadêmicas). 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

1 Introdução À Química 

1.1 Medidas em química 

1.2 Algarismos significativos 

1.3 Matéria e suas propriedades 

1.4 Atomística 

2 Tabela Periódica E Leis Periódicas 
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2.1 Tabela Periódica 

2.2 Raio atômico 

2.3. Energia de ionização 

2.4. Eletronafinidade 

2.5. Eletronegatividade 

3 Interações Químicas 

3.1 Interações interatômicas 

3.1.1 Iônica 

3.1.2 Covalente 

3.2 Interações intermoleculares 

3.2.1 Íon – dipolo 

3.2.3 Forças de van der Walls 

3.2.4 Ligação de hidrogênio 

Unidade II 

4 Funções Inorgânicas 

4.1 Ácidos e bases 

4.1.1 Definições 

4.1.2 Ocorrência 

4.2 Sais e óxidos 

4.2.1 Definições 

4.2.2 Ocorrência 

5 Reações Químicas 

5.1 Tipos de reações 

5.2 Equação química e balanceamento de equações 

5.3 Estequiometria química 

6 Soluções 

6.1 Conceitos fundamentais 

6.2 Concentração das soluções 

7. Projeto Integrador 

7.1 Estudos de caso 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As aulas serão expositivas e dialogadas com discussão dos temas abordados 

procurando identificar e encontrar soluções para os problemas propostos. Serão 

apresentados e discutidos documentários sobre os temas abordados com o 

objetivo de desenvolver no discente a sua capacidade de trabalhar em equipe 

além de estimular o seu compromisso socioambiental. Ao final de cada tema os 

alunos receberam uma lista contendo exercícios referentes ao assunto estudado 

procurando com isto dar ênfase em sua capacidade de se organizar e planejar 

seu tempo de estudo, favorecendo seu compromisso com uma formação 

continuada.  

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo na UNIT será desenvolvido mediante a aplicação de uma 

Prova Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das 

duas unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BETTELHEIM, Frederick A. (Et. al.). Introdução à química geral. São Paulo, 

SP: Cengage Learning, c2012. 271 p. 

LEE, J. D. Química inorgânica não tão concisa. 9. reimpr. São Paulo: 

Blucher - Editora Edgard Blucher Ltda, 2011. 527 p. 

ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida 

moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2012. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KOTZ, John C.; TREICHEL JR., Paul M. Química geral e reações químicas. 

São Paulo, SP: Cengage Learning, 2010. 

John C. Kotz, Paul M. Treichel e Gabriela C. Weaver Química geral e reações 

químicas VOL. 2- Tradução da 6ª edição norte-americana.. Cengage Learning. 

2010. Número de páginas: 512. 
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BRADY, J. E.; SENESE, F. A.; JESPERSON, N. D. Química - A Matéria e 

suas Transformações.Vol. 1. LTC, 2011 

ROSENBERG, Jerome L.; EPSTEIN, Lawrence M.; KRIEGER, Peter J. 

Química geral. 9. ed. São Paulo, SP: Bookman, 2013. 377 p. 

 

9. EBOOK 

HOUSECROFT, Catherine, and SHARPE, Alan G.. Química Inorgânica - Vol. 

1, 4ª edição. LTC, 2013. 

CHANG, Raymond. Química Geral. ArtMed, 2013 Minha Biblioteca. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Laboratório de Mecatrônica I 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F104337 02 1º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
1. EMENTA 

Apresentação do Laboratório Multidisciplinar de Engenharia Mecatrônica III. 

Regras de utilização do laboratório. Equipamentos de medição: multímetro, 

fontes, geradores de sinal, osciloscópios. Grandezas elétricas. Componentes 

eletrônicos: resistores, capacitores, indutores, diodos.  Noção de 

Microcontroladores. Projetos.  

 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL 

 Fornecer ao discente uma apresentação clara e lógica dos conceitos e 

fundamentos básicos de eletrônica e de eletricidade, de maneira a dar 

suporte no entendimento de projetos desenvolvidos com 

microcontroladores. Além de despertar o interesse, já nas séries iniciais, 
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no desenvolvimento e manipulação de protótipos voltados para as áreas 

intrínsecas à engenharia mecatrônica. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Treinar o aluno de engenharia sobre as regras para o uso do laboratório; 

 Propiciar ao aluno de engenharia um conhecimento sólido das principais 

características abordadas no estudo da eletroeletrônica; 

 Entender a função dos principais componentes eletrônicos quando 

aplicados em circuitos; 

 Estimular a análise crítica do funcionamento de componentes eletrônicos 

individualmente e integrados;  

 Desenvolver habilidades de medições e comparações de grandezas; 

 Estimular o aprendizado através do uso dos equipamentos de 

laboratório. 

 

Unidade II 

 Estimular o hábito do desenvolvimento de projetos; 

 Desenvolver habilidades no manuseio e análise de circuitos físicos e 

lógicos; 

 Promover a análise crítica dos fenômenos elétrico-eletrônicos ocorridos 

durante a confecção dos projetos; 

 Promover a autonomia individual e coletiva acerca das decisões a serem 

tomadas na confecção de um protótipo; 

 Estimular e promover habilidades individuais no manuseio e montagem 

de circuitos em protótipos permanentes e temporários. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Compreender a importância da eletricidade e da eletrônica no 

desenvolvimento tecnológico e no seu dia-a-dia. 
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 Enfatizar os princípios elétricos e suas aplicações. 

 Fornecer uma vasta, rigorosa e acessível introdução aos conceitos de 

eletricidade e de eletrônica. 

 Desenvolver habilidades necessárias para a solução de problemas 

corriqueiros. 

 Propiciar condições de aplicar as análises teóricas nas atividades 

práticas desenvolvidas nos laboratórios. 

 Confrontar os resultados teóricos com os experimentais. 

 Formular problemas e propor soluções baseadas nas normas vigentes. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Eletricidade e Eletrônica Básica 

1. Regras para o uso do laboratório de sistemas mecatrônicos e robótica; 

2. Funcionamento dos equipamentos: multímetro, fontes, geradores de 

sinais e osciloscópios; 

3. Conceitos de eletricidade básica; 

4. Grandezas e medidas elétricas; 

5. Conceitos de eletrônica básica; 

6. Estudo, caracterização e aplicação dos principais componentes 

eletrônicos.  

Unidade II: Projetos utilizando placas de desenvolvimento.  

1. Noção de microcontroladores; 

2. Tipos de microcontroladores; 

3. Estudo do Arduíno; 

4. Projetos utilizando Arduíno; 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O curso será ministrado através de aulas expositivas e de aulas práticas, 

envolvendo exemplos ilustrativos e exercícios propostos, além de 

aprofundamentos em alguns temas de maior interesse na atualidade, através 
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de pesquisa bibliográfica. As aulas serão conduzidas com a utilização de 

quadro branco de pincel e datashow, alguns vídeos sobre o tema estudado, 

além da utilização do laboratório de mecatrônica onde serão desenvolvidas 

diversas experiências que facilitarão à compressão da parte teórica. A cada 

aula prática realizada os alunos deverão confeccionar um relatório, em grupo, 

que fará parte da nota final de cada unidade. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo na UNIT será desenvolvido mediante a aplicação de uma 

Prova Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das 

duas unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

WIRTH, Almir. Eletricidade e eletrônica básica. 4. ed. rev. Rio de Janeiro, RJ: 

Alta Books, c2013 

GARCIA, Paulo Alves; MARTINI, José Sidnei Colombo. Eletrônica 

digital: teoria e laboratório. 2. ed. 8. tiragem. São Paulo, SP: Érica, 2016. 

CAPUANO, Francisco Gabriel; MARINO, Maria Aparecida Mendes. 

Laboratório de eletricidade e eletrônica. 24ª edição, 11ª reimpressão. São 

Paulo, SP: Érica, 2014. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RUIZ VASSALLO, Francisco; PONTES, César. Formulário de eletrônica: 
todas as leis fundamentais da eletricidade e da eletrônica. São Paulo: 
Hemus, 1999. 
BANZ, M. Primeiros Passos com o Arduino. Editora Novatec, 2011. 
 

9. EBOOK 

ZANCO, W. S., Microcontroladores PIC 18 com Linguagem C– Uma 
Abordagem Prática e Objetiva, Ed. Érica, 2010. 
MONK, S. Programação com Arduino - Começando com Sketches. Editora 
Bookman, 2013. 
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G., ALCIATORE, David, and HISTAND, Michael B.. Introdução à Mecatrônica 
e aos Sistemas de Medições. AMGH, 2014. 
 
 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Introdução à Engenharia 
Mecatrônica 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F104329 02 1º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

A história da engenharia. Engenharia antiga e moderna. Regulamentação e 

regulação da profissão. Código de ética profissional da engenharia. A história 

da engenharia de controle e automação. Áreas de atuação do engenheiro 

Mecatrônico. Campo de trabalho. Eixos da engenharia mecatrônica: 

computação, mecânica, controle e elétrica. 

 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL 

 Promover no aluno de engenharia uma visão generalista das 

atividades desenvolvidas em sua área de atuação, bem como as suas 

responsabilidades socioambientais. Além do conhecimento acerca da 

dinâmica atual de mercado e as previsões futuras para esta profissão. 

2.2.  ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Propiciar ao aluno de engenharia uma visão generalista e específica 

relativas aos conceitos importantes para os engenheiros. 

 Entender o mercado de trabalho e a importância da ética profissional; 

 Estimular a capacidade de interação interpessoal;  

 Desenvolver habilidades de comunicação, análise e síntese oral e 

escrita. 
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Unidade II 

 Reconhecer e justificar a importância dos eixos de atuação de sua 

profissão, levando em consideração o comportamento profissional ético 

do cidadão; 

 Estimular habilidades de organização intelectual e de planejamento do 

tempo de estudo. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Desenvolver habilidades interpessoais através de trabalho em equipe, 

respeitando a ética e a qualidade do trabalho; 

 Aprimorar a capacidade de comunicação, abstração, análise e síntese. 

 Identificar e conhecer a sua área de atuação; 

 Utilizar as tecnologias de informação e comunicação, aplicando-as na 

resolução de problemas, no seu cotidiano, com criatividade e otimização 

do tempo; 

 Desenvolver a consciência socioambiental. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

1. A engenharia.  

2. História da Engenharia.  

3. Ética na Engenharia.  

4. Áreas de Atuação do Engenheiro.  

5. O Engenheiro e o mercado de trabalho. 

 

Unidade II 

1. Introdução à área de computação, elétrica, controle e mecânica de 

precisão.  

2. Áreas de Integração de sistemas. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas dialogadas, estudo de textos, visitas técnicas, estudos 

dirigidos, seminários. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada (PC) individual e de Medida de Eficiência (ME) em cada uma 

das uni idades. A medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano da disciplina. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ROSARIO, João Maurício; Princípios de Mecatrônica; Pearson; 2014. 

HOLTZAPPLE, Mark Thomas; REECE, W. Dan. Introdução à engenharia. Rio 

de Janeiro: LTC, 2006. 

Bazzo, Walter A.; Pereira, Luiz T. do Vale; Introdução à Engenharia; Editora 

da UFSC; Florianópolis, SC, Brasil; 2006.3. ed.  

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NOVASKI, Olívio. Introdução à engenharia de fabricação mecânica. 2. ed. 

São Paulo, SP: E. Blücher, 2013. 252 p. 

Bolton, Willian; Mecatrônica – Uma Abordagem Multidisciplinar; 4ª Ed; 

Bookman; 2010. 

 

9. EBOOK 

COCIAN, Luis Fernando Espinosa. Introdução à engenharia. Porto Alegre 

Bookman 2017 

Dym, Clive L.; LITTLE, Patrick. Introdução à engenharia : uma abordagem 

baseada em projeto. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

BROCKMAN, Jay B.; Introdução à Engenharia - Modelagem e Solução de 

Problemas. LTC, 2010. VitalBook file. Minha Biblioteca. Ebook. 

 



157 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Geometria Analítica e 
Álgebra Vetorial 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F104310 04 1º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

O ponto no plano. Vetores no plano. Produto escalar. Estudo da reta no plano. 

A circunferência. Cônicas. Transformação de coordenadas. Equação geral do 

segundo grau. O ponto no espaço. Vetores no espaço. Produtos vetorial e 

misto. Estudo do plano. A reta no espaço. Superfícies.  

 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA: 

2.1. GERAL:  

Compreender os conceitos fundamentais da Geometria Analítica e da Álgebra 

Vetorial, e aplicá-los no desenvolvimento de estudos relacionados às 

Engenharias, especialmente na resolução de problemas correlacionados com o 

cotidiano do engenheiro. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS: 

Unidade I 

Resolver problemas matemáticos que envolvam os conceitos da Geometria 

Analítica e da Álgebra Vetorial no espaço bidimensional, relacionando-os com 

as diversas situações problemas da engenharia, de forma abrangente. 

Unidade II 

Correlacionar os conceitos desenvolvidos com a disciplina Geometria Analítica 

e Álgebra Vetorial no plano, em consonância com as questões da engenharia, 

que se apresentam no espaço tridimensional, identificando um problema do  2 

de um outro no espaço  3. Relacionar os dois estágios da Geometria Analítica 
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e Álgebra Vetorial, discernindo que modelo dever ser aplicado a um dado 

problema da engenharia. 

 

3. COMPETÊNCIAS  

 Aplicar os conceitos da Geometria Analítica e Álgebra Vetorial na 

resolução de problemas relacionados à Engenharia através de uma 

visão geométrica. 

 Desenvolver a capacidade investigativa dentro dos conceitos da 

geometria analítica e álgebra vetorial do IR2 e IR3 

 Articular conhecimentos da geometria analítica e álgebra vetorial com 

suas possíveis aplicações nas engenharias. 

 Organizar argumentos matemáticos da geometria em sequência lógica. 

 Desenvolver a capacidade do trabalho em equipe e individual de forma 

oral e/ou escrita com planejamento do tempo. 

 Desenvolver conhecimentos teóricos no contexto geométrico a respeito 

do conceito de vetor no plano e no espaço, incluindo-se as possíveis 

operações com vetores. 

 Utilizar de maneira formal os conceitos estabelecidos e apreendidos 

dessa disciplina no estudo da reta, do plano e das cônicas, estendendo 

esse estudo às superfícies no espaço tridimensional, vinculando-os aos 

problemas da engenharia. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Geometria Analítica e Álgebra Vetorial no espaço 

bidimensional 

1. Sistemas de coordenadas 

2. Distância entre dois pontos 

3. Vetores no plano 

4. Produto escalar e ângulo entre vetores 

5. Projeção de vetores 
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6. Equações paramétricas da reta 

7. Equações cartesianas da reta 

8. Ângulos entre retas 

9. Distância de um ponto a uma reta 

10. A circunferência 

11. Elipse 

12. Hipérbole 

13. Parábola 

14. Transformações de coordenadas retangulares (Translação e Rotação); 

15. Equação geral do segundo grau e curvas. 

Unidade II: Geometria Analítica e Álgebra Vetorial no espaço 

tridimensional 

1. Sistema de coordenadas retangulares no espaço 

2. Distância entre dois pontos 

3. Vetores no espaço 

4. Projeção de vetores 

5. Produtos vetorial e misto 

6. Equações do plano 

7. Equações paramétricas da reta 

8. Equações cartesianas da reta 

9. Estudo do plano 

10. Interseção entre reta e plano 

11. Interseção entre retas 

12. Distância entre ponto e plano. 

13. Distância entre ponto e reta. 

14. Esfera 

15. Introdução ao estudo de superfícies. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As aulas serão expositivas e dialogadas com discussão dos temas abordados 

procurando identificar e encontrar soluções para os problemas propostos, 



160 
 
 
 
 
 
 

 
 

sempre procurando contextualizar a geometria analítica e álgebra vetorial na 

Engenharia. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo na UNIT será desenvolvido mediante a aplicação de uma 

Prova Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das 

duas unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOULOS, Paulo e CAMARGO,Ivan de.Geometria analítica um tratamento vetorial. 

São Paulo: Makron Books, 2005.3. ed.  

MACHADO, Antonio dos Santos. Algebra linear e geometria analitica. 2. ed., 19. 

reimpr. São Paulo, SP: Atual, 2005.  

CAMARGO, Ivan de; BOULOS, Paulo. Geometria analítica um tratamento vetorial. 

São Paulo: Makron Books, 2010. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LORETO, Ana Célia da Costa; SILVA, Aristóteles Antonio da Silva; LORETO 

JUNIOR, Armando Pereira. Vetores e geometria analítica: teoria e 

exercícios. 2. ed. São Paulo, LCTE, c2010. 146 p. 

REIS, Genésio Lima dos;SILVA, Valdir Vilmar da.Geometria analítica. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2005.2. ed.  

WINTERLE, P. Vetores e Geometria Analítica. São Paulo: Makron Books do 

Brasil Editora, 2011. 

STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Geometria analítica. reimpr. São 

Paulo, SP: McGraw-Hill, 2014 

 

9. EBOOK 

CONDE, Antonio. Geometria analítica. Atlas, 2004. 
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REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Desenho Técnico I 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F104418 02 1º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Construções Geométricas Fundamentais; Noções de Desenho Projetivo; 

Projeções Ortogonais; Interpretação de Projetos Mecânicos segundo as 

Normas da ABNT; 

 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL:  

 Promover a leitura, interpretação e representação gráfica de elementos 

geométricos em duas dimensões através de projeções ortográficas e em 

três dimensões através da perspectiva isométrica, finalizando um 

produto com princípio de modelagem. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Conhecer e utilizar as normas da ABNT para representação em 

Desenho Técnico. 

 Compreender e reproduzir sólidos geométricos e vistas ortográficas. 

 

Unidade I 

 Perceber o objeto tridimensional a partir dos princípios da perspectiva 

isométrica. 

 Representar objetos tridimensionais em perspectiva isométrica. 

 Construir peças geométricas a partir da perspectiva. 
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3. COMPETÊNCIAS 

 Exercitar, argumentar e desenvolver o pensar. 

 Participar ativamente em seu processo de aprendizagem. 

 Ser crítico e criativo. 

 Ter domínio de conhecimentos teóricos e técnicos para leitura, 

interpretação e desenvolvimento de desenhos técnicos, segundo as 

Normas Técnicas Brasileiras. 

 Desenvolver habilidades psicomotoras que capacitem a qualidade do 

desenho Técnico. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

1. Introdução ao Desenho Técnico 

2. Histórico 

3. Desenho artístico e técnico 

4. Figuras Geométricas  

5. Projeção Ortográfica 

6. Conceituação 

7. Figura plana e de sólidos geométricos 

8. Modelos com elementos paralelos e oblíquos 

9. Modelos com elementos diversos 

 

Unidade II 

1. Cortes em vistas ortográficas 

2. Dimensionamento e escala 

3. Perspectiva Isométrica 

4. Conceituação 

5. Vista parcial 

6. Vista Explodida  

7. Vistas auxiliares  
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas; Práticas em pranchetas; Modelagem. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo na UNIT será desenvolvido mediante a aplicação de uma 

Prova Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das 

duas unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BUENO, Claudia Pimentel; PAPAZOGLOU, Rosarita Steil. Desenho técnico 

para engenharia. Curitiba, PR: Juruá, 2012. 

SCHNEIDER, Wilhelm. Desenho técnico industrial: introdução dos 

fundamentos de desenho técnico industrial. [S. l.]: HEMUS, c2008. 

SILVA, Arlindo.; RIBEIRO, C. T.; DIAS, J.; SOUSA, L. Desenho técnico 

moderno. 4 ed. LTC, c2016. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CREDER, Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 2012. 

MONTENEGRO, Gildo A. Desenho de projetos. São Paulo: Blucher, 2012. 

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

gráfica. 8. ed., 7. reimpr. São Paulo, SP: Globo, 2012. 

MICELI, Maria Teresa; FERREIRA, Patricia. Desenho técnico básico. Rio de 

Janeiro, RJ: Imperial Novo Milênio, 2010. 143 p. 

 

9. ON LINE 

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS (ABNT) PARA 

DESENHO TÉCNICO: 

• NBR 8403/84: Aplicação de linhas em desenhos - tipos de linhas, largura das 

linhas; 
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• NBR 8402/94: Execução de Caracteres para escrita em Desenho técnico; 

• NBR 6492/94; 

• NBR 8194/99; 

• NBR 10068/87: Folha de desenho - layout e dimensões; 

• NBR 10126/87: Cotagem em Desenho técnico; 

• NBR 10582/88: Apresentação da folha para desenho técnico; 

• NBR 10647/89: Desenho Técnico; 

• NBR 12298/95: Representação de área de corte por meio de hachuras em 

Desenho técnico; 

• NBR 13142/99: Desenho Técnico - dobramento de cópias; 

• NBR 8196/99: Desenho Técnico - Emprego das escalas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Metodologia Científica 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

H111527 04 1º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Finalidade da metodologia científica. Importância da metodologia no âmbito das 

ciências. Metodologia de estudos. O conhecimento e suas formas. Os métodos 

científicos. A pesquisa enquanto instrumento de ação reflexiva, crítica e ética. 

Tipos, níveis, etapas e planejamento da pesquisa científica. Procedimentos 

materiais e técnicos da pesquisa científica. Diretrizes básicas para elaboração 

de trabalhos didáticos, acadêmicos e científicos. Normas técnicas da ABNT 

para referências, citações e notas de rodapé. Projeto de Pesquisa. 
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2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL 

Proporcionar ao aluno do curso superior as condições suficientes para 

elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos e científicos, na relação 

teoria-prática e no desenvolvimento do raciocínio analítico, sistemático, crítico 

e reflexivo. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

 Entender os métodos científicos, tipos, características e finalidades no 

âmbito da ciência;  

 Proporcionar conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais que 

possibilitem a execução prática da pesquisa científica;  

 Desenvolver o pensar crítico, sistemático e analítico, possibilitando o 

interesse pela pesquisa e a solução de problemas relativos à 

investigação científica;  

 Selecionar o tipo de pesquisa e a linguagem científica mais adequada 

para tratar a informação, considerando suas características e o 

problema proposto;  

 Desenvolver a capacidade de elaborar trabalho individual e/ou em grupo 

e sua sistematização. 

 

3. COMPETÊNCIAS  

 Compreender a relevância e a necessidade da Metodologia Científica 

para a vida acadêmica; 

 Apropriar-se dos conhecimentos desenvolvidos na disciplina de 

Metodologia Científica para elaboração de projetos de pesquisa; 

 Desenvolver a capacidade de pesquisar utilizando os princípios teóricos, 

considerando os procedimentos metodológicos da iniciação científica; 
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 Resolver situações-problema através da seleção, organização, 

interpretação de dados utilizando os métodos científicos como caminhos 

para encontrar as soluções adequadas; 

 Produzir relatórios e atividades práticas. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I  

1. Metodologia Científica e técnicas de estudo 

1.1 Finalidade e importância 

1.2 Organização dos estudos 

1.3 Técnicas de sublinhar e esquema 

1.4 Resumos e fichamento 

2. Trabalhos acadêmico-científicos 

2.1 Pesquisa científica/Ética e Pesquisa 

2.2 Pesquisa bibliográfica e normas de referências, citações e notas de 

rodapé 

2.3 Artigo e Relatório técnico-científico 

2.4 Monografia e Seminário. 

Unidade II:  

1. Conhecimento, Ciência e Método 

1.1 O Conhecimento 

1.2 A Ciência 

1.3 Métodos de abordagens 

1.4 Métodos de procedimentos 

2. Elaboração do Projeto de Pesquisa 

2.1 Tema e problema de pesquisa 

2.3 Questões, hipóteses e objetivos da pesquisa 

2.3 Técnicas de coleta de dados 

2.4 Estrutura do projeto de pesquisa. 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 
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Explanação do conteúdo utilizando slides, vídeos, textos; pesquisa na 

biblioteca para elaboração de fichamentos, resumos e resenhas; trabalhos em 

grupos em sala de aula para discussão e debate; pesquisa de campo e 

elaboração de relatório. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO  

Serão feitas duas avaliações. As avaliações corresponderão a 60% da nota 

onde é priorizado o estímulo ao pensamento crítico dos discentes por meio da 

contextualização da avaliação e 40% corresponderá à nota da medida de 

eficiência na qual procuramos identificar e verificar as habilidades e 

competências adquiridas/desenvolvidas. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 

científico: elaboração de trabalhos na graduação.10. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 158 p. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. 

Metodologia científica. 6. ed., 4. reimpr. São Paulo: Prentice Hall, 2013. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed., 

rev., atual. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: 

introdução à metodologia científica. 20. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de metodologia da pesquisa 

científica. 2. ed., reimpr. São Paulo, SP: Avercamp, 2014.  

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2010. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: 

ciência e conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e 

variáveis. São Paulo: Atlas, 2011. 
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9. EBOOK 

RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma 

monografia pode abrir o horizonte do conhecimento, 2009. Minha 

Biblioteca. Web 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Álgebra Linear 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F104361 02 2º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Matrizes. Espaços vetoriais. Subespaços Vetoriais. Base e Dimensão. Matriz 

mudança de base. Transformações lineares. Matriz associada a uma 

transformação linear. Autovalores e Autovetores. Aplicações das 

transformações lineares. 

 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL 

 Compreender os conteúdos fundamentais da álgebra linear, tais como 

matrizes, determinantes, sistemas de equações lineares e suas 

aplicações práticas, além dos conceitos de espaços e subespaços 

vetoriais e as transformações lineares e suas aplicações nos mais 

diversos tipos de problemas, enfatizando sempre as aplicações e as 

demonstrações pertinentes. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Resolver problemas que envolvem os principais conceitos e 

propriedades sobre matrizes reais; 
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 Resolver problemas que envolvem o cálculo e as principais propriedades 

do determinante de uma matriz real; 

 Aplicar o método da eliminação de Gauss para a resolução de um 

sistema de equações lineares; 

 Identificar um subespaço vetorial arbitrário; 

 Determinar a base e a dimensão de um espaço vetorial arbitrário; 

 Construir a matriz mudança de base entre dois espaços vetoriais 

arbitrários. 

 

Unidade II 

 Identificar uma aplicação como uma transformação linear entre dois 

espaços vetoriais arbitrários; 

 Classificar quando for o caso, uma transformação linear como injetora, 

sobrejetora ou bijetora. 

 Identificar quando existirem, os chamados núcleo e imagem de uma 

transformação linear. 

 Determinar uma base e a dimensão do núcleo e da imagem de uma 

transformação linear; 

 Determinar, quando existir, os autovalores e Autovetores associados a 

uma transformação linear. 

 Determinar a matriz associada a uma transformação linear; 

 Verificar algumas aplicações das transformações lineares. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre os livros e textos 

apresentados para o estudo da álgebra linear. 

  Desenvolver a capacidade investigativa dentro dos princípios teóricos e 

das aplicações da álgebra linear. 

 Desenvolver a capacidade de trabalho em equipe e individual de forma 

oral e/ou escrita com planejamento do tempo. 
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4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I  

1. Revisão do cálculo matricial; 

2. Definição e exemplos de espaços vetoriais; 

3. Definição e exemplos de subespaços vetoriais; 

4. Combinação linear; 

5. Geradores de um espaço vetorial; 

6. Dependência e independência linear; 

7. Base e dimensão de um espaço vetorial; 

8. Matriz mudança de base e suas aplicações; 

 

Unidade II 

1. Definição e exemplos de transformações lineares; 

2. Isomorfismo entre espaços vetoriais; 

3. Núcleo e imagem de uma transformação linear; 

4. Operações com transformações lineares; 

5. Autovalores e Autovetores associados a uma transformação 

linear; 

6. Matriz associada a uma transformação linear; 

7. Aplicações das transformações lineares. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO 

As aulas serão expositivas e dialogadas com discussão dos temas abordados 

procurando identificar e encontrar soluções para os problemas propostos, 

sempre procurando contextualizar a álgebra linear na Engenharia. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo na UNIT será desenvolvido mediante a aplicação de uma 

Prova Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das 
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duas unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LIPSCHUTZ, Seymour. ; LIPSON, Marc. Algebra Linear - Coleção Schaum, 4ª 

edição. Bookman, 2011. VitalBook file. 

ANTON, Howard, RORRES, Chris. Álgebra Linear com Aplicações. Porto 

Alegre: Bookman. 2012. 

ANTON, Howard, BUSBY, Robert C. Álgebra linear contemporânea. Porto 

Alegre: Bookman. 2011. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ESPINHOSA, Isabel C.O.N, BISCOLLA, Laura M.C.C.O.,BARBIERI FILHO, 

Plínio. Álgebra linear para computação. Rio de Janeiro:LTC, 2007. 

STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Álgebra linear. São Paulo, SP: 

Pearson Makron Books, 2012. 583 p. 

SANTOS, N. M; ANDRADE D; GARCIA N. M., Vetores e Matrizes: Uma 

introdução a álgebra linear. Editora Thomson, São Paulo, 2007. 

KOLMAN, Bernard HILL, David R. Introdução a Álgebra Linear com 

aplicações. 8ªed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

BOLDRINI, José Luiz. Álgebra Linear. São Paulo: Harbra, 2010. 

 

9. EBOOK 

LEON, Steven J. Álgebra linear com aplicações. 8. ed. LTC, 10/2010. 

 

 

 

 

 



172 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Cálculo II 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F104370 04 2º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

A Integral de Riemann. Teorema fundamental do cálculo. Técnicas de 

Integração. Aplicações da integral no cálculo de áreas, comprimento de arco e 

volumes de sólidos de revolução. Aplicações da integral definida. Coordenadas 

Polares. Introdução ao estudo de sequências e séries infinitas.  

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL 

 Compreender os conceitos básicos do cálculo, a saber: Aplicação das 

integrais definidas e indefinidadas, necessários à resolução de 

problemas matemáticos inerentes às disciplinas correlatas. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Entender a definição da integral, integral imediata, regras de integração 

e os métodos de integração por substituição e por partes. 

 Identificar que as estimativas feitas com somas finitas em várias 

aplicações levam às ideais de somas de Riemann e das integrais 

definidas.  

 Calcular áreas de figuras planas. 

Unidade II 

 Resolver problemas que envolvem os conceitos de volume e área dos 

sólidos de revolução. 

 Encontrar o comprimento de arco de curvas planas. 

 Correlacionar os sistemas cartesiano e polar. 
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 Calcular a área e o comprimento de curvas em coordenadas polares. 

 Identificar os tipos de sequências e séries e aplicar os critérios de 

convergências das séries.  

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre os livros e textos 

apresentados para o estudo do cálculo. 

  Desenvolver a capacidade investigativa dentro dos princípios teóricos do 

cálculo. 

 Desenvolver a capacidade de trabalho em equipe e individual de forma 

oral e/ou escrita com planejamento do tempo. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: A Integral 

1. Integral indefinida. Algumas integrais imediatas 

2. Técnicas de integração: mudança de variável e integração por partes. 

3. Soma de Riemann de uma função. A integral definida 

4. Propriedades básicas da integral definida 

5. O teorema fundamental do cálculo 

6. Área de uma região plana 

Unidade II: Aplicações da Integral Definida. 

1. Cálculo de volumes de sólidos de revolução. 

2. Área de superfícies de revolução. 

3. Comprimento de arco. 

4. Coordenadas polares: representação polar de curvas. 

5. Área e comprimento de arco em coordenadas polares. 

6. Sequências numéricas e séries infinitas. 

7. Séries numéricas e convergência. 

8. Testes de convergência de séries: teste da comparação, teste da 

comparação no limite, teste da razão, teste da raiz n-ésima e teste da 

integral. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As aulas serão expositivas e dialogadas com discussão dos temas abordados 

procurando identificar e encontrar soluções para os problemas propostos, 

sempre procurando contextualizar o cálculo II na Engenharia. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo na UNIT será desenvolvido mediante a aplicação de uma 

Prova Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das 

duas unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

WEIR, Maurice D.; HASS, Joel; GIORDANO, Frank R. Cálculo [de] George B. 

Tomas. 12. ed. São Paulo, SP: Pearson Addison Wesley, 2013. v. 2 

BOULOS, Paulo; ABUD, Zara Issa. Cálculo Diferencial e Integral. 2.ed. São 

Paulo: Pearson Makron Books, 2013. 

STEWART, James. Cálculo. 6. ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2010. 2 

v. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, 

limite, derivação e integração. 6. ed., rev. e ampl., 10. reimpr. São Paulo, SP: 

Pearson Prentice Hall, 2013. 

LARSON, Ron; HOSTETLER, Robert P.; EDWARDS, Bruce H. Cálculo, vol. 2 - 

8 ed. São Paulo: McGraw Hill, 2006. 

HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton O. Cálculo: Funções de uma e Várias 

variáveis. São Paulo: Saraiva, 2014. 

GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. v. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

ANTON, Howard, Cálculo – vol. II – 8. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

 

9. EBOOK 
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MORETTIN,, HAZZAN, Samuel, and BUSSAB,Wilton O.. Introdução ao 

cálculo. Saraiva, 2009. VitalBook file. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Circuitos Elétricos 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F104442 04 2º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Elementos básicos de circuitos. Fontes independentes e controladas. Energia 

e potência. Lei de Kirchhoff. Circuitos resistivos. Linearidade e invariância com 

o tempo. Teorema de Thévenin e Norton. Circuitos de primeira ordem: 

resposta ao degrau e ao impulso; resposta completa: transitório e regime 

permanente. Noções de topologia. Representação e análise no domínio de 

frequência de circuitos lineares. Regime permanente senoidal: fasores; 

impedância e emitância; diagrama fasorial; função de transferência. 

 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL 

 Analisar circuitos elétricos lineares a parâmetros concentrados no 

domínio do tempo. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos e instrumentais na 

formulação, solução e análise de circuitos elétricos; 

 Conduzir experimentos e interpretar resultados; 

 Avaliar criticamente ordens de grandeza e significância de resultados 

numéricos; 
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 Conhecer os tipos de circuitos; 

 Compreender as Leis de Kirchchof; 

 Aplicar os teoremas de Thevenin e Norton na resolução de circuitos. 

 

Unidade II 

 Conhecer os tipos e características dos circuitos lineares; 

 Caracterizar os circuitos de primeira e segunda ordem; 

 Analisar os parâmetros elétricos em corrente alternada nos domínios do 

tempo; 

 Apresentar resposta de circuitos elétricos em forma de diagramas 

fasoriais. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Desenvolver a capacidade de análise de problemas envolvendo circuitos 

elétricos; 

 Aplicar os conhecimentos na prática; 

 Desenvolver a capacidade investigativa, usando dos princípios e leis, 

aplicadas aos circuitos elétricos; 

 Interpretar e confeccionar diagramas fasoriais em circuitos elétricos. 

 Atuar em equipes; 

 Transmitir e registrar, de forma ética, seu conhecimento e produção. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Elementos de Circuitos, Teoremas e Análise de Circuitos em 

CC. 

1. Sistema de unidades, grandezas elétricas e Lei de OHM; 

2. Circuitos em série, circuitos em paralelo e circuitos em série-paralelo; 

3. Métodos de análise e tópicos selecionados (CC); 

4. Teoremas para análise de circuitos; 

5. Capacitores e indutores; 
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6. Formas de ondas alternadas senoidais; 

7. Os dispositivos básicos e os fasores. 

 

Unidade II: Análise de Circuitos em CA 

1. Circuitos de correntes alternadas em série e em paralelo; 

2. Métodos de análise e tópicos selecionados (Corrente Alternada); 

3. Teoremas sobre circuitos (Corrente Alternada); 

4. Potência (Corrente Alternada); 

5. Sistemas polifásicos I; 

6. Sistemas polifásicos II. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas argumentativas com utilização de recursos visuais e aulas 

práticas em Laboratório. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo na UNIT será desenvolvido mediante a aplicação de uma 

Prova Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das 

duas unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 12ª edição, 3ª 

reimpressão. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2014. 

MEIRELES, Vítor Cancela. Circuitos elétricos. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 

2007. 281 p. 

Mamede Filho, J. Instalações elétricas industriais. 7ª edição; Rio de Janeiro: 

LTC; 2013. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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IRWIN, J. David; NELMS, R. Mark. Análise básica de circuitos para 

engenharia . 10 ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. 

BARRETO, Gilmar et al.; Circuitos de corrente alternada: fundamentos e 

prática. São Paulo, SP: Oficina de Textos, 2012. 

NILSSON, James W.; RIEDEL, Susan A. Circuitos elétricos. 8ª edição, 5ª 

reimpressão. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2014. 

BURIAN JR., Yaro; LYRA, Ana Cristina C.; Circuitos elétricos. 3ª 

reimpressão. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2013. 

ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew, N. O.; Fundamentos de 

Circuitos Elétricos; Bookman, 2013. 

9. EBOOK 

MARKUS., and Otávio. Circuitos Elétricos - Corrente Contínua e Corrente 

Alternada - Teoria e Exercícios, 9th Edition. Erica , 2011. 

THOMAS, Roland, ROSA, Albert J., and TOUSSAINT, Gregory J.. Análise e 

Projeto de Circuitos Elétricos Lineares, 6ª Edição. Bookman, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Desenho Técnico II 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F104426 02 2º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

NBR 8196 – Desenho Técnico - Emprego de Escalas. NBR 10126 – Cotagem 

em Desenho Técnico. Desenvolvimento de Projeto em 2D e 3D na plataforma 

SOLIDWORKS. 
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2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL 

 Compor projeto através de representações 3D e executar desenho de 

conjunto ou peças mecânicas com auxílio do computador na plataforma 

SOLIDWORKS atendendo as normas técnicas (NBR`s) da ABNT. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Interpretar desenhos de projetos e representação gráfica segundo 

ABNT;  

 Avaliar os recursos de informática e sua aplicação a desenhos e 

projetos. 

Unidade II 

 Projetar utilizando-se da tecnologia plataforma SOLIDWORKS auxiliada 

por computador. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Planejar, ler, interpretar, compor e executar desenhos de projetos 

técnicos. 

 Conhecer critérios e parâmetros das normas técnicas (Padrão ABNT). 

 Definir e utilizar as técnicas de elaboração, as ferramentas e sua 

utilização correta em projetos gráficos. 

 Interpretar e aplicar normas e recomendações técnicas específicas 

aplicáveis à execução de projetos técnicos. 

 Desenvolver técnicas e procedimentos intrínsecos à representação 2D e 

3D. 

 Executar esboços em ambiente bi ou tridimensional com recurso 

SOLIDWORKS. 
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4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

1. NBR 10126 – Cotagem em Desenho Técnico. 

2. Recomendações para cotagem. 

3. Lógica de operação e interface de trabalho; 

4. Ferramentas de visualização; 

5. Modos de exibição; 

6. Árvore de projeto; 

7. Sketches; 

8. Modelamento de peças: remoção de material: por extrusão e por 

revolução, por varredura e transição de perfis; 

9. Importar e exportar arquivos. 

 

Unidade II 

1. NBR 8196 – Desenho Técnico - Emprego de Escalas. 

2. Ambiente tridimensional SOLIDWORKS 

3. Modificação de sólidos.  

4. Montagens.  

5. Projetos: análise de esforços mecânicos, propriedades de massa, 

montagem, interferência e colisões.  

6. Projeto para manufatura, detalhamento, vistas do desenho, vistas de 

corte e detalhe, dimensões. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e práticas em laboratórios de informática. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo na UNIT será desenvolvido mediante a aplicação de uma 

Prova Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das 

duas unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  
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7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FIALHO, Arivelto Bustamente. SolidWorks® office premium 2013: 

plataforma CAD/CAE/CAM para projeto, desenvolvimento e validação de 

produtos industriais . São Paulo, SP: Érica, 2014. 592 p. 

SILVA, A.; RIBEIRO, C. T.; DIAS, J.; SOUSA, L. Desenho Técnico Moderno. 

4 ed.: LTC, 2012 

BUENO, Claudia Pimentel; PAPAZOGLOU, Rosarita Steil. Desenho técnico 

para engenharias. 2. reimpr. Curitiba, PR: Juruá, 2012. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SCHNEIDER, Wilhelm. Desenho técnico industrial: introdução dos 

fundamentos do desenho técnico industrial. [S. l.]: Hemus, c2008. 

FRENCH, Thomas E,. VIERCK, Charles J. Desenho Técnico e Tecnologia 

Gráfica. São Paulo: Globo, 2012. 

MONTENEGRO, G. A. Desenho de projetos. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

LEAKE, James M..Manual de desenho técnico para engenharia: desenho, 

modelagem e visualização. 2 ed. Rio de Janeiro : LTC, 2017. 

CRUZ, Michele David da. Desenho técnico para mecânica: conceitos, 

leitura e interpretação. São Paulo: Erica, 2010. 

 

9. EBOOK 

SILVA, Alberto Luís Camelier da. Desenho industrial: abuso de direito no 

mercado de reposição. São Paulo: Saraiva, 2014. 
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REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Física Mecânica 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F104434 04 2º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Padrões e Unidades. Algarismos Significativos. Vetores. Movimento em Duas e 

Três Dimensões. As Leis Fundamentais da Mecânica. Trabalho e Energia. 

Momento Linear e Impulso. Rotação de Corpos Rígidos. 

 

2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA  

2.1 GERAL 

 Proporcionar ao discente, através de atividades teóricas e práticas uma 

formação básica em mecânica direcionada à sua área de formação, 

relacionando-a através de problemas aplicados e interligando com a 

geometria analítica e o cálculo diferencial e integral. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Ser capaz de compreender e relacionar grandezas físicas, suas 

unidades e identificar os erros decorrentes da medição; 

 Identificar o movimento de partículas utilizando geometria e cálculo 

diferencial e integral; 

 Utilizar os conceitos de força e suas aplicações na resolução de 

problemas relacionados à sua área de formação. 

Unidade II 

 Estabelecer relações entre força, trabalho e energia; 
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 Utilizar o princípio da conservação da energia e do momento linear no 

estudo das colisões; 

 Relacionar a rotação e translação de corpos rígidos, aplicando a 

segunda lei de Newton. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Compreender a importância da Física no desenvolvimento tecnológico e 

no seu dia-a-dia;   

 Enfatizar os princípios da Física e suas aplicações;   

 Dar uma vasta, rigorosa e acessível introdução à Física baseada no 

cálculo, desenvolvendo no corpo discente habilidades necessárias para 

a solução de problemas e ajudá-lo a desenvolver a intuição física;  

 Proporcionar aos discentes condições de aplicar os resultados teóricos 

nos experimentos;  

 Confrontar os resultados teóricos com os experimentais;   

 Valorizar a experimentação com o uso de laboratórios. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

1. Padrões e Unidades, Incertezas e Algarismos Significativos.  

1.1 Introdução à Física;  

1.2 Padrões e Unidades;  

1.3 Conversão de Unidades;  

1.4 Algarismos Significativos.  

2. Cinemática dos Movimentos  

2.1 Velocidades Média e Instantânea;  

2.2 Acelerações Média e Instantânea;  

2.3 Movimento Uniforme;  

2.4 Movimento Uniformemente Variado (MUV);  

2.5 Movimento Circular Uniforme (MCU).  
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3. As Leis Fundamentais da Mecânica  

3.1 As Leis Fundamentais da Mecânica;  

3.2 Conceito e classificação de Força;  

3.3 As Três Leis de Newton;  

3.4 Conceito de Vetor e Aplicação no Cálculo da Força Resultante;  

3.5 Força de Atrito e Força Normal;  

3.6 Aplicações das Leis de Newton. 

4. Práticas experimentais e projeto 

Unidade II 

1. Trabalho e Energia Cinética  

1.1 Trabalho e Energia Cinética;  

1.2 Conceito de Trabalho;  

1.3 Trabalho de uma Força Variável;  

1.4 Energia Cinética e o Teorema do Trabalho-Energia;  

1.5 Potência;  

1.6 Energia Potencial;  

1.7 A Lei de Conservação da Energia Mecânica.  

2. Momento Linear e Impulso  

2.1 Definição de Momento Linear;  

2.2 Momento e Sistemas Isolados;  

2.3 Impulso e Momento. 

3. Rotação de Corpos Rígidos  

3.1 Relações entre grandezas rotacionais e translacionais;  

3.2 Energia Cinética Rotacional;  

3.3 Torque e Momento Angular;  

3.4 A Lei de Conservação do Momento Angular. 

4. Práticas experimentais e projeto 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O curso será ministrado através de aulas expositivas e de aulas práticas, 

envolvendo exemplos ilustrativos e exercícios propostos, além de 
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aprofundamentos em alguns temas de maior interesse na atualidade, através 

de pesquisa bibliográfica. As aulas serão conduzidas com a utilização de 

quadro branco de pincel e retro projetor, alguns vídeos sobre o tema estudado, 

além do laboratório de Física Experimental onde faremos diversas experiências 

que facilitarão à compressão da parte teórica.  

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação na UNIT serão utilizadas provas escritas com 

perguntas subjetivas e contextualizadas; serão realizadas práticas 

experimentais no laboratório que será a medida de eficiência (ME). Esta 

medida de eficiência abordará a confecção de relatórios e a execução de um 

projeto integrador em cada unidade.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

WALKER, Jearl. Halliday e Resnick fundamentos de física: mecânica. 10. ed. 

Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. v. 1 

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física: para cientistas e engenheiros: 

mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2012. v.1. 

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Fisica I: mecânica. 14. ed. São 

Paulo, SP: Pearson, 2016.  

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALONSO, Marcelo,; FINN, Edward J. Física: um curso universitário: 

mecânica. 2. ed. rev., 15. reimpr. São Paulo, SP: E. Blücher, 2011. v. 1 

HIBBELER, R. C. Estática: mecânica para engenharia. 12. ed., 5. reimpr. 

São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2013. 512 p. 

TREFIL, James; HAZEN, Robert M. Física viva: uma introdução à física 

conceitual. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica: mecânica. 4. ed., 9. reimpr. 

São Paulo, SP: E. Blucher, 2012. v.1 
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HEWITT, Paul G. Física conceitual. 11. ed. reimp. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2011. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Práticas de Engenharia 
Mecatrônica I 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F105465 02 2º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Sistematicidade de um currículo por competências, Ética profissional, Bases 

Orientadoras da Ação Generalizadas, Interpretação de uma segunda língua, 

integração de conteúdo, Bases Orientadoras da Ação Específicas, 

Desenvolvimento de prática integradora. 

 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL 

 Estimular práticas de estudos independentes visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Estimular o aluno a buscar informações oriundas de várias fontes; 

 Interpretação de um texto técnico em uma segunda língua. 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva; 

 Entender e aplicar Bases Orientadoras da Ação que nortearão o 

desenvolvimento de suas atividades profissionais; 

 

Unidade II 
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 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva; 

 Fomentar nos alunos a capacidade de sistematizar e processar 

informações coletadas para geração de conhecimentos. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Trabalho de forma autônoma; 

 Capacidade de identificar, apresentar e resolver problemas; 

 Criatividade aplicada a resolução de problemas; 

 Capacidade de aplicar os conhecimentos na prática; 

 Capacidade de compreender e aplicar a linguagem científica; 

 Capacidade de organizar e planejar o tempo para execução de 

atividades; 

 Capacidade de buscar, processar e analisar informações procedentes de 

fontes diversas; 

 Trabalho em equipe, com atenção às habilidades interpessoais; 

 Capacidade de comunicar-se de forma oral e escrita; 

 Compromisso ético social e profissional; 

 Capacidade de organizar de forma sequencial e lógica um problema. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I:  

1. Currículo por Competências: 

1.1 Sistematicidade e Integração 

2. Bases Orientadoras da Ação: 

2.1 Interpretação e Argumentação de Textos 

2.2 Trabalho em Equipe 

2.3 Modelagem 

2.4 Solução de Problemas 

3 Importância da Ética Profissional 
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4 Aplicação da Base Orientadora da Ação para interpretar um texto em 

uma segunda língua. 

5 Aplicação da Base Orientadora da Ação para montar equipes de trabalho. 

6 Aplicação da Base Orientadora da Ação para Modelar e Solucionar o 

Problema Proposto. 

7 Identificar quais conteúdos já estudados em sua formação acadêmica são 

abordados de forma integradora no problema modelo proposto. 

 

Unidade II:  

8 Aplicação da Base Orientadora da Ação para Resolver um Problema 

Pesquisado pelos Alunos. 

9 Construção de um Pré-Projeto para resolução do problema específico 

segundo Base Orientadora de Ação proposta, identificando em cada 

caso, os impactos gerados: ambiental, social, tecnológico, científico e 

econômico. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Orientações individuais e coletivas, estudos de texto, discussões e 

argumentações no contorno dos problemas propostos, estudos dirigidos com 

gradação de dificuldade, acompanhamento a cada encontro das etapas de 

desenvolvimento do trabalho, e trabalho em equipe para resolução de 

problema multidisciplinar da sua área de atuação profissional. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será desenvolvida em etapas, com o acompanhamento do 

desenvolvimento dos alunos frente as competências gerais propostas para 

formação de um engenheiro. Será avaliado principalmente, em cada atividade 

passada no dia-a-dia de sala de aula, sua capacidade de interpretação de 

texto em português e inglês, sua capacidade de trabalho em equipe, sua 

capacidade de abstração, síntese e análise através principalmente da 

modelagem de um problema e sua capacidade de propor e resolver problemas 

de forma criativa. 
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Como fator determinante com influência direta proporcional a nota final 

atribuída ao aluno em cada unidade, será avaliado a capacidade de avaliação, 

co-avaliação e auto-avaliação de todos os alunos frente a um trabalho em 

equipe.  A avaliação (em todas suas etapas) será norteada e dimensionada 

proporcionalmente aos seguintes fatores: Relevância do tema (técnica e/ou 

social), Clareza do desenvolvimento e estrutura dos projetos, Organização 

metodológica, Participação da equipe (avaliação dos pares), Atenção às 

especificações técnicas e Postura de apresentação dos resultados.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SCHNEIDER, Wilhelm. Desenho técnico industrial: introdução dos 

fundamentos do desenho técnico industrial. [S. l.]: Hemus, c2008. 330 p. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. 

Metodologia científica. São Paulo: Prentice Hall, 2013. 

BOLTON, William. Mecatrônica: uma abordagem multidisciplinar. 4.ed. 

Porto Alegre, RS: Bookman, 2010. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 

científico: elaboração de trabalhos na graduação.10. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 158 p. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica:a prática de fichamentos, 

resumos, resenhas. São Paulo: Atlas, 2014. 

ROSARIO, João Maurício; Princípios de Mecatrônica; Pearson; 2014. 

 

9. EBOOK / ON LINE 

ALCIATORE, David G. Introdução à mecatrônica e aos sistemas de 

medições. Porto Alegre: AMGH, 2014. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: 

NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: 

apresentação. Rio de Janeiro, 2002. online 
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NBR 6022: informação e documentação: artigo em publicação periódica 

científica impressa. Rio de Janeiro: 2003. online 

NBR 15287: informação e documentação: projeto de pesquisa. Rio de Janeiro: 

2011. 

NBR 15287: informação e documentação: projeto de pesquisa. Rio de Janeiro: 

2011. Online. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Fundamentos 
Antropológicos e Sociológicos 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

H112515 04 2º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

O surgimento da Antropologia e da Sociologia como Ciências. Seus 

idealizadores e principais teóricos. Análise antropológica e sociológica do 

processo identitário do homem cultural e social. O homem e a organização da 

sociedade. A perspectiva da Antropologia e da Sociologia na 

contemporaneidade mundial e brasileira. Saberes e fazeres antropológicos e 

sociológicos nas distintas áreas de atuação. 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL  

Proporcionar subsídios teóricos que possibilitem interpretações de fenômenos 

antropológicos e sociológicos calcadas em conceitos científicos. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

Compreender os mecanismos existentes na sociedade que controlam as ações 

dos indivíduos.  

Propiciar o desenvolvimento do espírito científico e atento aos problemas que 

envolvem a função social dos diversos ramos da formação profissional. 
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3. COMPETÊNCIAS 

 Construir conhecimentos numa perspectiva antropo-sociológica; 

 Compreender os sujeitos e seus modos de organização social, 

compartilhando de uma visão ampla das questões sociais e suas 

relações com as situações vivenciadas no cotidiano; 

 Refletir os diversos saberes e contribuições da Sociologia e da 

Antropologia, visando contribuir para resolução de problemas sociais. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

1. A Antropologia e a Sociologia como ciências 

2. A institucionalização da Antropologia e da Sociologia 

3. O conhecimento antropológico e sociológico como base para a 

compreensão da sociedade 

4. Princípios que norteiam o ensino da Antropologia e da Sociologia: a 

ruptura com o senso comum; 

5. A trajetória da Antropologia e da Sociologia e seus principais teóricos; 

6. O homem como ser cultural e social; 

7. A relação indivíduo e sociedade; 

8. Estrutura societal, grupos sociais e organizações; 

9. Disparidades sociais; 

10. O homem e suas instituições sociais; 

11. Dinâmica Econômica e trabalho. 

 

Unidade II 

1. A construção do olhar antropo-sociológico em alguns de seus principais 

debates; 

2. A Antropologia e a Sociologia no conhecimento das realidades sociais; 

3. A Antropologia e a Sociologia em suas especificidades; 

4. A composição populacional como problema social; 
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5. Movimentos sociais como fruto do comportamento coletivo; 

6. Globalização e diversidade cultural; 

7. A mudança cultural e a mudança social; 

8. Educação; 

9. Direito; 

10. Saúde; 

11. Comunicação e tecnologias. 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Apresentação de vídeo-aula; acompanhamento dos alunos por meio de 

ambiente virtual de aprendizagem; atividades on-line, chats e fóruns de 

debates, objetivando a troca de conhecimento professor-aluno, bem como 

interação, assimilação dos conteúdos disponíveis nas diversas mídias (DVD, 

livro impresso, podcast), as quais também servirão de apoio para a realização 

das atividades on-line; utilização das bibliotecas para leitura complementar e 

pesquisas que abordam as temáticas em questão. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Será desenvolvida por meio de prova individual presencial e através da 

participação das aulas via fóruns e chats e medidas de eficiência. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 3. ed. São 

Paulo: Moderna, 2013. 

BARRETO, Raylane Andreza Dias Navarro. Fundamentos antropológicos e 

sociológicos. Aracaju, SE: Atlas, 2014. 

FERREIRA, Delson. Manual de sociologia, 2ª edição, 2010. Minha Biblioteca. 

Web. 09 August 2013. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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MARCONI, Maria de Andrade. Antropologia: uma introdução. São Paulo: 

Atlas, 2014. 

FERREIRA, Delson. Manual de sociologia, 2ª edição, 2010. Minha Biblioteca. 

Web. 09 August 2013. 

DA MATTA, Roberto. Relativizando:uma introdução à antropologia social. 

Editora: Rocco, 2015. 

LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 

2012. 

MORIN. Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Brasília, 

DF: Cortez, 2014. 

 

 

REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 

GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Cálculo III 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F104558 02 3º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Funções de Várias Variáveis e Derivadas Parciais. Derivadas Direcionais e 

Vetor Gradiente. Multiplicadores de Lagrange. 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL 

 Proporcionar ao discente, através de atividades teóricas uma formação 

básica em campos vetorial direcionada à sua área de formação, 

relacionando-a através de problemas aplicados e interligando com a 

física e a engenharia. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

Unidade I 
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 Identificar as funções de várias variáveis reais.  

 Calcular e aplicar as derivadas parciais. 

 Aplicar a matriz Jacobiana e Gradiente 

 Aplicar regra da cadeia 

Unidade II 

 Resolver problemas que envolvem os conceitos de derivadas direcionais 

e vetor gradiente. 

 Resolver problemas de máximos e mínimos em funções de várias 

variáveis. 

 Aplicar os multiplicadores de Lagrange. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Capacidade de utilizar o cálculo vetorial para descrever o escoamento 

de fluidos; 

 Capacidade de utilizar a teoria do cálculo vetorial para explicar 

fenômenos da Física e da Engenharia.  

 Capacidade de utilizar um software numérico com o Mathematica, Silab, 

ou Maple para descrever os campos vetoriais nos problemas da 

engenharia. 

 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Funções de Várias Variáveis (Parte I) 

1. Funções de várias variáveis. 

2. Curvas parametrizadas e superfícies de nível. 

3. Limite e continuidade de funções de várias variáveis. 

4. Derivadas parciais. 

5. Matriz Jacobiana 

6. Gradiente 

7. Regra da cadeia.  



195 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Unidade II: Funções de Várias Variáveis (Parte II) 

1. Derivada direcional. Gradiente de uma função e propriedades 

2. Pontos críticos. Estudo de máximos de mínimos de funções de várias 

variáveis. 

3. Multiplicadores de Lagrange: aplicação a problemas de máximos e 

mínimos. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As aulas serão expositivas e dialogadas com discussão dos temas abordados 

procurando identificar e encontrar soluções para os problemas propostos, 

sempre procurando contextualizar o cálculo III na Engenharia. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo na UNIT será desenvolvido mediante a aplicação de uma 

Prova Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das 

duas unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton O.; Cálculo: Funções de uma e Várias 

variáveis. São Paulo: Saraiva, 2014. 

BOULOS, Paulo; ABUD, Zara Issa. Cálculo Diferencial e Integral. 2.ed. São 

Paulo: Pearson Makron Books, 2012. 

FLEMMING, Diva Marília e GONÇALVES, Mirian Buss, Cálculo A e Calculo B. 

São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 

2008. 
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LARSON, Ron; HOSTETLER, Robert P.; EDWARDS, Bruce H. Cálculo, vol. 2 - 

8 ed. São Paulo: McGraw Hill, 2006. 

Hoffmann Laurence D.; Bradley Gerald L. Cálculo: Um Curso Moderno e 

suas Aplicações. 10ª ed: LTC, 2014. 

WEIR, Maurice D.; HASS, Joel; GIORDANO, Frank R. Cálculo [de] George B. 

Tomas. 12. ed. São Paulo, SP: Pearson Addison Wesley, 2013. v. 2 

 

9. EBOOK 

COELHO, Flávio Ulhoa. Cálculo em uma variável. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

 

REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 

GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Eletrônica Analógica 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F105430 04 3º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA:  

Grandezas físicas e elétricas, Elementos passivos em regime DC, 

Semicondutores e diodos, Transistores, amplificadores operacionais. 

 

2.  OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA  

2.1 GERAL:  

Desenvolvimento de competências relativas a montagem de circuitos 

eletrônicos analógicos por meio de instrumentos, ferramentas, procedimentos e 

métodos, de acordo com normas técnicas e de segurança. 

 

2.2 ESPECÍFICOS: 

Unidade I: 

 Conduzir experimentos e interpretar trabalhos 
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 Conhecer as grandezas elétricas 

 Conhecer os elementos passivos em regime DC  

 Desenvolver projetos com resistores e capacitores 

Unidade II: 

 Compreender os semicondutores 

 Conhecer os tipos de diodos 

 Conhecer transistor 

 Entender indutores 

 Compreender o princípio de funcionamento de um transformador 

 Projetar uma fonte de tensão fixa 

 

3. COMPETÊNCIAS: 

 Desenvolvimento da capacidade de análise;  

 Aplicação dos conhecimentos na prática; 

 Desenvolvimento de capacidade investigativa, utilizando princípios, 

leis e aplicações de circuitos eletrônicos analógicos; 

 Atuação em equipe; 

 Transmissão e registro, de forma ética, do conhecimento e produção. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I:  

1-Introdução ás grandezas elétricas: 

 Tensão elétrica 

 Corrente elétrica 

 Resistência elétrica 

 Unidades de medidas das grandezas elétricas 

 1º Lei de Ohm 

 Determinação experimental da 1º Lei de Ohm 

 Aplicações da lei de Ohm em circuitos eletrônicos 

 Aplicação da fórmula para dissipação de calor em resistores 
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 Sentido de corrente elétrica em um circuito 

 Fontes geradoras de tensão 

2-Instrumentos de medidas elétrica 

 Aplicações práticas. 

 Medida de corrente contínua (CC). 

 Conexão do medidor de corrente elétrica analógico. 

 Tensão alternada: Características, Forma de onda, tensão alternada 

senoidal, correspondência entre CC e CA. 

 Introdução ao estudo do osciloscópio. 

 Laboratório: Multímetro, alicate Volt-Amperímetro, Amperímetro 

analógico, Wattímetro, Voltímetro. 

3-Componentes passivos em eletrônica 

 Resistores 

 Capacitores 

 Indutores 

 Laboratório: Resistores, capacitores e Indutores. 

 

Unidade II: 

1-Semicondutores 

 Introdução e Conceitos 

 Estrutura Atômica 

 Níveis de energia 

 Classificação dos materiais 

 Laboratório: Analise de semicondutores 

2-Diodos 

 Diodo Ideal 

 Características elétricas dos diodos de junção 

 Introdução ao diodo retificador 

 Representações 

 Diodo de junção PN 
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 Silício x Germânio 

 Circuito retificador elementar 

 Polarização direta e inversa do diodo retificador 

 Resistência DC direta de um diodo 

 Introdução ao diodo Zener 

 Funcionamento do Zener 

 Características elétricas 

 Aproximações do diodo zener 

 Zener como regulador de tensão 

 Resistor limitador de corrente 

 Atividades de laboratório 

3-Transistores 

 Princípio de funcionamento de um transistor bipolar 

 Configurações de um transistor 

 Emissor comum 

 Limites dos transistores 

 Polarização dos transistores 

 Aplicação dos transistores 

4-Transformadores 

 Princípio de funcionamento 

 Transformadores com mais de um secundário 

 Relação de Transformação 

 Relação de Potência dos transformadores 

 Identificação dos terminais das bobinas do primário 

 Especificações de transformadores 

 Relação de fase entre as tensões do primário e do secundário. 

5-Amplificadores Operacional 

 Características-Malha Aberta 

 CI 741 

 Realimentação negativa 
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 Configurações 

 Aplicação dos amplificadores operacionais 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Aulas em Data show; 

 Exercícios em Sala; 

 Aulas em laboratórios; 

 Visitas técnicas. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será composta por 2 (Duas) provas, sendo 1 (Uma) na primeira 

unidade e uma  na segunda unidade, sendo  complementada com medidas de 

eficiência na primeira unidade e na segunda unidade. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

MALVINO, Albert; BATES, David J. Eletrônica: diodos, transistores e 

amplificadores. 7. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2011. 429 p. 

BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e 

teoria de circuitos. 11. ed. reimp. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil 

Ltda., 2014. 

SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth C. Microeletrônica. 5. ed., 7. reimpr. São 

Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2014. 848 p. 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAPUANO, Francisco Gabriel; MARINO, Maria Aparecida Mendes. 

Laboratório de eletricidade e eletrônica. 24ª edição, 11ª reimpressão. São 

Paulo, SP: Érica, 2014. 

WIRTH, Almir. Eletricidade e eletrônica básica. 4. ed. rev. Rio de Janeiro, RJ: 

Alta Books, c2013. 305 p. ISBN 9788576087779. 

SANTOS, Edval J. P.; Eletrônica analógica:integrada e aplicações. Livraria 

da Física Editora. Edição 1ª. 2011. 
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9. EBOOK 

MARCUS, O.; Sistemas analógicos:Circuitos com diodo e transistores; 

São Paulo: Érica, 2000. 

RAZAVI, Behzad; Fundamentos de Microeletrônica, 2010. Minha Biblioteca. 

Web. 29 August 2013.Ebook. 

MARKUS, Otávio. Sistemas analógicos circuitos com diodos e 

transistores. 8. ed. Érica, 06/2009. 

RAZAVI, Behzad. Fundamentos de microeletrônica.  2. ed. - Rio de Janeiro: 

LTC, 2017. Minha Biblioteca. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Física Elétrica e Magnetismo 

CÓDIGO CR SEMESTRE 
CARGA 

HORÁRIA 

F105414 04 3º 80 h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM               

 

1. EMENTA 

Eletricidade: Carga elétrica e campo elétrico; Capacitância e dielétricos; 

Corrente, resistência e força eletromotriz. Eletromagnetismo: Campo magnético 

e força magnética; Indução eletromagnética. 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL 

 Proporcionar ao discente, através de atividades teóricas e práticas uma 

formação básica em eletricidade e magnetismo direcionada à sua área 

de formação, relacionando-a através de problemas aplicados e 

interligando com a geometria analítica e o cálculo diferencial e integral. 
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2.2 ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Compreender os princípios da eletrostática que envolve a conservação 

de cargas e a atração e a repulsão; quantificar a força elétrica e o campo 

elétrico, através da Lei de Coulomb;  

 Definir e calcular o fluxo elétrico a partir da Lei de Gauss; 

 Apresentar o conceito de potencial elétrico associando-o com a energia 

potencial elétrica e com o campo elétrico; 

 relacionar a carga elétrica acumulada em capacitores associados em 

série e em paralelo; 

 calcular a capacitância equivalente, a carga e a energia acumulada em 

uma associação de capacitores; 

 enunciar os conceitos de corrente elétrica, resistividade e condutividade 

relacionando-as com a resistência elétrica; 

 analisar circuitos com múltiplos resistores em série e paralelo, bem como 

a associação destes com capacitores. 

Unidade II 

 apresentar as bases do Magnetismo e definir força e campo magnéticos; 

 enunciar e aplicar a Lei de Ampère no cálculo do campo magnético; 

 definir a lei de indução de Faraday e calcular a fem induzida em um 

condutor que se move através de um campo magnético. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Capacidade de utilizar as leis do eletromagnetismo para explicar e 

resolver situações cotidianas em fenômenos, equipamentos, 

dispositivos, circuitos e instalações elétricas;  

 Capacidade de escolher e utilizar corretamente os instrumentos 

utilizados na medição de grandezas eletromagnéticas. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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Unidade I: Introdução à Eletricidade 

1. Carga elétrica 

1.1 Carga elétrica e estrutura da matéria;  

1.2 Condutores, isolantes e cargas induzidas;  

1.3 Lei de Coulomb; Campo elétrico e forças elétricas;  

1.4 Determinação do campo elétrico;  

1.5 Linhas de força de um campo elétrico;  

1.6 Carga elétrica e fluxo elétrico;  

1.7 Determinação do fluxo elétrico;  

Lei de Gauss e aplicações. 

2. Potencial elétrico  

2.1 Energia potencial elétrica;  

2.2 Potencial elétrico e diferença de potencial;  

2.3 Determinação do potencial elétrico;  

2.4 Capacitância e capacitores. 

3. Corrente, resistência, força eletromotriz e circuitos 

3.1 Corrente;  

3.2 Resistividade;  

3.3 Resistência;  

3.4 Força eletromotriz e circuitos;  

3.5 Energia e potência em circuitos elétricos;  

3.6 Circuitos de corrente contínua;  

3.7 Resistores em série e em paralelo;  

3.8 Leis de Kirchhoff; Circuito R-C.  

4. Práticas experimentais e projeto 

Unidade II: Introdução ao Eletromagnetismo  

1. Campo magnético e força magnética 

1.1 Magnetismo;  

1.2 Campo magnético;  

1.3 Linhas de campo magnético e fluxo magnético;  
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1.4 Movimento de partículas carregadas em um campo magnético e 

aplicações;  

1.5 Força magnética sobre um condutor transportando uma corrente.  

2. Indução Eletromagnética 

2.1 Experiências de indução;  

2.2 Lei de Faraday;  

2.3 Lei de Lenz;  

2.4 Força eletromotriz produzida pelo movimento;  

2.5 Campos elétricos induzidos. 

3. Práticas experimentais e projeto 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O curso será ministrado através de aulas expositivas e de aulas práticas, 

envolvendo exemplos ilustrativos e exercícios propostos, além de 

aprofundamentos em alguns temas de maior interesse na atualidade, através 

de pesquisa bibliográfica. As aulas serão conduzidas com a utilização de 

quadro branco de pincel e datashow, alguns vídeos sobre o tema estudado, 

além do laboratório de Física Experimental onde serão feitas diversas 

experiências que facilitarão à compressão da parte teórica. A cada aula prática 

realizada os alunos deverão confeccionar um relatório, em grupo, que fará 

parte da nota final de cada unidade. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas com perguntas 

subjetivas e contextualizadas; serão realizadas práticas experimentais no 

laboratório que será a medida de eficiência (ME). Esta medida de eficiência 

abordará a confecção de relatórios e a execução de um projeto integrador em 

cada unidade.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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HALLIDAY, David., RESNICK, Robert. Fundamentos de Física. vol. 3. 9. ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

JEWETT, Jr. John W.; SERWAY, Raymond A. Princípios de Física. vol. 3. 

São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

YOUNG, H. D; FREEDMAN, R. A. Sears e Zemansky Física III: 

eletromagnetismo. São Paulo: Addison Wesley, 2012. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HAZEN, Robert M.; TREFIL, James. Física Viva - Uma Introdução À Física 

Conceitual - vol. 3. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

HEWITT, Paul G. Física Conceitual. Porto Alegre: 2011. 

MARCELO, Alonso e EDWARD, Finn. Física– Campos e Ondas. vol 2. São 

Paulo: Edgard Blücher, 2011. 

NUSSENZVEIG, Moyses H. Curso de Física Básica. vol. 3. São Paulo: 

Edgard Blücher LTDA, 2007. 

TIPLER, Paul A. Física para Cientistas e Engenheiros. vol. 3. Rio de Janeiro: 

LTC, 2009. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Laboratório de Mecatrônica 
II 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F105449 02 3º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Introdução à Mecânica. Ferramentas mecânicas. Instrumentos de Medição. 

Metrologia e Tolerância. Elementos de Máquina. Elementos de Vedação. 

Instrumentos de Medição Avançados. Introdução às máquinas operatrizes. 

 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 
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2.1. GERAL 

 Fornecer ao discente uma apresentação clara e lógica dos conceitos e 

fundamentos básicos de mecânica e eletromecânica. Além de despertar 

o interesse, já nas séries iniciais, no desenvolvimento e manipulação de 

protótipos voltados para as áreas intrínsecas à engenharia mecatrônica. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Propiciar ao aluno de engenharia um conhecimento sólido das principais 

características dos instrumentos de medição abordadas no estudo da 

mecânica e eletromecânica; 

 Entender a função dos principais elementos de máquinas quando 

aplicados em equipamentos e máquinas. 

 Estimular a análise crítica do funcionamento de componentes, 

mecânicos e eletromecânicos, individualmente e integrados;  

 Desenvolver habilidades de medições e comparações de grandezas; 

 Estimular o aprendizado através do uso dos equipamentos de 

laboratório. 

Unidade II 

 Estimular o hábito do desenvolvimento de projetos; 

 Desenvolver habilidades no manuseio e análise de ferramentas 

mecânicas; 

 Promover a análise crítica dos fenômenos mecânicos ocorridos durante 

o desenvolvimento de projetos; 

 Promover a autonomia individual e coletiva acerca das decisões a serem 

tomadas na confecção de um protótipo; 

 Estimular e promover habilidades individuais no manuseio das 

máquinas operatrizes. 

 

3. COMPETÊNCIAS 
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 Compreender a importância da mecânica e eletromecânica no 

desenvolvimento tecnológico e no seu dia-a-dia. 

 Enfatizar os princípios mecânicos e suas aplicações. 

 Fornecer uma vasta, rigorosa e acessível introdução aos conceitos de 

mecânica. 

 Desenvolver habilidades necessárias para a solução de problemas 

corriqueiros. 

 Propiciar condições de aplicar as análises teóricas nas atividades 

práticas desenvolvidas nos laboratórios. 

 Confrontar os resultados teóricos com os experimentais. 

 Formular problemas e propor soluções baseadas nas normas vigentes. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Metrologia e Tolerância 

1. Introdução à mecânica básica e medidas; 

2. Instrumentos de medição: Régua, Paquímetro, Micrômetro, Goniômetro, 

Relógio Comparador, Manômetro, Pirômetro, Torquímetro, Rugosímetro; 

3. Representação de conceitos de geometria espacial e desenhos 

mecânicos; 

4. Ferramentas mecânicas; 

5. Metrologia e Tolerância. 

6. Práticas e Visitas técnicas. 

 

Unidade II: Mecânica  

1. Elementos de Máquinas: estudo, caracterização e aplicação de 

Parafusos, Porcas, Arruelas, Rosca, Engrenagens, Polias, Correntes, 

Mancais de Rolamento e Deslizamento, Acoplamentos; 

2. Elementos de Vedação: estudo, caracterização e aplicação de Travas, 

Chaveta, Anel Elástico, Pinos e Freios; 

3. Instrumentos de medição avançados: Demiter, Termovisão, Ultrassom;  



208 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Introdução à Máquinas operatrizes: Furadeiras, Lixadeiras, Pontas 

Montadas, Rosqueadeiras, Marteletes, Esmerilhadeiras, Chaves de 

Impacto Pneumáticas, Prensas e Macacos Hidráulicos, Máquinas de 

Serrar, Tirfor, Torno, Fresadora, Plaina e Furação; 

5. Práticas e Visitas técnicas. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O curso será ministrado através de aulas expositivas e de aulas práticas, 

envolvendo exemplos ilustrativos e exercícios propostos. As aulas serão 

conduzidas com a utilização de quadro branco de pincel e data show, alguns 

vídeos sobre o tema estudado, além da utilização do laboratório onde serão 

desenvolvidas diversas experiências que facilitarão à compressão da parte 

teórica. A cada aula prática ou visita técnica realizada os alunos deverão 

confeccionar um relatório, em grupo, que fará parte da nota final de cada 

unidade. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo na UNIT será desenvolvido mediante a aplicação de uma 

Prova Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das 

duas unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BALBINOT, Alexandre; BRUSAMARELLO, Valner João. Instrumentação e 

Fundamentos de Medidas - Vol. 1, 2ª edição. LTC, 2010. 

NORTON, Robert L. Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. Porto 

Alegre: Bookman, 2013. 

MELCONIAN, Sarkis. Elementos de máquinas. 6 ed São Paulo: Érica, 2009. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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NASCIMENTO JUNIOR, Geraldo Carvalho do. Máquinas elétricas: teoria e 

ensaios. 4. ed. rev. 9. reimp. São Paulo, SP: Érica, 2016. 

HAND, Augie. Motores elétricos: manutenção e soluções de problemas. 2. 

ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2015. 

FELIPPO FILHO, Guilhermo. Motor de indução. SP: Érica, 2015. 

PARETO, Luis. Formulário técnico: elementos de máquinas. São Paulo: 

Hemus, 2003. 

CHAPMAN, Stephen J. Fundamentos de máquinas elétricas. 5. ed. Porto 

Alegre, RS: AMGH, 2013. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Linguagem de Programação 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F103640 04 3º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Lógica de Programação e Programação Estruturada. Linguagem de definição 

de Algoritmos. Estrutura de Algoritmo. Estudo de Linguagem de Programação 

de aplicação didática.  

 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA: 

2.1 GERAL 

 Proporcionar ao aluno o desenvolvimento do raciocínio lógico aplicado a 

solução de problemas em nível computacional, além de introduzir os 

conceitos básicos de desenvolvimento de algoritmos, de forma a 

propiciar aos alunos uma visão crítica e sistemática sobre resolução de 

problemas reais de engenharia e prepará-los para a atividade de 

programação. 

 



210 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2 ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Favorecer a compreensão da lógica dentro da linguagem da 

programação com o desenvolvimento de algoritmos com descrição 

narrativa, em fluxograma e pseudocódigos; 

 Permitir ao aluno o entendimento de uma linguagem de programação 

básica e estruturada, facilitando o aprendizado de linguagens 

estruturadas ou orientadas por objeto, em geral; 

 Proporcionar ao discente a capacidade de elaboração de algoritmos 

estruturados para a solução de problemas voltados ao desenvolvimento 

científico e ao mercado de trabalho. 

 

Unidade II 

 Aprimorar a lógica de programação estruturada;  

 Capacitar o discente para a utilização de funções e procedimentos na 

linguagem Fortran, possibilitando-o a projetar pequenos programas 

computacionais; 

 Treinar o aluno no processo básico de desenvolvimento de software 

(concepção, edição, execução e teste de programas de computador) 

desenvolvido para a resolução de problemas no cotidiano do 

engenheiro. 

 

3. COMPETÊNCIAS  

 Capacidade de compreender a lógica de programação para fins de 

construção de programas computacionais; 

  Capacidade de compreender as estruturas condicionais e de repetição 

em algoritmos suportadas pela linguagem de programação; 

  Domínio de uma linguagem de programação para resolução de situações 

problemas relacionada à Engenharia; 
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  Capacidade de desenvolvimento de software (concepção, edição, 

execução e teste) a partir da utilização da linguagem de programação 

(FORTRAN) para resolução de problemas relacionados à Engenharia em 

que atua; 

  Contribuir para o desenvolvimento do aspecto de pensar crítico, 

sistemático e analítico, possibilitando o interesse à investigação científica 

e soluções de problemas tecnológicos através da programação; 

  Contribuir para o desenvolvimento das bases orientadoras de ação: 

Interpretação de textos, trabalhos em equipe, resolução de problemas e 

modelagem da realidade; 

 Desenvolver a capacidade de participação ativa dos alunos no processo 

de aprendizagem, com o intuito de promover a interação social através de 

trabalho em equipe; 

 Estabelecer o contato entre o aluno e uma língua estrangeira; 

 Contribuir para o desenvolvimento do comportamento ético. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Uso da Lógica e Desenvolvimento de Algoritmos 

1. Pensamento estruturado como diretriz para uma programação estruturada 

2. Aplicação e diferenciação entre linguagens de programação 

3. Importância e aplicações da linguagem de programação na engenharia 

(uso de softwares) 

4. Desenvolvimento de um software (análise, projeto, implementação, testes, 

otimização) 

5. Noções de lógica 

6. Desenvolvimento de problemas a partir de lógica 

7. Introdução a algoritmo 

8. Importância de aprender algoritmo 

9. Propriedades de algoritmo 
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10. Representações de algoritmo: descrição narrativa, fluxograma e 

pseudocódigo 

11. Entrada e saída de dados – leitura e escrita 

12. Estruturas de dados: constante e variáveis 

13. Tipos de variáveis - real, inteira, complexa 

14. Declaração de variáveis 

15. Concatenação 

16. Estruturas básicas de um algoritmo: seleção, repetição e sequencial. 

17. Comando  Se – Então   Senão 

18. Comando  Enquanto Faça 

19. Uso de contador 

20. Igualdade e atribuições 

21. Operadores: aritméticos, relacionais e lógicos 

22. Expressões com operadores. 

 

Unidade II: Desenvolvimento de Programas Computacionais  

1. Caracteres válidos no FORTRAN e no C 

2. Formato fixo e livre 

3. Uso de Comentários no programa 

4. Estrutura de um programa FORTRAN e no C 

5. Comandos READ, WRITE 

6. Estrutura de um programa: como nomear linha – label 

7. Uso dos caracteres de formatação – FORMAT w.d 

8. Formato de conversão, de edição e em grupos repetidos 

9. Uso de estruturas de decisão em um nível – IF THEN ELSE 

10. Uso de estruturas de decisão em vários níveis – IF múltiplos e SELECT 

CASE 

11. Uso de estruturas de estruturas de repetição com loops controlados – 

DO WHILE 

12. Uso de estruturas de estruturas de repetição com loops controlados – 

DO 
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13. Uso de estruturas de estruturas de repetição com loops flexíveis – EXIT, 

CYCLE e GOTO 

14. Comparação entre as estruturas de repetição: tipo da estrutura, 

ocorrência do teste, quantidade de repetições, condição para repetir. 

15. Uso de variáveis compostas unidimensionais: vetores – arrays. 

16. Vetores e Matrizes 

17. Declaração e dimensionamento de variáveis compostas unidimensionais 

- DIMENSION 

18. Identificação de banco de dados – dat e txt. 

19. Arquivos: acesso, leitura, gravação e fechamento – OPEN, UNIT, 

STATUS, CLOSE. 

20. Programas derivativos 

21. Subrotinas x funções – SUBROUTINES -FUNCTIONS 

22. Chamada de subrotinas – CALL 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivo-dialogadas, por 

discussões contando com a participação dos discentes de forma a contribuir 

com o desenvolvimento da apreensão dos conteúdos, contribuindo dessa 

forma na sua formação e bom desempenho em outras disciplinas do curso. 

Haverá trabalhos em grupos e individuais. O recurso didático em sala de aula 

utilizado basicamente será o quadro branco, pincel, e computadores para uso 

de software para desenvolvimento de programas. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua.  No processo de avaliação serão utilizadas duas 

provas: a primeira escrita e a segunda computacional, com perguntas 

contextualizadas. Também serão realizados trabalhos em grupo e propostos 

exercícios para resolução em sala de aula. Avaliação em Prova contextualizada 

e Medida de Eficiência (ME), incluindo Atividades Práticas Supervisionadas 

(APS).  
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7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: 

lógica para desenvolvimento de programação de computadores. São 

Paulo, SP: Érica, 2014. 

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Estudo 

dirigido de algoritmos. 15. ed. 3. reimp. São Paulo, SP: Érica, 2015. 

SOUZA, Marco Antonio Furlan de et al. (). Algoritmos e lógica de 

programação: um texto introdutório para engenharia. 2. ed. rev. ampl. São 

Paulo, SP: Cengage Learning/Thomson, 2011. 234 p. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Allen B. Tucker, Robert E. Noonan. Linguagens de Programação- Princípios 

e Paradigmas. MacGraw Hill, 2014. 

BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo. Grafos: Teoria: modelos: 

algoritmos. São Paulo, SP: E. Blücher, 2014. 

CAMPOS FILHO, Frederico Ferreira. Algoritmos numéricos. 2. ed., reimpr. 

Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013. 428 p. 

SOFFNER, RENATO. Algoritmos e Programação em linguagem C. Saraiva, 

2013. 

FORBELLONE, Andre Luiz Villar; GUIMARÃES, Ângelo de Moura; LAGES, 

Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de 

Janeiro, RJ: LTC, 2012. 216 p. 

 

9. EBOOK 

DASGUPTA,, PAPADIMITRIOU, Christos, and VAZIRANI, Umesh. Algoritmos. 

AMGH, 2011. 

AGUILAR., and Luis Joyanes. Fundamentos de Programação: Algoritmos, 

estruturas de dados e objetos, 3rd Edition. AMGH, 2008. 
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REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Práticas de Pesquisa na 
área de Engenharia 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F104540 02 3º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Pesquisa sobre tema vinculado à área de formação. Desenvolvimento de 

pesquisa bibliográfica e/ou documental. Produção de texto acadêmico, 

atendendo às normas da ABNT.  

 

2.OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL 

 Estimular a aquisição de habilidades básicas em pesquisa, por meio de 

práticas que possibilitem ao discente participar ativamente do processo 

de aprendizagem, favorecendo a construção e socialização de 

conhecimentos e saberes para a sua formação profissional. 

 

2.2  ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Despertar no discente o interesse pela pesquisa; 

 Contribuir para a aquisição de habilidades investigativas básicas; 

 Incentivar práticas de estudos independentes que contribuam para o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e acadêmica; 

 Apresentar as fases da pesquisa científica; 

Unidade II 

 Oferecer ao aluno as condições para a elaboração e  a apresentação de 

trabalhos acadêmicos;  

 Proporcionar conhecimentos teóricos e técnicos para a elaboração de 

um projeto de pesquisa.  
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3.COMPETÊNCIAS 

 Selecionar  informações, utilizando métodos, instrumentos e tecnologia 

adequados; 

 Realizar uma pesquisa, considerando cada etapa; 

 Elaborar fichamentos, esquemas e resumos; 

 Confrontar opiniões e pontos de vista dos diversos especialistas de 

acordo com o tema selecionado para estudo; 

 Respeitar os princípios éticos acerca da autoria e produção do 

conhecimento; 

 Apresentar atitudes e comportamentos necessários para o trabalho em 

equipe; 

 Produzir um projeto de pesquisa, de acordo com  princípios e normas 

metodológicas. 

 

4.CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Unidade I: Pesquisa Científica 

Base conceitual sobre pesquisa 

Fases da pesquisa científica; 

Seleção e delimitação do tema; 

Características da pesquisa: quanto à natureza, quanto aos meios, quanto aos 

objetivos, quanto à abordagem, quanto à obtenção de informações. 

 

Unidade II: Projeto de Pesquisa 

Estudo e construção do Projeto de Pesquisa; 

Elementos textuais: o problema a ser abordado, a(s) hipótese(s), quando 

couber(em), bem como o(s) objetivo(s) a ser(em) atingido(s) e a(s) 

justificativa(s), referencial teórico que o embasa, a metodologia a ser utilizada, 

assim como os recursos e o cronograma necessários à sua consecução. 
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Identificar, quando for o caso, os impactos gerados pela pesquisa: ambiental, 

social, tecnológico, científico e econômico. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Orientação individual/coletiva, estudo de texto, discussões, estudo dirigido e 

trabalho em equipe. 

 

6. PROCEDIMENTOS  DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada por meio de atividades de estudo, tais como: 

fichamento, resumo, esquema, análise de texto e elaboração do Projeto de 

Pesquisa.  

 

7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. 

Metodologia científica. 6. ed., 4. reimpr. São Paulo: Prentice Hall, 2013. 

CUNHA, Maria Isabel, Cecília Luiza Broilo (org.). Pedagogia Universitária e 

produção do Conhecimento. Porto Alegre: Ed. EDIPUCRS, 2013. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica:a prática de fichamentos, 

resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MAGALHÃES, G. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da 

ciência e tecnologia. São Paulo: Ática, 2005. 

GIL, Antonio Carlos,. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed., 4. impr. 

São Paulo, SP: Atlas, 2010. 184 p. 

APPOLINÁRIO, F. Metodologia da ciência filosofia e prática da pesquisa. 1 

ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

BAZZO, Walter Antonio; PEREIRA, Luiz Teixeira do Vale. Introdução à 

engenharia: conceitos, ferramentas e comportamentos. 3. ed., rev. 

Florianópolis, SC: UFSC, [2012]. 254 p. (Série Didática). 
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RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia científica. 4.ed. rev., ampl. 

Aracaju: Unit, 2014. 

 

9. ON LINE 

CRESWELL, John W. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: 

escolhendo entre cinco. 3. ed. Porto Alegre : Penso, 2014. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Resistência dos Materiais 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F104779 02 3º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Estática dos pontos materiais. Estática dos corpos rígidos. Características 

geométricas dos corpos. Tensão: Definição, tensão normal; tensão cisalhante.  

Equações de equilíbrio. Análise de tensões e de deformações 

 

2.OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL 

 Estimular o discente, através de atividades teóricas e contextualizadas, 

aquisição de habilidades básicas em análise e aplicações, direcionadas 

a sua área de formação, relacionando-a através de problemas aplicados 

e interligando com a física e a engenharia. 

 

2.2  ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Identificar, analisar e calcular as forças no plano e no espaço de um 

ponto material; 
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 Identificar, analisar e calcular o momento de uma força em relação a um 

ponto e em relação a um eixo de dois corpos rígidos.  

 

Unidade II 

 Identificar, analisar e calcular Centróides e Momento de inércia de um 

material; 

 Identificar, analisar e calcular Tensão e deformação de cargas axiais de 

uma material. 

 

3.COMPETÊNCIAS 

 Capacidade de analisar e aplicar os cálculos de forças no plano e no 

espaço em materiais aplicados a engenharia; 

 Capacidade de analisar, momentos e reações, entre dois corpos rígidos 

de uma estrutura de um material aplicado na engenharia; 

 Capacidade de analisar, tensões e deformações de uma estrutura de um 

material aplicado na engenharia; 

 

4.CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Unidade I:  

1. Forças no plano 

1.1. Forças sobre um ponto material; 

1.2. Resultante de várias forças concorrentes; 

1.3. Componentes cartesianas de uma força – vetor unitário 

1.4. Equilíbrio de um ponto material 

2. Forças no espaço 

2.1. Componentes cartesianas de uma força no espaço – vetor unitário; 

2.2. Equilíbrio de um ponto material no espaço; 

3. Equilíbrio dos corpos rígidos 

3.1. Forças internas e forças externas; 

3.2. Momento de uma força em relação a um ponto; 

3.3. Momento de uma força em relação a um eixo; 
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3.4. Diagrama de corpo livre; 

3.5. Reações de apoio e conexões de uma estrutura; 

3.6. Equilíbrio em duas dimensões. 

 

Unidade II:  

4. Centróides e Momento de inércia 

4.1. Centróides de áreas; 

4.2. Momentos de inércia de áreas.  

5. Tensão e deformação – cargas axiais 

5.1. Tensão normal; 

5.2. Tensão de cisalhamento; 

5.3. Tensões admissíveis; 

5.4 Deformações; conceito de deformação específica; 

5.5. Deformação específica sob carga axial; 

5.6. Diagrama tensão-deformação; 

5.7. Lei de Hooke; Módulo de elasticidade 

6. Analise de tensões e deformações 

6.1. Estado plano de tensões; 

6.2. Tensões principais; tensão de cisalhamento máxima; 

6.3. Círculo de Mohr para o estado plano de tensões. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As aulas serão expositivas e dialogadas com discussão dos temas abordados 

procurando identificar e encontrar soluções para os problemas propostos, 

sempre procurando contextualizar a Resistência dos Materiais na Engenharia. 

 

6. PROCEDIMENTOS  DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo na UNIT será desenvolvido mediante a aplicação de uma 

Prova Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das 

duas unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  
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7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEER, Ferdinand P. et al. Mecânica dos materiais. 5. ed. Porto Alegre, RS: 

AMGH, 2011. 799 p. 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais: para 

entender e gostar. 2ª edição, 2013. São Paulo, SP: Blücher - Editora Edgard 

Blücher Ltda, 2012. 

HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7ª edição, 7ª reimpressão. São 

Paulo, SP: Pearson Education do Brasil Ltda., 2013. 

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Melconian, Sarkis. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 19ª 

edição. Érica. 2012. 

BEER, F. P., JOHNSTON, E. R. Jr., Mecânica Vetorial para Engenheiros – 

Estática. São Paulo: Makron, Mcgraw-Hill, 2013. 

HIBBELER, R.C., Estática: Mecânica para Engenharia. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2013. 

VAN VLACK, Lawrence Hall. Princípios de ciência dos materiais. 19ª 

reimpressão. São Paulo, SP: E. Blücher, 2014. 

McCORMAC., and Jack C.. Análise Estrutural Usando Métodos Clássicos e 

Métodos Matriciais, 4ª edição. LTC, 2009. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Filosofia e Cidadania 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

H113031 04 3º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 
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Evolução do Conhecimento: conhecimento filosófico, grandeza do 

conhecimento, as relações homem-mundo, o homem cidadão. Filosofia, 

ideologia e educação: processo de ideologização, escola e sociedade, ciência 

e valores, educação e transformação; Ética e cidadania: ética e moral, 

compromisso ético, a construção da cidadania, pluradimensionalidade humana; 

Ação educativa e cidadania: ética e labor, ética e trabalho, ética e ação, 

integralidade do homem na sociedade. 

 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Desenvolver uma postura reflexiva e crítica que inspire e motive 

comportamentos de cidadãos comprometidos com a construção de uma 

sociedade balizada por valores  éticos. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Desenvolver uma ampla compreensão do processo de 

desenvolvimento do conhecimento humano, da sua origem a 

construção de diferentes leituras de mundo: entre elas a 

interpretação filosófica, até chegar a ciência contemporanea; 

 identificar o significado e a importância da filosofia no conjunto dos 

conhecimentos construidos pela humanidade e a necessidade de se 

desenvolver uma postura reflexiva e crítica diante da realidade do 

mundo e da vida contemporânea; 

 perceber a sutileza dos processos de ideologização que movem e 

manipulam os pensamentos, os comportamentos e os movimentos 

históricos do mundo contemporaneo; 

 refletir sobre cidadania como valor e como exigência na construção 

de uma sociedade sustentável, em que a educação assume um 

papel fundamental; 

 identificar a ética como uma postura filosófica na construção de um 

novo homem e de uma nova sociedade; 
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 desenvolver uma postura reflexiva e crítica que inspire e motive 

comportamentos de cidadãos comprometidos com a construção de 

uma sociedade balizada por valores  éticos. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

1. Evolução do Conhecimento  

2. Conhecimento filosófico 

3. Grandeza do conhecimento 

4. As relações homem-mundo 

5. O homem cidadão   

6. Filosofia, Ideologia e Educação 

7. Processo de ideologização 

8. Escola e Sociedade 

9. Ciência e valores 

10. Educação e Transformação 

 

Unidade II 

1. Ética e Moral 

2. O compromisso ético 

3. A construção da cidadania 

4. A Pluradimensionalidade Humana 

5. Ação Educativa e Cidadania 

6. Educação, ética e labor 

7. Ética e trabalho 

8. Ética e Ação 

9. A Integralidade do homem na Sociedade 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, bem como através de dinâmicas, filmes ou jogos 



224 
 
 
 
 
 
 

 
 

dramáticos; com os alunos para apresentação dos conceitos fundamentais 

relacionados ao tema; dinâmica de grupos para discussão de questões 

relacionadas ao tema, fixando os conceitos reconstruídos na interação 

professor-aluno-conhecimento. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Será desenvolvida por intermédio de prova contextualizada e individual com 

questões objetivas realizadas de modo presencial e por meio de atividades de 

grupo, bem como apresentação de seminários, trabalhos científicos e medida 

de eficiência. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALVES, Rubem. Filosofia da ciência:introdução ao jogo e suas regras. 

Editora Loyola. São Paulo. 2011. 

CHAUÍ, Marilena. Convite a Filosofia. São Paulo: Ática, 2012. 

MARCONDES, Danilo. Iniciação a História da Filosofia:dos pré-socráticos 

a Wittgenste. Rio de Janeiro. Editora Zahar. 2010. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, Rubem. Conversas com quem gosta de ensinar. 4 ed. São Paulo: 

Papirus, 2009.Ac. 86811, 2ex. 2010 

CAPRA, Fritijof. O Ponto de Mutação. São Paulo: Cultrix, 2012. 

APPOLINÁRIO, F. Metodologia da ciência:filosofia e prática da pesquisa. 

São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

JOHANN, Jorge Renato; BARRETO, Osório Alves; SILVA, Uverland Barros da 

UNIVERSIDADE TIRADENTES (UNIT). Filosofia e cidadania. 2. ed. Aracaju, 

SE: UNIT, 2010. 192 p. 

 

9. EBOOK 

CARDELLA, Haroldo Paranhos, CREMASCO, José Antonio. Ética 

profissional simplificada, 1ª edição. Saraiva, 2011. 
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GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. Introdução à filosofia. São Paulo: Manole, 

2003. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Equações Diferenciais 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F104582 04 4º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Equações diferenciais lineares de primeira ordem. Unicidade das soluções. 

Condições de Contorno. Equações de variáveis separáveis. Equações 

redutíveis à forma separável. Equações diferenciais exatas. Equações 

diferenciais de segunda ordem. Raízes da equação característica. Método dos 

coeficientes e de variação dos parâmetros. Equações lineares homogêneas e 

não homogêneas. Transformada de Laplace e suas propriedades. 

 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL 

 Compreender os conceitos de equações diferenciais lineares de 1ª 

ordem e diferenciais de 2ª ordem. E Aplicação da transformada de 

Laplace e suas propriedades. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Entender a definição de equações diferenciais lineares de 1ª ordem. 

 Identificar a unicidade das soluções e condições de contorno.  

 Analisar equações de variáveis separáveis, equações redutíveis a forma 

separável e equações diferenciais exatas. 

Unidade II 
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 Entender as definições de equações diferenciais de 2ª ordem. 

 Identificar as raízes da equação característica.  

 Analisar o método dos coeficientes e de variação dos parâmetros. 

 Entender e aplicar as equações lineares homogêneas e não 

homogêneas. 

 Aplicar a transformada de Laplace e suas propriedades. 

 Calcular áreas de superfície de revolução 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre os livros e textos 

apresentados para o estudo da disciplina. 

 Desenvolver a capacidade investigativa dentro dos princípios teóricos do 

cálculo. 

 Desenvolver a capacidade de raciocínio e cálculo. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Equações Diferenciais  Lineares de 1ª Ordem 

1. Equações diferenciais lineares de primeira ordem. 

2. Unicidade das soluções. 

3. Condições de Contorno. 

4. Equações de variáveis separáveis. 

5. Equações redutíveis à forma separável. 

6. Equações diferenciais exatas. 

 

Unidade II: Equações Diferenciais de 2ª Ordem  

1. Equações diferenciais de segunda ordem. 

2. Raízes da equação característica. 

3. Método dos coeficientes e de variação dos parâmetros. 

4. Equações lineares homogêneas e não homogêneas. 

5. Transformada de Laplace e suas propriedades. 
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6. Área de superfícies de revolução. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As aulas serão expositivas e dialogadas com discussão dos temas abordados 

procurando identificar e encontrar soluções para os problemas propostos, 

sempre procurando contextualizar as Equações Diferenciais na Engenharia. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo na UNIT será desenvolvido mediante a aplicação de uma 

Prova Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das 

duas unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOYCE, William E. e DE PRIMO, Richard C. Equações Diferenciais 

Elementares e Problemas de Valores de Contorno. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 2012. 

ZILL, Dennis G.; CULLEN, Michael R. Equações diferenciais. 3. ed. São 

Paulo, SP: Makron books, 2013. 

FIGUEIREDO, Djairo G. e NEVES, Aloísio N. Equações Diferenciais 

Aplicadas. 2 ed., Rio de Janeiro: IMPA, 2010. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DIACU, Florin. Introdução a equações diferenciais: teoria e aplicações. Rio 

de Janeiro: LTC, c2004. 262 p. ISBN 8521614039. 

ZILL, Dennis G. Equações Diferenciais com aplicações em modelagem. 

São Paulo Thomson: Learning, 2013. 

ZILL, Dennis G. Equações Diferenciais com aplicações em modelagem, 

Thomson Learning, São Paulo, 2011. 

POLYA, G. A. Arte de resolver problemas. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 
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BRONSON,, and COSTA, Gabriel. Equações Diferenciais, 3ª edição. 

Bookman, 2008.  

 

9. EBOOK 

BRANNAN, James, and BOYCE, William E.. Equações Diferenciais uma 

Introdução a Métodos Modernos e suas Aplicações. LTC, 2008. 

ÇENGEL, Yunus A.                      . Porto Alegre: AMGH, 2014. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Eletrônica Digital 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F105996 04 4º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA:  

Introdução aos circuitos digitais. Sistemas de numeração. Álgebra de Boole. 

Função verdade. Circuitos combinacionais. Técnicas de Simplificação de 

funções lógicas. Funções incompletamente especificadas. Códigos. 

Codificadores. Decodificadores. Conversores. Demultiplexadores. 

Multiplexadores. Unidades aritméticas. Famílias Lógicas. 

 

2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA  

2.1 GERAL:  

Desenvolver ao discente as competências relativas à montagem de circuitos 

eletrônicos digitais com emprego de circuitos combinacionais entendendo suas 

aplicações na área de sistemas eletrônicos e de robótica, de acordo com 

normas técnicas  de segurança. 

 

2.2 ESPECÍFICOS: 

Unidade I: 
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 Análise e caracterização dos sistemas digitais. 

 Análise dos sistemas de numeração e aritmética binária. 

 Aplicações da álgebra Booleana. 

Unidade II: 

 Análise do mapa de Karnaugh 

 Analisar e aplicar os códigos digitais. 

 Aplicações dos blocos combinacionais. 

 Análise das famílias lógicas. 

 

3. COMPETÊNCIAS: 

 Desenvolvimento da capacidade de análise;  

 Aplicação dos conhecimentos na prática; 

 Desenvolvimento de capacidade investigativa, utilizando princípios, 

leis e aplicações de circuitos eletrônicos digitais; 

 Atuação em equipe; 

 Transmissão e registro, de forma ética, do conhecimento e produção. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I:  

1-Introdução aos sistemas digitais: 

 Introdução aos Sistemas Digitais.  

 Quantização, Codificação e Amostragem. 

 Noções Gerais sobre Sistemas Digitais/Sistemas Combinacionais e 

Sequenciais. 

2-Sistemas de Numeração e Aritmética Binária 

 Base 2, 8, 16. Mudança de Base. 

 Adição e Multiplicação Binária. 

 Representação em Complemento a Dois, Complemento a Um, Sinal-

Mantissa. 

3-Álgebra Booleana 
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 Conectivos Lógicos e Tabelas Verdade. 

 Lemas e Postulados. 

 Portas Lógicas – Simbologia. 

 Função de Chaveamento. Minimização usando Álgebra Booleana. 

Unidade II: 

1-Mapa de Karnaugh 

 Formas Canônicas de uma P.C. 

 Representação de uma P.C. em um Mapa de Karnaugh.  

 Funções Incompletamente Especificadas. 

 Minimização de uma P.C. usando Mapa de Karnaugh. 

2-Códigos Digitais 

 Código BCD, Gray, Excesso 3, Johnson, 7 Segmentos, 2 entre 5. 

 Aplicações dos Códigos Apresentados. 

3-Blocos MSI Combinacionais 

 Encodificadores, Codificadores e Decodificadores. 

 Multiplexadores e Demultiplexadores. Aplicações. 

 Somadores. Unidades Lógica-Aritméticas. ULAs. 

 Comparadores.  

4-Famílias Lógicas 

  Famílias Lógicas TTL, CMOS, NMOS, PMOS, I2L, ECL. Quadros 

Comparativos das Características de cada Família. 

 Família TTL. Séries 74XX, 74LXX, 74SXX, 74LSXX. 

 Saídas Totem Pole, Coletor Aberto e Tri-State. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Aulas em Data show; 

 Exercícios em Sala; 

 Aulas em laboratórios; 

 Visitas técnicas. 
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6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo na UNIT será desenvolvido mediante a aplicação de uma 

Prova Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das 

duas unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L.; Sistemas digitais: 

princípios e aplicações. 11aedição. São Paulo, SP: Prentice Hall, 2012. 

TOKHEIM., and Roger. Fundamentos de Eletrônica Digital: Sistemas 

Combinacionais - Série Tekne - Volume 1. AMGH, 2013. 

GARCIA, Paulo Alves; MARTINI, José Sidnei Colombo. Eletrônica digital: 

teoria e laboratório. 2ª edição. 7ª reimpressão. São Paulo, SP: Érica, 2013. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

IDOETA, Ivan V.; CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de eletrônica 

digital. 41ª edição, 3ª reimpressão. São Paulo, SP: Érica, 2013. 

SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth C. Microeletrônica. 5. ed., 7. reimpr. São 

Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2014. 848 p. 

DIAS, Morgado. Sistemas digitais: Princípios e práticas. 3ª edição, revisão. 

Lisboa: FCA, 2012. 

 

9. EBOOK 

FLOYD., and Thomas. Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações, 9ª 

edição. Bookman, 2011. 

TOKHEIM., and Roger. Fundamentos de Eletrônica Digital: Sistemas 

Sequenciais - Série Tekne - Volume 2. AMGH, 2013. 

D'AMORE., and Roberto. VHDL - Descrição e Síntese de Circuitos Digitais, 

2ª edição. LTC, 2012. 
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REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Física de Ondas, Termologia 
e Ótica. 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F104574 02 4º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Ondas: Movimentos Periódicos. Termologia: Temperatura e Calor. Ótica física: 

Natureza e propagação da luz; Difração e Interferência. 

 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA: 

2.1 GERAL 

 Proporcionar ao discente, através de atividades teóricas e práticas uma 

formação básica em termologia, ondas e ótica direcionada à sua área de 

formação, relacionando-a através de problemas aplicados. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Estudar alguns tipos de osciladores como pêndulo simples, pêndulo 

físico, oscilador massa-mola, identificar as principais características do 

movimento harmônico simples e relacioná-los com situações reais; 

 Compreender as bases da termologia, relacionando-a a dilatação 

térmica e a absorção de calor pelos sólidos.  

Unidade II 

 Identificar as caracteristicas da luz; 

 Estudar os fenômenos da reflexão, refração, difração e interferência. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Capacidade de fundamentar um movimento periódico em máquinas, 

pêndulos, objetos e outros tipos de osciladores reais e compreender 
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como uma força pode levar um oscilador a ter sua oscilação amortecida, 

forçada e em algumas situações levar à ressonância; 

 Capacidade de utilizar as bases da termologia, relacionando as escalas 

termométricas, sendo capaz de identificar e calcular a dilatação térmica 

e a quantidade de calor necessária para provocar a variação de 

temperatura de um sólido ou líquido, bem como o calor é transferido de 

um corpo para outro; 

 Capacidade de interpretação as principais características e fenômenos 

que envolvem a luz. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Ondas e termologia.  

1. Movimentos periódicos 

1.1 Definição de oscilação; 

1.2 Movimento harmônico simples (MHS); 

1.3 Energia no MHS; 

1.4 Pêndulo simples; 

1.5 Pêndulo físico; 

1.6 Oscilações amortecidas; 

1.7 Oscilações forçadas e ressonância. 

2. Temperatura e calor  

2.1 Temperatura e equilíbrio térmico; 

2.2 Termômetros e escalas de temperatura; 

2.3 Expansão térmica e a dilatação anômala da água; 

2.4 Quantidade de calor; 

2.5 Calorimetria e transições de fases; 

2.6 Mecanismos de transferência de calor. 

3. Projeto Experimental. 

Unidade II: Ótica física  

1. Natureza e propagação da luz  

1.1 A Natureza da luz; 
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1.2 Reflexão e refração; 

1.3 Polarização e Princípio de Huygens. 

2. Interferência 

2.1 Interferência e fontes coerentes; 

2.2 Interferência da luz produzida por duas fontes; 

2.3 Intensidade das figuras de interferência; 

2.4 Interferência em películas finas; 

3. Difração 

3.1 Difração de Fresnel e Fraunhofer; 

3.1 Difração produzida por uma fenda simples; 

3.2 Fendas múltiplas; 

3.3 Redes de difração. 

4. Projeto experimental 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O curso será ministrado através de aulas expositivas e projetos experimentais, 

envolvendo exemplos ilustrativos e exercícios propostos, além de 

aprofundamentos em alguns temas de maior interesse na atualidade, através 

de pesquisa bibliográfica. As aulas serão conduzidas com a utilização de 

quadro branco de pincel e datashow, alguns vídeos sobre o tema estudado, 

além dos projetos experimental que facilitarão à compressão da parte teórica.  

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas com perguntas 

subjetivas e contextualizadas; em cada unidade haverá a execução de um 

projeto que contará como medida de eficiência (ME).  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

WALKER, Jearl. Halliday e Resnick fundamentos de física: gravitação, 

ondas e termodinâmica. São Paulo, SP: Pearson Addison Wesley, c2009. v. 

2. 
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JEWETT, Jr. John W.; SERWAY, Raymond A. Princípios de Física. 2. Ed Vol. 

2. São Paulo: Thomson Pioneira, 2014. 

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Sears e Zemansky. física II: 

termodinâmica e ondas. 12. ed., 4. reimpr. São Paulo, SP: Pearson Addison 

Wesley, 2011. v. 2 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HAZEN, Robert M.; TREFIL, James. Física Viva - Uma Introdução À Física 

Conceitual - Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

HEWITT, Paul G. Física Conceitual. Porto Alegre: 2011. 

MARCELO, Alonso e EDWARD, Finn. Física- um curso universitário. vol 2. 

São Paulo: Edgard Blücher, 2011. 

TIPLER, Paul A. Física para Cientistas e Engenheiros.vol. 2. Rio de Janeiro: 

LTC, 2012. 

MORAN, j. Michael,. ; SHAPIRO, Howard N.. Princípios Termodinâmica para 

Engenharia, 6ª edição. LTC, 2009. 

 

9. EBOOK 

BAUER, Wolfgang, WESTFALL, Gary D., DIAS, Helio. Física para 

universitários: óptica e física moderna. Bookman, 01/2013. 

 
 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Métodos Estatísticos 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F103241 04 4º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 
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A ciência estatística, planejamento de experimentos em engenharia, tópicos em 

controle estatístico de processos, tópicos em estatística descritiva, noções de 

variáveis aleatórias e distribuições de probabilidades, tópicos de estatística 

inferencial, desenvolvimento e análise de modelos empíricos. 

 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL 

 Fornecer ao discente uma apresentação clara e lógica dos conceitos e 

fundamentos da ciência estatística. Além de despertar o interesse, no 

planejamento estatístico  e no desenvolvimento de modelos empíricos 

voltados para as áreas intrínsecas às engenharias. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Apresentar e aplicar os conceitos da ciência estatística. 

 Desenvolver habilidades no planejamento de experimentos na 

engenharia. 

 Analisar e aplicar os conceitos de controle estatístico de processos. 

 Analisar e aplicar os conceitos de estatística descritiva. 

 

Unidade II 

 Estudar e aplicar as variáveis aleatórias.  

 Analisar e aplicar as distribuições de probabilidades  

 Analisar e aplicar a estatística inferencial  

 Analisar e desenvolver modelos empíricos. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Capacidade de desenvolver habilidades no planejamento de 

experimentos na engenharia. 

 Capacidade de análise e aplicação de conceitos de controle estatístico. 
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 Capacidade de desenvolver modelos matemáticos empíricos. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Planejamento Estatístico 

1. A ciência estatística. 

2. Planejamento de experimentos em engenharia. 

3. Tópicos em controle estatístico de processos. 

4. Tópicos em estatística descritiva. 

 

Unidade II: Introdução a Variáveis Aleatórias 

1. Noções de variáveis aleatórias. 

2. Distribuições de probabilidades. 

3. Tópicos de estatística inferencial. 

4. Desenvolvimento e análise de modelos empíricos. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O curso será ministrado, através de aulas expositivas e dialogada. As aulas 

serão conduzidas com a utilização de quadro branco de pincel e data show, 

além da utilização do laboratório informática onde serão desenvolvidas 

atividades práticas com o auxílio de programas computacionais que facilitarão 

à compressão da teoria.  

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo na UNIT será desenvolvido mediante a aplicação de uma 

Prova Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das 

duas unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DEVORE, Jay L. Probabilidade e estatística: para engenharia e ciências. 

São Paulo, SP: Cengage Learning, c2015. 
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MORETTIN, Luiz Gonzaga; BUSSAB, Wilton de O. Estatística básica: volume 

único : probabilidade e inferência . 3. reimpr. São Paulo, SP: Pearson 

Prentice Hall, 2012. 375 p. 

LARSON, Ron; FARBER, Betsy. Estatística aplicada. 4. ed. São Paulo: 

Prentice Hall, 2011. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRUNI, Adriano Leal. Estatística aplicada à gestão empresarial. 3. ed. São 

Paulo, SP: Atlas, 2011. 398 p. 

SPIEGEL, Murray R. Estatística. 4. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2009. 597 

p. (Coleção Schaum) 

MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de O. Estatística básica. 6. ed., 

rev., atual. São Paulo: Saraiva Siciliano S/A, 2010. 540 p. 

 

9. EBOOK 

Montgomery, Douglas C., 1943-                                           

engenheiros / Douglas C. Montgomery, George C. Runger ; tradução e 

revisão técnica Verônica Calado. - Rio de Janeiro : LTC, 2012. 

HINES, William W.; MONTGOMERY, Douglas C.; GOLDSMAN, Dave; 

BORROR, Connie M. Probabilidade e Estatística na Engenharia. 4ª edição. 

LTC, 2006, Minha Biblioteca. 

Doane, David P.                                                 4. ed. – 

Dados eletrônicos. – Porto Alegre: AMGH, 2014. 

Loesch, Claudio, 1952- Probabil                                  . – 

[Reimpr.]. – Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

LOESCH, Cláudio. Probabilidade e estatística. Rio de Janeiro LTC 2012 1 

recurso online ISBN 978-85-216-2172-0. 
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REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: PRÁTICAS DE 
ENGENHARIA MECATRÔNICA II 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F105988 02 4º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Bases Orientadoras da Ação Generalizadas. Interpretação de uma segunda 

língua. Pesquisa, de forma independente, de um problema relativo à temática 

central do ano, com caráter inter e transdisciplinar, contextualizada na área do 

curso e compatível com as capacidades que deverão ser desenvolvidas.  

Integração dos conhecimentos dos 3º e 4º semestres letivos do curso. 

Desenvolvimento da prática integradora (Estudo de um caso base para as 

próximas Práticas de Engenharia). 

 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL:  

 Articular a prática baseada nas teorias já estudadas no curso, 

valorizando a pesquisa individual e coletiva e proporcionando o contato 

do educando com mundo dos negócios industriais. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Identificar tipos de liderança e o papel dos líderes nas empresas; 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva; 

 Entender e aplicar Bases Orientadoras da Ação que nortearão o 

desenvolvimento de suas atividades profissionais; 

 Estimular o aluno a buscar informações oriundas de várias fontes; 
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 Fomentar nos alunos a capacidade de sistematizar e processar 

informações coletadas para geração de conhecimentos. 

 Interpretação de textos técnicos em uma segunda língua. 

Unidade II 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva; 

 Fomentar nos alunos a capacidade de sistematizar e processar 

informações coletadas para geração de conhecimentos. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Trabalho de forma autônoma; 

 Identificação, planejamento e resolução de problemas; 

 Organização e planejamento do tempo; 

 Organização de projetos de pesquisa vinculados à área de 

conhecimento do curso; 

 Busca, processamento e análise de informação procedentes de fontes 

diversas; 

 Aplicar os conhecimentos na prática; 

 Compreender e aplicar a linguagem científica; 

 Buscar, processar e analisar informações procedentes de fontes 

diversas; 

 Trabalhar em equipe, com atenção às habilidades interpessoais; 

 Comunicar-se de forma oral e escrita; 

 Compromisso ético. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

 Bases Orientadoras da Ação: 

o Interpretação e Argumentação de Textos 

o Trabalho em Equipe 
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o Modelagem 

o Solução de Problemas 

o Construção de Projetos 

 Definição de um tema a partir de uma situação problema proposta pelo 

professor. 

 Identificação dos conteúdos já estudados em sua formação acadêmica, 

como estes são abordados de forma integradora em seu problema 

proposto. 

 Construção de uma proposta de Base Orientadora da Ação para 

desenvolvimento do tema selecionado. 

Unidade II 

 Construção de um artigo científico baseado na resolução do problema 

proposto para o tema selecionado: 

o Construção dos diferentes elementos que compõe um artigo 

científico (introdução, revisão, metodologia, conclusão, 

referências, etc). 

o Identificação e discussão dos impactos gerados que serão objeto 

de trabalho na discussão do artigo: ambiental, social, tecnológico, 

científico e econômico. 

o Normatização de artigos científicos de acordo com revistas 

específicas da sua área de atuação e normas ABNT. 

o Qualificação de revistas de sua área de formação. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Orientações individuais e coletivas, estudos de texto, discussões e 

argumentações no contorno do projeto, estudos dirigidos com gradação de 

dificuldade, acompanhamento a cada encontro das etapas de desenvolvimento 

do trabalho, e trabalho em equipe para resolução do problema multidisciplinar 

da sua área de atuação profissional. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
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A avaliação será desenvolvida em três etapas: uma parte escrita de 

desenvolvimento do trabalho em forma de um artigo científico equivalente a 

40% da nota da unidade, uma apresentação oral da pesquisa de campo 

realizada contemplando 20% da nota da unidade e os 40% restantes da nota 

serão distribuídos pela realização das etapas de desenvolvimento do projeto a 

cada encontro. 

A avaliação (em todas suas etapas) será norteada e dimensionada 

proporcionalmente aos seguintes fatores: Relevância do tema (técnica e/ou 

social), Clareza do desenvolvimento e estrutura do projeto, Organização 

metodológica, Participação da equipe (avaliação dos pares), Atenção às 

especificações técnicas e Postura de apresentação dos resultados.  Ressalta-

se que a avaliação dos pares é um fator determinante com influência direta 

proporcional a nota final atribuída ao aluno em cada unidade. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. 

Metodologia científica. São Paulo: Prentice Hall, 2013. 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 17. ed. São Paulo: Cortez, 

2015. 

MAXWELL, John C. 17 princípios do trabalho em equipe: desenvolva as 

qualidades que vão fazer a diferença e tornar sua equipe vencedora. Rio 

de Janeiro, RJ: Vida Melhor, 2015. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 

científico:elaboração de trabalhos na graduação.10. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 158 p. 

GIL, Antonio Carlos,. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed., 4. impr. 

São Paulo, SP: Atlas, 2010. 184 p. 

ROSARIO, João Maurício; Princípios de Mecatrônica; Pearson; 2014. 
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Bolton, Willian; Mecatrônica– Uma Abordagem Multidisciplinar; 4.ed. 

Bookman; 2010. 

 

9. ON LINE 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: 

NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: 

apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 

NBR 6022: informação e documentação: artigo em publicação periódica 

científica impressa. Rio de Janeiro: 2003. 

NBR 15287: informação e documentação: projeto de pesquisa. Rio de Janeiro: 

2011. 

NBR 6023: informação e documentação : referências : elaboração. Rio de 

Janeiro, RJ: ABNT, 2002. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Processos Mecânicos 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F105040 04 4º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Processo de fundição, de metalurgia do pó e conformação mecânica. 

Usinagem, tipos e aplicações; Principais processos de soldagem e aplicações; 

Processos de corte; Ensaios não destrutivos; Teoria geral dos processos de 

fabricação de peças plásticas; Planejamento do processo. 

 

2. OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL 

 Fornecer ao discente uma apresentação clara e lógica dos conceitos e 

fundamentos de processos mecânicos. Além de despertar o interesse, 
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no desenvolvimento e manipulação de protótipos voltados para as áreas 

intrínsecas à engenharia mecatrônica. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

Unidade I 

 Propiciar ao discente um conhecimento sólido dos principais processos 

mecânicos abordados na engenharia; 

 Entender a função e a aplicação dos tipos de usinagem abordados na 

engenharia.  

 Estimular a análise crítica do processo de soldagem, despertando no 

discente, a melhor decisão de escolha, do tipo a ser aplicado;  

 Estimular o aprendizado através do uso dos equipamentos de 

laboratório. 

Unidade II 

 Desenvolver habilidades no manuseio e análise de equipamentos 

mecânicos; 

 Promover a autonomia individual e coletiva acerca das decisões a serem 

tomadas no planejamento do processo de desenvolvimento de um 

protótipo; 

 Estimular o hábito do desenvolvimento de projetos; 

 Promover a análise crítica dos processos mecânicos ocorridos durante o 

desenvolvimento de projetos; 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Compreender a importância dos processos mecânicos no 

desenvolvimento tecnológico. 

 Fornecer uma vasta, rigorosa e acessível introdução aos conceitos de 

processos mecânicos. 

 Desenvolver habilidades necessárias para a solução de problemas na 

engenharia. 
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 Propiciar condições de aplicar as análises teóricas nas atividades 

práticas desenvolvidas em laboratório. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Processos mecânicos (parte I) 

1. Processo de fundição, de metalurgia do pó e conformação mecânica. 

a. Corte. 

b. Dobramento. 

c. Estampagem. 

d. Forjamento. 

e. Trefilação. 

f. Laminação.  

2. Usinagem, tipos e aplicações. 

a. Torneamento 

b. Fresamento 

c. Furação 

d. Mandrilamento 

e. Brochamento 

f. Corte de engrenagem 

g. Eletroerosão 

h. Retificação.  

3. Principais processos de soldagem e aplicações. 

a. Eletrodo Revestido. 

b. TIG. 

c. MIG-MAG. 

d. Arame tubular. 

e. Arco-submerso. 

Unidade II: Processos mecânicos (parte II) 

1. Processos de corte. 

1.1. Oxi. 

1.2. Plasma. 
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2. Ensaios não destrutivos. 

2.1. Ensaio Visual e Dimensional. 

2.2. Líquido Penetrante. 

2.3. Partículas Magnéticas. 

2.4. Ultrassom. 

2.5. Radiografia Industrial. 

3. Teoria geral dos processos de fabricação de peças plásticas; 

4. Planejamento do processo. 

4.1. Método e sequência de fabricação. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O curso será ministrado através de aulas expositivas e de aulas práticas, 

envolvendo exemplos ilustrativos e exercícios propostos. As aulas serão 

conduzidas com a utilização de quadro branco de pincel e data show, alguns 

vídeos sobre o tema estudado, além da utilização do laboratório onde serão 

desenvolvidas diversas experiências que facilitarão à compressão da parte 

teórica. A cada aula prática ou visita técnica realizada os alunos deverão 

confeccionar um relatório, em grupo, que fará parte da nota final de cada 

unidade. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo na UNIT será desenvolvido mediante a aplicação de uma 

Prova Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das 

duas unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento 

do aluno em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIAVERINI, V. Tecnologia mecânica: processos de fabricação e 

tratamento. São Paulo, Makron Books, 2000. 

LESKO, Jim. Design industrial: materiais e processos de fabricação. São 

Paulo: Edgard Blucher, 2004. 
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NOVASKI, O. Introdução à engenharia de fabricação mecânica. São Paulo, 

Edgard Blücher,2013. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KIMINAMI, CLAUDIO SHYINTI. Introdução aos processos de fabricação de 

produtos metálicos. São Paulo: Edgard Blücher, 2009. 

WITTE, Horst. Máquinas ferramenta: elementos básicos de máquinas e 

técnicas de construção. 2ª edição. Editora: Hemus, 2008. 

SILVA, S. D. CNC: Programação de Comandos Numéricos 

Computadorizados – Torneamento. 8ª Ed. 2009. 

Melconian, Sarkis. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 19ª 

edição. Érica. 2012. 

MARQUES, Paulo Villani; MODENESI, Paulo José; BRACARENSE, Alexandre 

Queiroz. Soldagem: fundamentos e tecnologia. 3ª edição, atualização. 2ª 

reimpressão. Belo Horizonte, MG: UFMG, 2013. 

COLLINS, Jack, BUSBY, Henry R., and STAAB, George Hans. Projeto 

Mecânico de Elementos de Máquinas. LTC, 2006. 

 

9. EBOOK 

JUVINALL, Robert, and MARSHEK, Kurt M.. Projeto de Componentes de 

Máquinas, 4ª edição. LTC, 2007. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Arquitetura e Organização 
de Computadores 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F106011 04 5º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.   EMENTA: 
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Visão Geral: Organização e arquiteturas. Introdução, evolução e desempenho 

dos computadores. Revisão à lógica digital: Circuitos Combinacionais, Circuitos 

Sequenciais. Aritmética computacional e representação de dados avançada. 

Organização de sistemas de computadores: processador, memória, 

dispositivos de E/S e interconexões entre esses componentes principais. 

Princípios de Arquitetura Computacional. Estrutura e funcionamento da CPU. 

Noções de linguagem de máquina. Conjuntos de instruções. Estrutura e 

funcionamento da CPU. Arquiteturas RISC e CISC. 

 

2.   OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA: 

2.1.   GERAL: 

Avaliar, analisar e criticar plataformas e dispositivos arquiteturais 

envolvidos na tecnologia da informação. 

2.2 .  ESPECÍFICOS: 

Unidade I: 

▪ Esclarecer que a tecnologia está cada vez mais forte na sociedade 

moderna; 

▪ Promover o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático para 

facilitar o projeto e uso em sistemas digitais; 

▪ Tornar o aluno capaz de avaliar, analisar e criticar os diversos 

tipos de dispositivos computacionais disponíveis no mercado; 

Unidade II: 

▪ Fazer o aluno a tomar decisões e resolver problemas 

computacionais de forma otimizada; 

▪ Propiciar o entendimento dos mecanismos básicos de 

comunicação entre os vários módulos que compõem um sistema 

computacional como: processador, memória, dispositivos de E/S. 

▪ Detalhar aspectos de funcionamento básicos, como a linguagem 

de máquina e software básico. 

 

3. COMPETÊNCIAS: 
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− Compreender as principais estruturas de hardware de um sistema 

computacional; 

− Entender como funciona a representação de dados nos 

computadores e sua aritmética; 

− Conceituar os fundamentos de arquitetura e organização de 

computadores, relacionando-os com as questões de projetos 

modernos; 

− Sugerir e comparar alternativas de organização de computadores; 

− Conhecer o impacto de diferentes mecanismos e estruturas no 

desempenho de um sistema computacional em diferentes aplicações; 

− Diferenciar as aplicações das linguagens de baixo nível e de alto 

nível. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I: 

▪ Introdução: Arquitetura e Organização; Breve Histórico da 

Evolução dos Computadores. 

▪ Nível Lógico Digital: Portas e Álgebra booleana; Circuitos Lógicos 

Digitais. 

▪ Aritmética Computacional: A Unidade Lógica e Aritmética; 

Representação de Números Inteiros; Aritmética de Números 

Inteiros; Representação de Números de Ponto Flutuante; 

Aritmética de Números de Ponto Flutuante. 

▪ Processadores: Organização da CPU, RISC versus CISC, 

Organização de Registradores, Ciclo de Instrução, Pipeline de 

Instruções. 

▪ Memória: Memória Primária (Visão Geral do Sistema de Memória 

de Computadores, Memória Principal de Semicondutor, Memória 

Cache); Memória Secundária; Disco Magnético; Memória Óptica; 

Fita Magnética. 

Unidade II: 
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▪ Organização de Entrada/Saída: Conceitos de interface, periférico e 

controlador, Mapeamento de entrada e saída, Tipos de 

transferência - bloqueado, teste de estado, interrupção, acesso 

direto à memória; Barramentos. 

▪ Conjunto de Instruções: Características de Instruções de Máquina; 

Modos de Endereçamento; Tipos de Instrução. 

▪ Microarquitetura - Informações Complementares. 

▪ Introdução à Memória Virtual. 

▪ Arquiteturas paralelas. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 8. ed., 4. 

reimpr. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2013 

TANENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 6. ed. 

São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil Ltda., 2013. 

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L.; Sistemas digitais: 

princípios e aplicações. 11aedição. São Paulo, SP: Prentice Hall, 2012. 
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8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NULL, Linda; LOBUR, Julia. Princípios básicos de arquitetura e 

organização de computadores. 2. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2010. 

MONTEIRO, Mário Antônio. Introdução à organização de computadores. 5. 

ed. 9. reimp. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2007. 

SILVA, Sidnei Domingues da. CNC: programação de comandos numéricos 

computadorizados : torneamento. 8. ed. 11. reimp. São Paulo, SP: Érica, 

Saraiva, 2014. 

 

9. EBOOK 

WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de arquitetura de computadores. 4. 

ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de redes de computadores. 2. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2013. 

PAI  O, Renato Rodrigues.                                       – 

PCs. São Paulo:  rica, 2014.. VitalBook file. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Cálculo Numérico 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F103276 04 5º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.  EMENTA 

Erros e ordem de convergência. Métodos iterativos para resolução de 

equações não lineares. Métodos diretos e iterativos para resolução de sistemas 

lineares. Métodos iterativos para resolução de sistemas não lineares. 

Interpolação. Diferenças finitas. Ajuste de curvas métodos dos mínimos 

quadrados. Integração numérica. Soluções numéricas de equações diferenciais 

ordinárias. 
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2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL 

Propiciar ao aluno noções sobre resolução de problemas através de modelos 

matemáticos, construídos a partir de métodos numéricos em cálculo, visando 

aprimorar seu conhecimento em programação. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

Unidade I: 

▪ Apresentar a aritmética computacional, visando a busca do não-

erro. 

▪ Apresentar resoluções em cálculo numérico para problemas que 

envolvam: 

▪ Sistemas Lineares, Zeros de Funções e Integração; 

Unidade II: 

▪ Apresentar métodos para Ajustes de Curvas; 

▪ Compreender o processo de Interpolação; 

▪ Construir algoritmos numéricos; 

▪ Apresentar aplicações dos mesmos. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

− Compreender a importância do cálculo numérico para a resolução de 

diversos problemas do cotidiano; 

− Compreensão dos conceitos de erro e representação de números no 

computador, domínio dos principais métodos numéricos para 

resolução de equações não lineares além dos sistemas de equações 

lineares e não lineares; 

− Domínio do conceito de interpolação incluindo a interpolação 

polinomial através das diferenças finitas de diferenças divididas; 

− Dentro do conceito de ajuste de curvas, compreender o método dos 

mínimos quadrados; 
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− Utilizando o conceito de interpolação, o aluno deverá compreender o 

conceito e principais métodos de integração numérica além da 

dedução do erro cometido em cada aproximação; 

− Compreender os métodos para resolução numérica de E.D.O.’s 

apresentados; 

− Dominar pelo menos uma linguagem de programação para 

implementar os métodos apresentados durante o curso. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I: 

▪ Sistema de ponto flutuante; 

▪ Arredondamento; 

▪ Erros; 

▪ Erros absolutos e relativos; 

▪ Erros de arredondamento e truncamento em um sistema de 

aritmética de ponto flutuante; 

▪ Análise de erros nas operações aritméticas de ponto flutuante; 

▪ Polinômios; 

▪ Enumeração das raízes de uma equação; 

▪ Localização das raízes de uma equação; 

▪ Separação das raízes de uma equação; 

▪ Ordem de convergência. Critério de parada; 

▪ Métodos interativos para resolução de equação; 

▪ Método da bissecção; 

▪ Método da falsa-posição; 

▪ Método da interação linear; 

▪ Método de Newton – Raphson; 

▪ Método da Secante; 

▪ Métodos Diretos para Resolução de Sistemas Lineares; 

▪ Método da eliminação de Gauss; 

▪ Método da Composição LU; 
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▪ Métodos Iterativos para Resolução de Sistemas Lineares; 

▪ Testes de parada; 

▪ Método Iterativo de Gauss-Jacobi; 

▪ Método Iterativo de Gauss-Seidel; 

Unidade II: 

▪ Numérica de Equações Ordinárias; 

▪ Interpolação Polinomial; 

▪ Interpolação Linear; 

▪ Interpolação Quadrática; 

▪ Interpolação pelo Polinômio de Lagrange; 

▪ Interpolação usando diferenças finitas; 

▪ Métodos dos Mínimos Quadrados; 

▪ Ajuste Polinomial; 

▪ Caso geral Linear; 

▪ Caso Reduzível ao Linear; 

▪ Caso não Linear; 

▪ O problema de Integração Numérica; 

▪ Fórmula de Newton – Cotes; 

▪ Regra dos Trapézios; 

▪ Regra de Simpson; 

▪ Teorema Geral do Erro; 

▪ Quadratura Gaussiana; 

▪ Comparação das Regras de Integração; 

▪ Equações diferenciais; 

▪ Métodos de soluções de equações; 

▪ Método de Euler; 

▪ Método baseado na série de Taylor; 

▪ Método de Runge-Kutta; 

▪ Método de Múltiplos passos. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FRANCO, Neide Bertoldi. Cálculo numérico. 9. reimpr. São Paulo, SP: 

Pearson Prentice Hall, 2015.  

CAMPOS FILHO, Frederico Ferreira. Algoritmos numéricos. 2. ed., reimpr. 

Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2014.  

MORETTIN, Pedro Alberto; HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton de O. Cálculo: 

funções de uma e várias variáveis. 3. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2016. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RUGGIERO, M. A. G. e LOPES, V. L. R. Cálculo numérico: aspectos 

teóricos e computacionais. São Paulo: McGraw-Hill, 2011.  

SPIEGEL, Murray R.; LIPSCHUTZ, Seymour; LIU, John. Manual de fórmulas 

e tabelas matemáticas. 3. ed.  Porto Alegre, RS: Bookman, 2011. 

CUNHA, M. Cristina C. Métodos numéricos. Campinas, SP: UNICAMP, 2009.   

BURDEN, R. L., FAIRES, J. D. Análise numérica. São Paulo: Thomson, 2008. 

PIRES, Augusto de Abreu. Cálculo numérico: prática com algoritmos e 

planilhas. São Paulo, SP: Atlas, 2014. 
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9. EBOOK 

GILAT, Amos.                                    . 4. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2012.. VitalBook file. Minha Biblioteca 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Ciências e Tecnologia dos 
Materiais 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F105473 04 5º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.   EMENTA: 

Introdução a Ciências dos Materiais; Classificação dos Materiais; Estruturas 

dos Materiais; Propriedades dos Materiais; Utilização dos materiais; Novos 

Materiais. 

 

2.   OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA: 

2.1 GERAL: 

Introdução ao estudo dos materiais baseando-se na relação entre estrutura, 

propriedades, processamentos e desempenho, com a finalidade de 

compreender os conceitos relacionados às propriedades dos materiais bem 

como os mecanismos para modificação destas propriedades. 

 

2.2 ESPECÍFICOS: 

 Unidade I: 

▪ Conhecer as estruturas dos materiais. 

▪ Identificar defeitos em materiais sólidos. 

▪ Compreender os mecanismos de aumento de resistência em 

metais. 

Unidade II: 

▪ Compreender as estruturas dos materiais poliméricos. 
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▪ Identificar as propriedades mecânicas dos materiais cerâmicos. 

 

3 COMPETÊNCIAS 

− Ao final da disciplina o aluno será capaz de reconhecer e diferenciar 

os fenômenos da Física do estado sólido ou física da matéria sólida. 

É uma disciplina que procura nortear os campos de atuações dos 

engenheiros. Ao fazer a sua escolha (MATERIAIS) o engenheiro 

deve levar em conta propriedades. 

− Degradação e Reciclagem, Materiais e Engenharia, Materiais e Meio 

Ambiente, Novos Materiais. 

 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

▪ Ciências dos Materiais; 

▪ Introdução Histórica; 

▪ Materiais x Energia x Meio Ambiente; 

▪ Desenvolvimento x Tecnologia; 

▪ Classificação dos Materiais; 

▪ A Estrutura dos Átomos; 

▪ Atrações Interatômicas; 

▪ Estrutura Cristalina e Moleculares; 

▪ Estruturas Amorfas; 

▪ Fases e Impurezas. 

Unidade II: 

▪ Material e Meio Ambiente; 

▪ Propriedades Mecânica; 

▪ Deformação e Ruptura; 

▪ Utilização dos Materiais; 

▪ Degradação dos Materiais; 

▪ Polímeros e Meio Ambiente; 

▪ Metais e Meio Ambiente; 



258 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪ Cerâmicos e Meio Ambiente; 

▪ Reciclagem dos Materiais; 

▪ Novos Materiais. 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CALLISTER JR., William D. Ciências e engenharia de materiais: uma 

introdução. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2012 

VAN VLACK, Lawrence Hall. Princípios de ciência dos materiais. 20. reimpr. 

São Paulo, SP: E. Blücher, 2014. 

BEER, Ferdinand P. et al. Mecânica dos materiais. 7. ed. Porto Alegre, RS: 

AMGH, 2015. 

 

8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7. ed., 7. reimpr. São Paulo, SP: 

Pearson Education do Brasil Ltda., 2013. 

GARCIA, Amauri; SPIM, Jaime Alvares; SANTOS, Carlos Alexandre dos. 

Ensaios dos materiais. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, c2014. 
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ASKELAND, Donald R.; WRIGHT, Wendelin J. Ciência e engenharia dos 

materiais. São Paulo, SP: Cengage Learning, c2015.  

NEWELL, James. Fundamentos da moderna engenharia e ciência dos 

materiais. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010.     

ATKINS, Peter; JONES, Loretta, Princípios de química: questionando a vida 

moderna e o meio ambiente, 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

 

9 EBOOK 

SMITH, William F.; HASHEMI, Javad. Fundamentos de engenharia e ciência 

dos materiais. 5ª ed. McGraw-Hil, 2012. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Fenômenos de Transporte I 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F104701 04 5º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.   EMENTA 

Conceitos fundamentais, Estática, Cinemática e Dinâmica dos Fluidos. 

Equação da Conservação: Continuidade e Quantidade de Movimento Linear. 

Escoamento Turbulento, Camada limite fluidodinâmica. 

 

2.   OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL: 

Transmitir uma visão geral dos conceitos fundamentais e aplicações da 

mecânica dos fluidos na Engenharia. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Unidade I: 
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▪ Compreender as Leis de Conservação para a sua aplicação no 

entendimento e representação por meio de modelos matemáticos 

dos processos da natureza, e em particular, dos sistemas 

produtivo e cotidiano. 

▪ Identificar os mecanismos básicos de condução, convecção e 

radiação nos problemas de transporte de massa, energia e de 

quantidade de movimento. 

▪ Reconhecer a importância dos fenômenos de transporte nos 

processos produtivos, no cotidiano e na manutenção da vida, 

entendendo a interação homem/meio- ambiente/atividades 

econômicas. 

Unidade II: 

▪ Elaborar modelos matemáticos elementares de fenômenos de 

transporte representativos de sistemas produtivos e do cotidiano. 

▪ Analisar e aplicar os resultados das resoluções de modelos 

matemáticos, compreendendo as limitações ou implicações das 

hipóteses postuladas. 

▪ Compreender, identificar e reunir de forma integrada e organizada 

as informações relacionadas à transferência de massa, energia e 

de quantidade de movimento encontradas em textos, esquemas e 

figuras de revistas, livros, jornais, enciclopédias, dicionários 

técnicos ou não, handbooks, internet, patentes e relatórios  

técnicos, licitações publicas, especificações técnicas de 

fornecimento. 

 

3.   COMPETÊNCIAS 

− Aprender os princípios básicos da Mecânica dos Fluidos; 

− Analisar as distribuições de pressão em fluidos em repouso; 

− Analisar as distribuições de força em corpos e superfícies 

submersas; 

− Estudar o escoamento ideal e real no interior de dutos. 
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4.   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

▪ Conceitos Fundamentais; 

▪ Caracterização de fluido; 

▪ Teoria do Contínuo; 

▪ Mecanismos de Transferência de Quantidade de Movimento; 

▪ Lei de Newton da Viscosidade; 

▪ Reologia; 

▪ Descrição e Classificação do Escoamento de fluidos; 

▪ Estática dos Fluidos; 

▪ Propriedades dos fluidos; 

▪ Pressão num fluido; 

▪ Equilíbrio num campo de forças; 

▪ Fluido incompressível no campo gravitacional; 

▪ Manometria; 

▪ Princípio de Arquimedes; 

▪ Variação da pressão atmosférica com a altitude; 

▪ Forma Integral das Equações de Conservação; 

▪ Teorema de Transporte de Reynolds; 

▪ Balanço global de massa; 

▪ Balanço global de quantidade de movimento; 

▪ Balanço global de energia mecânica; 

▪ Equação de Bernoulli. 

 

Unidade II: 

▪ Análise Diferencial do Escoamento de Fluidos; 

▪ Métodos de descrição de escoamentos; 

▪ Balanço diferencial de massa: equação da continuidade; 

▪ Balanço diferencial de quantidade de movimento; 

▪ Aplicações da equação de Navier-Stokes; 
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▪ Escoamento Viscoso em Dutos; 

▪ Comprimento hidrodinâmico de entrada; 

▪ Perda de carga em condutos de secção constante; 

▪ Fórmulas racionais para a perda de carga; 

▪ Perda de carga no regime laminar; 

▪ Perda de carga no regime turbulento; 

▪ Escoamento sobre corpos imersos/Camada Limite Fluidodinâmica; 

▪ Fluidos ideais x fluidos reais; 

▪ Perfil de velocidades na camada limite laminar sobre uma placa 

plana; 

▪ Coeficientes de Resistência; 

▪ Análise Dimensional na Mecânica dos Fluidos; 

▪ Natureza da análise dimensional; 

▪ Teorema de Buckingham Pi; 

▪ Significado físico de grupos adimensionais usuais; 

▪ Similaridade de escoamentos e estudos de modelos. 

 

5.   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6.   PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 
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7.   BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LIVI, Celso Pohlmann. Fundamentos de fenômenos de transporte: um texto 

para cursos básicos. 2. ed. 3. reimp. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015. 

BRUNETTI, Franco. Mecânica dos fluidos. 2. ed., rev., 9. reimpr. São Paulo, 

SP: Prentice Hall, 2015 

FOX, Robert W.; PRITCHARD, Philip J.; MCDONALD, Alan T. Introdução à 

mecânica dos fluidos. 8. ed. reimp. Rio de Janeiro, RJ: LTC, c2016. 

 

8.   BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

WHITE, Frank M. Mecânica dos fluidos. 6. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, c2011. 

BRAGA FILHO, Washington. Fenômenos de transporte para engenharia. 2. ed. 4. 

reimp. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2014.  

BISTAFA, Sylvio R. Mecânica dos fluidos: noções e aplicações. 2. reimp. São 

Paulo, SP: Blucher, 2015 

BIRD, R. Byron (Robert Byron),; STEWART, Warren E.; LIGHTFOOT, Edwin N. 

Fenômenos de transporte. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015. 

ÇENGEL, Yunus A. Transferência de calor e massa: uma abordagem prática. 4. 

ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2012. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Modelagem de Sistemas 
Dinâmicos 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F106003 04 5º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.   EMENTA 

Equações diferenciais de sistemas físicos. Transformada de Laplace. Funções 

de transferência de sistemas lineares. Álgebra dos diagramas de blocos. 

Diagramas de fluxo de sinais. Modelagem matemática de sistemas físicos. 

 

2.   OBJETIVO(S) DA DISCIPLINA 
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2.1  GERAL: 

Capacitar o aluno a realizar uma descrição analítica do sistema proposto 

especificando um conjunto adequado de variáveis e modelá-las através de 

equações de elementos e construir uma versão projetos de sistemas de 

controle. 

 

2.2  ESPECÍFICOS: 

Unidade I: 

▪ Postular uma descrição do sistema e construir uma versão 

simplificada (modelo físico), usando elementos idealizados. 

Representar o sistema por grafo de sistema e grafo de ligações. 

▪ Especificar um conjunto adequado de variáveis e relacioná-las 

através de equações de elementos e leis de interconexão, para 

obter um  modelo matemático do sistema dinâmico. 

Unidade II: 

▪ Definir modelos para identificação e realizar um processo de 

identificação de modelo. 

▪ Analisar resultados, extraindo informações relevantes a partir do  

modelo do sistema estudado. 

 

3.   COMPETÊNCIAS 

− Fornecer aos alunos os conceitos e ferramentas básicas necessárias 

para a modelagem matemática de sistemas mecânicos, elétricos, 

eletromecânicos, hidráulicos, pneumáticos e térmicos. 

− Conscientizar os alunos da importância do conhecimento dos 

sistemas mecânicos, elétricos, eletromecânicos, hidráulicos, 

pneumáticos e térmicos para a análise e projeto descrição sistemas 

de controle. 

− Capacitar o aluno a utilizar ferramentas matemáticas voltadas a 

modelagem de sistemas dinâmicos. 
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4.   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

▪ Introdução à Análise de Sistemas Dinâmicos: Conceituações 

Preliminares; O Processo de Análise; Modelos e Seus 

Significados; Modelagem de Sistemas / Construção  de Modelos; 

Classificação de Modelos de Sistemas; Classificação, Algumas 

Propriedades e Tipos de Sinais em Sistemas. 

▪ Modelos Matemáticos, Propriedades e Soluções: Formas de 

Modelos e Soluções -- Linearizações, Descrição Entrada-Saída 

para Sistemas Contínuos, Lineares, Invariantes no Tempo 

(Equação Diferencial, Resposta ao Impulso, Função de 

Transferência). 

▪ Modelagem Física: Conceitos, Paradigmas e Linguagens de 

Modelagem Física; Variáveis de Sistemas, Potência e Energia; 

Modelagem Física por Meio de Elementos Concentrados 

Idealizados -- Elementos de Sistemas Mecânicos a Dois 

Terminais, Elementos a Dois Terminais de Sistemas Elétricos, 

Elementos Idealizados de Sistemas Fluidos e Térmicos; 

Generalização dos Elementos de Sistemas Dinâmicos -- 

Elementos Armazenadores de Energia, Elementos Dissipadores, 

Fontes de Energia; Motor de Corrente Contínua com Controle de 

Armadura. 

▪ Modelagem Física Usando Representação por Grafos: 

Representação e Construção; Analogias Dinâmicas Entre 

Sistemas Físicos -- Sistemas Análogos, Dualidade; Impedâncias 

Generalizadas; Grafos de Ligações -- Representação por Grafo de 

Ligações, Elementos Representados como Pórticos e Ligações de 

Energia, Ligações e Convenções Utilizadas; Exemplos de 

Representação de Sistemas por Grafos de Ligações; Método 

sistemático para se construir representações por grafos de 

ligações: Modelagem de circuitos elétricos por grafos de ligações; 
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Modelagem de sistemas mecânicos por grafos de ligações; 

Modelagem por grafos de ligações –- método sistemático e 

Exemplos. 

▪ Diagrama de Blocos e Grafo de Fluxo de Sinais: Diagrama de 

Blocos; Representação na Forma de Diagramas de Blocos 

(Álgebra de Diagramas de Blocos; Grafo de Fluxo de Sinais -- 

Fluxograma; Representação na Forma de Grafo de Fluxo de 

Sinais; Fórmula de Mason; Elaboração de Diagramas de 

Simulação para Funções de Transferência). 

Unidade II: 

▪ Respostas de Sistemas de Primeira (1ª) Ordem, Segunda (2ª) 

Ordem e Terceira (3ª) Ordem: Sistemas de Primeira (1ª) Ordem; 

Sistemas de Segunda (2ª) Ordem; Sistemas de Terceira (3ª) 

Ordem; Sistemas de Ordem Mais Alta; Desempenho Baseado na 

Resposta a Degrau; Identificação de Parâmetros com Base na 

Resposta a Degrau; Modelos de Sistemas Lineares, Invariantes no 

Tempo, de Primeira Ordem; Modelos de Sistemas Lineares, 

Invariantes no Tempo, de Segunda Ordem; A Descrição Interna ou 

no Espaço de Estados, para Sistemas Contínuos, Lineares, 

Invariantes no Tempo. 

▪ O Conceito de Estado: A Equação Dinâmica; Matriz de 

Transferência da Equação Dinâmica; Solução da Equação 

Dinâmica (Caso Invariante; Cálculo da Matriz de Transição de 

Estados. 

▪ Estabilidade e Critérios de Estabilidade: Conceito de Estabilidade; 

Critério de Estabilidade de Routh-Hurwitz; Modelos a Parâmetros 

Incertos e o Teorema de Kharitonov. 

 

5.   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 
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fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6.   PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7.   BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GEROMEL, José C.; PALHARES, Alvaro G. B. Análise linear de sistemas 

dinâmicos: teoria, ensaios práticos e exercícios. 2. ed., 2. reimpr. São 

Paulo, SP: Blucher, 2014.  

ZILL, Dennis G. Equações diferenciais: com aplicações em modelagem. 3. 

ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2016. 

FREITAS FILHO, Paulo José. Introdução à modelagem e simulação de 

sistemas com aplicações em arena. 2. ed. Florianópolis, SC: Visual Books, 

c2008. 

 

8.   BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COSTA, Eduard Montgomery Meira; LIMA, Antonio Marcus Nogueira. 

Sistemas dinâmicos a eventos discretos: fundamentos básicos para a 

moderna automação industrial. Salvador, BA: Edufba, 2005.  

CHWIF, Leonardo.; MEDINA, Afonso C. Modelagem e simulação de eventos 

discretos: teoria e aplicações. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2015. 

BELGE, Engenharia; BATEMAN, Robert E. (Organizador). Simulação de 

sistemas: aprimorando processos de logística, serviços e manufatura. 2. 

tirag. Rio de Janeiro, RJ: Elservier, c2013. 
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SOUZA, Antonio Carlos Zambroni de; PINHEIRO, Carlos Alberto Murari. 

Introdução à modelagem, análise e simulação de sistemas dinâmicos. Rio 

de Janeiro, RJ: Interciência, 2008. 

BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e 

teoria de circuitos. 11. ed. reimp. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil 

Ltda., 2014. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Práticas de Extensão na 
Área de Engenharia 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F104647 02 5º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.   EMENTA 

Estudo sistemático dos marcos conceituais e diretrizes da extensão 

universitária. Desenvolvimento de práticas de extensão no contexto 

interdisciplinar. 

 

2.   OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL: 

Instituir a prática cotidiana de extensão e possibilitar a associação direta dos 

conteúdos e metodologias desenvolvidas no ensino e nas práticas 

investigativas com as ações de interação e intervenção social. Contribuir para a 

promoção de extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, da pesquisa 

científica e tecnológica geradas nas instituições. 

 

2.2 ESPECÍFICOS: 

Unidade I: 
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 Instituir a prática cotidiana de extensão e possibilitar a associação direta 

dos conteúdos e metodologias desenvolvidas no ensino e nas práticas 

investigativas com as ações de interação e intervenção social; 

Unidade II: 

 Contribuir para a promoção de extensão, aberta à participação da 

população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da 

criação cultural, da pesquisa científica e tecnológica geradas nas 

instituições. 

 

3.   COMPETÊNCIAS 

− Entender a importância das práticas de extensão na formação 

universitária; 

− Perceber a relevância da extensão e dos meios necessários para o 

desenvolvimento de habilidades procedimentais e atitudinais; 

− Ressignificar saberes por meio de ações extensionistas que articulem 

teoria e prática numa perspectiva interdisciplinar; 

− Apropriar-se dos conhecimentos desenvolvidos na universidade para 

reconstrução de saberes; 

− Desenvolver a autonomia acadêmica por meio de atividades 

extensionistas orientadas que permitam um direcionamento na 

gestão do tempo de estudo; 

− Discutir os procedimentos a serem utilizados no projeto de extensão 

a ser elaborado; 

− Elaborar projeto de extensão interdisciplinar; 

− Desenvolver projeto de extensão aliando a teoria da sala de aula à 

prática na comunidade. 

 

4.   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

▪ Projeto de Extensão Interdisciplinar: planejamento. 

Unidade II: 
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▪ Projeto de Extensão Interdisciplinar: execução. 

 

5.   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6.   PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7.   BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CALDERÓN, Adolfo. Educação superior: construindo a extensão 

universitária nas IES particulares. São Paulo, 1ª Edição, Editora Xamã, 

2006.    

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de projetos de extensão 

universitária. São Paulo, Editora Avercamp, 2008.  

SOUZA, Rose Reis de. Petálas e espinhos a extensão universitária no 

Brasil. São Paulo, Editora Cia dos Livros, 2010. 

 

8.   BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FARIA, Doris Santos de. (org.) Construção conceitual da extensão 

universitária na América Latina. Brasília: UNB, 2001.  

OTTAVIANI, Edélcio  (Organizador). Educação e extensão universitária: 

foco vestibular: um experimento da diferença. São Paulo,  SP: Paulinas, 

EDUC, 2010.  
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NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel. Políticas de extensão universitária 

brasileira. Belo Horizonte: UFMG, 2005.  

POSSOBON, Maria Elizete. BUSATO, Maria Assunta (orgs. Extensão 

universitária: reflexão e ação. Chapecó: Argos, 2009.  

SANTOS, Daisy Maria dos; FREIRE, José Marcos Monteiro; SILVA, Veleida 

Anahí (Org.). Universidade além da sala de aula: extensão universitária, 

desenvolvimento local e cidadania. São Cristóvão, SE: UFS, [2006]. 

 

9.   EBOOK 

IMBERNÓN, F. org. et al.                                                 

imediato. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Acionamentos Elétricos 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F106046 04 6º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.   EMENTA 

Fundamentos de conversão eletromecânica de energia. Princípios de 

funcionamento, características principais (estática e dinâmica), noções de 

especificação e modelagem das máquinas elétricas (motor de corrente 

contínua, motor de indução, motor síncrono, máquinas especiais). Princípios de 

funcionamento dos conversores estáticos (retificadores, pulsadores e 

inversores), métodos de comando e noções de especificação. Princípios gerais 

de variadores de velocidade e de posição: estruturas, modelos, redutores, 

comportamento estático e dinâmico, desempenho. 

 

2.   OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL: 
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Fornecer aos acadêmicos do curso de Engenharia, informações técnicas a 

respeito da tecnologia de acionamentos elétricos para sistemas industriais. 

 

2.2 ESPECÍFICOS: 

Unidade I: 

▪ Entendimento das especificação de motores elétricos. 

▪ Competência para desenvolver cálculos de rendimento de 

motores. 

▪ Analisar  dispositivos utilizados em baixa tensão. 

▪ Compreender Chaves de partida de acionamentos elétricos e seus 

componentes. 

▪ Aprender projetar painel de comando e proteção completa, 

incluindo instalação elétrica para uma indústria, usando um 

arquivo em AutoCad. 

Unidade II: 

▪ Projetar painel de comando e proteção completa, incluindo 

instalação elétrica para uma indústria, usando um arquivo em 

AutoCad. 

▪ Compreender Correção de fator de potencia automático. 

▪ Entender as variações de velocidade e acionamentos em motores 

elétricos usando inversores de frequência e Soft Starter. 

 

3.   COMPETÊNCIAS 

▪ Capacidade de especificar motores elétricos; 

▪ Capacidade de projetar acionamentos elétricos de chaves de 

partidas para sistemas industriais; 

▪ Capacidade de projetar um painel de comando e proteção;  

 

4.   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

▪ Especificação de motores elétricos. 
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▪ Motores de alto rendimento. 

▪ Analise de dispositivos utilizados em baixa tensão. 

▪ Chaves de partida de acionamentos elétricos e seus componentes. 

▪ Projeto de painel de comando e proteção completo, incluindo 

instalação elétrica para uma indústria, usando um arquivo em 

AutoCad. 

Unidade II: 

▪ Projeto de painel de comando e proteção completa, incluindo 

instalação elétrica para uma indústria, usando um arquivo em 

AutoCad. 

▪ Correção de fator de potência automático. 

▪ Variação de velocidade e acionamentos em motores elétricos 

usando inversores de frequência e Soft Starter. 

 

5.   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6.   PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7.   BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos elétricos. 5. ed. rev. 2. reimp. São 

Paulo, SP: Érica, 2015. 
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Mamede Filho, J. Instalações elétricas industriais. 7ª edição; Rio de Janeiro: 

LTC; 2013. 

CHAPMAN, S. J. Fundamentos de Máquinas Elétricas. 5ª Ed. Mc Graw Hill, 

2013. 

 

8.   BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CRUZ, Eduardo Cesar Alves. Instalações elétricas: fundamentos, prática e 

projetos em instalações residenciais e comerciais. 2. ed. 3. reimpr. São 

Paulo, SP: Érica, 2014. 432 p. 

Negrisoli, M. E. M.; Instalações Elétricas: Projetos Prediais em Baixa 

Tensão; 3ª edição; Blücher; 1987. 

FALCONE, Aurio Gilberto. Eletromecânica: transformadores e transdutores, 

conversão eletromecânica de energia. 8. reimpr. São Paulo, SP: E. Blücher, 

2014. v.1. 

CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 6ª edição. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 

2013. 

 

9.   EBOOK 

NISKIER, J.; Macintyre, A.J.; Instalações Elétricas; LTC; 2008. Dísponivel em 

Minha Biblioteca. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Acionamentos Hidráulicos e 
Pneumáticos 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F106186 04 6º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.   EMENTA 

Introdução à hidráulica; características gerais dos sistemas hidráulicos; fluidos 

hidráulicos; bombas e motores hidráulicos; válvulas de controle hidráulico; 
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elementos hidráulicos de potência; técnicas de comando hidráulico e 

aplicações a circuitos básicos; introdução à pneumática; características dos 

sistemas pneumáticos; geração de ar comprimido; especificação de 

compressores; distribuição de ar comprimido; dimensionamento de redes de 

distribuição de ar comprimido; controles pneumáticos; atuadores pneumáticos; 

circuitos pneumáticos básicos; comandos sequenciais; dispositivos eletro-

hidráulicos e eletropneumáticos; válvulas proporcionais. 

 

2.   OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL: 

A Disciplina analisa os Processos envolvidos nos acionamentos hidráulicos e 

Pneumáticos, tanto na área básica como nos acionamentos eletro-hidráulicos e 

eletropneumáticos, apresenta e discute os conceitos que regem os 

acionamentos hidráulicos e Pneumáticos de modo a promover a sua 

aprendizagem, bem como dos métodos de resolução de problemas quando da 

utilização e definições dos processos industriais. 

Para tanto o estudo aprofundado dos acionamentos hidráulicos e pneumáticos 

envolvidos na fabricação, nas várias fases do processo produtivo, é condição 

básica para a formação de um profissional competente no futuro. Com esta 

disciplina objetiva-se capacitar o acadêmico no uso efetivo dos acionamentos 

hidráulicos e Pneumáticos no desenvolvimento e planejamento de suas 

atividades nas áreas da Engenharia. 

 

2.2 ESPECÍFICOS: 

Unidade I: 

▪ Conhecer os aspectos gerais e os princípios dos sistemas 

hidráulicos e pneumáticos, suas vantagens e limitações; 

▪ Conhecer os componentes empregados nos sistemas hidráulicos e 

nos sistemas pneumáticos, sua constituição e forma construtiva e 

o seu princípio de funcionamento e o seu emprego; 
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▪ Conhecer e empregar a simbologia na elaboração de circuitos 

hidráulicos e de circuitos pneumáticos. 

Unidade II: 

▪ Empregar componentes hidráulicos para a elaboração de circuitos 

hidráulicos; 

▪ Empregar componentes pneumáticos para a elaboração de 

circuitos pneumáticos; 

▪ Conhecer e empregar métodos de seleção de compressores de ar, 

de formas de tratamento do ar comprimido, do armazenamento e 

da sua distribuição; 

▪ Aplicar conhecimentos de sistemas hidráulicos e pneumáticos em 

projetos mecânicos. 

 

3.   COMPETÊNCIAS 

− Saber calcular pressão e a transmissão de força em circuitos 

hidráulicos e pneumáticos. 

− Identificar o fluido adequado para um determinado sistema hidráulico. 

− Identificar se um fluxo é laminar ou turbulento. 

− Aprender a calcular velocidade e vazão em circuitos hidráulicos e 

pneumáticos. 

− Identificar quais fatores interferem na velocidade e/ou vazão dos 

circuitos hidráulicos. 

− Identificar se uma bomba está cavitada e quais as causas dessa 

cavitação. 

− Identificar os diversos elementos que compõem os circuitos 

hidráulicos e pneumáticos. 

− Identificar os principais tipos de filtro e seus principais tipos de 

filtragem. 

− Saber escolher o tipo de filtragem correta para um determinado 

sistema hidráulico. 

− Identificar os principais tipos de bombas hidráulicas. 
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− Identificar os diversos tipos de válvulas hidráulicas e pneumáticas. 

− Identificar os diversos tipos de atuadores hidráulicos e pneumáticos. 

− Saber escolher os elementos corretos para a preparação do ar 

comprimido. 

− Identificar os diversos tipos de compressores. 

− Projetar circuitos hidráulicos e pneumáticos para situações-problema 

básicas através de software de simulação específico. 

− Identificar possíveis problemas em sistemas hidráulicos e 

pneumáticos e propor melhorias e soluções. 

− Montar e desmontar sistemas hidráulicos e pneumáticos básicos. 

− Decidir entre dois ou mais projetos hidráulicos e/ou pneumáticos, 

qual o melhor para a empresa. 

 

4.   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I: 

▪ Introdução à hidráulica: Histórico. Aplicações. Princípios físicos 

aplicados á hidráulica. Princípio de Pascal. 

▪ Características gerais dos sistemas hidráulicos: Aspectos 

construtivos, aspectos cinemáticos, aspectos dinâmicos, aspectos 

funcionais. Vantagens e desvantagens. 

▪ Fluidos hidráulicos: Propriedades e Características dos fluidos 

empregados em sistemas hidráulicos. Tipos de fluidos hidráulicos. 

▪ Bombas e motores hidráulicos: Bombas de deslocamento positivo, 

bombas rotodinâmicas, tipos e características. Motores hidráulicos, 

tipos e características. Grupos de acionamento hidráulico. 

▪ Válvulas de controle hidráulico: Válvulas limitadores de pressão, 

válvulas de segurança e alívio, válvulas de sequência, válvulas 

direcionais, válvulas de controle de fluxo, válvulas de retenção, 

válvulas especiais. 

▪ Elementos hidráulicos de potência: Atuadores hidráulicos lineares 

de simples ação e de dupla ação, osciladores hidráulicos, 
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atuadores rotativos (motores hidráulicos), acumuladores 

hidráulicos. 

▪ Técnicas de comando hidráulico e aplicações a circuitos básicos: 

Método intuitivo aplicado aos circuitos hidráulicos, controle de 

força (pressão), controle de velocidade (vazão), comandos 

sequenciais, comandos especiais. 

▪ Introdução à pneumática: Histórico, aplicações, princípios físicos 

aplicados á pneumática. 

▪ Características dos sistemas pneumáticos: Flexibilidade, 

velocidade, efeitos da compressibilidade do ar, vantagens e 

desvantagens. 

▪ Geração de ar comprimido: Compressão do ar, eliminação de 

óleos, filtragem, eliminação da umidade, armazenamento de ar 

comprimido. 

 

Unidade II: 

▪ Especificação de compressores: Tipos construtivos, características 

de funcionamento, cálculo de compressores, fluxo e pressão, 

cálculo de reservatório. 

▪ Distribuição de ar comprimido: Critérios para distribuição de ar 

comprimido. 

▪ Dimensionamento de redes de distribuição de ar comprimido: 

Cálculo de perdas de carga em dutos e acessórios, materiais para 

redes de ar comprimido. 

▪ Controles pneumáticos: Controle de força (pressão), controle de 

velocidade (vazão), controle de direção (sentido de movimento). 

Válvulas pneumáticas de controle de pressão, de vazão e 

direcionais; simbologia. 

▪ Atuadores pneumáticos: Atuadores lineares de simples ação, 

atuadores lineares de dupla ação, atuadores lineares sem haste, 

guias lineares pneumáticas, osciladores pneumáticos, atuadores 
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rotativos, motores pneumáticos. Formas construtivas e princípios 

de funcionamento. 

▪ Circuitos pneumáticos básicos: Simbologia, esquemas de circuitos 

pneumáticos, método intuitivo. 

▪ Comandos sequenciais: Diagrama de movimentos, diagrama de 

sinais (de comando). Métodos sistemáticos, método cascata, 

método passo a passo. 

▪ Dispositivos eletro-hidráulicos e eletropneumáticos: Válvulas 

eletro-hidráulicas e eletro pneumáticas. Circuitos empregando 

dispositivos eletro hidráulicos e eletro pneumáticos. 

▪ Válvulas proporcionais Comandos proporcionais. Características e 

aplicações. 

 

5.   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O conteúdo é apresentado aos alunos de forma expositiva e dialogada. Quadro 

e pincel são usados para anotações de aspectos mais relevantes, ideias 

chaves, na forma de textos, figuras, gráficos, esquemas, fluxogramas, 

classificações, elaboração de circuitos e demonstrações de cálculos. 

Computador e projetor multimídia são utilizados para a mesma finalidade e em 

sequências de figuras, simulações de circuitos e apresentação de filmes. Os 

alunos são estimulados com perguntas, por vezes para ser respondidas no 

quadro. 

No laboratório os componentes de sistemas hidráulicos são apresentados aos 

alunos e é demonstrado o seu funcionamento básico. Circuitos pré-

estabelecidos, para obtenção de funções (movimentos, simulações) simples 

são propostos. O nível de complexidade é aumentado de maneira interativa e 

os alunos são estimulados a participar das montagens respondendo a questões 

antes dos circuitos serem postos a funcionar ou a partir do seu funcionamento. 

”Falhas” intencionais são introduzidas pedindo-se aos alunos que expliquem a 

sua causa. Estimula-se que os alunos façam alterações nos 

esquemas/circuitos fazendo eles próprias as montagens. Os alunos podem 
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eles próprios sugerir novas funções aos esquemas. Explicações são reforçadas 

pelo professor e esclarecimentos são feitos sempre que os alunos não 

encontrem, eles mesmos as explicações para os eventos. Para as práticas em 

sala de aula são propostos problemas a partir dos princípios fundamentais e é 

pedido aos alunos que os resolvam. Também são apresentados problemas de 

aplicação de componentes e/ou circuitos hidráulicos para a realização de 

tarefas hipotéticas e/ou reais para serem solucionados pelos alunos. Atividades 

de elaboração de circuitos e especificação de componentes hidráulicos são 

realizadas pelos alunos, bem como projetos empregando soluções hidráulicas. 

Para as atividades práticas empregando sistemas pneumáticos empregam-se 

procedimentos análogos. 

 

6.   PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7.   BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, controle e automação de 

processos. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, c2010. 

FIALHO, Arivelto Bustamente. Instrumentação industrial: conceitos, 

aplicações e análises. 7. ed., 7. reimpr. São Paulo, SP: Érica, 2015. 

MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro; Engenharia de 

automação industrial; Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013. 

 

8.   BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NATALE, Ferdinando; Automação industrial; 10ª edição, 8ª reimpressão; São 

Paulo, SP: Érica; 2014. 
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CAPELLI, Alexandre. Automação industrial: controle do movimento e 

processos contínuos. 3. ed., 3. reimpr. São Paulo, SP: Érica, 2015. 

BONACORSO, Nelso Gauze; NOLL, Valdir. Automação 

eletropneumática. 12. ed. 3. reimp. São Paulo, SP: Érica, 2014. 

 

9.   EBOOK 

FIALHO, Arivelto Bustamente. Automação Pneumática: Projetos 

Dimensionamentos e Analises de Circuito. 4ª Edição. São Paulo: Érica, 

2006. 324p. 

FIALHO, Arivelto Bustamante; Automação hidráulica: projetos, 

dimensionamento e análise de circuitos; 4ª edição; Érica; São Paulo; 2006, 

284p. 

PRUDENTE, Francesco. Automação industrial : pneumática. Rio de Janeiro: 

LTC, 2013. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Controle de Sistemas 
Lineares 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F106038 04 6º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.   EMENTA 

Representação e análise de sistemas dinâmicos lineares no tempo e na 

frequência. Lugar das raízes e resposta em frequência. Projeto de sistemas de 

controle de tempo contínuo. Implementação de sistemas de controle 

automático completos (sensor, atuador, condicionador de sinais e cálculo e 

implementação de controladores) de forma a integrar conhecimentos de 

eletrônica de potência, controle e instrumentação. 

 

2.   OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 
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2.1 GERAL: 

Aprofundar os conceitos teóricos sobre transformada de Laplace e séries de 

Fourier já obtidos em disciplinas precedentes, bem como, os diversos tipos de 

filtros e seu comportamento em regime transitório e em regime permanente. 

Analisar a resposta de sistema e validar a estabilidade ou instabilidade do 

mesmo. Sintetizar controladores clássicos para correção de erro utilizando a 

técnica de espaço de estados. 

 

2.2 ESPECÍFICOS: 

Unidade I: 

▪ Empregar as técnicas de modelagem de sistemas lineares: 

Transformada de Laplace e séries de Fourier para levantar o 

modelo do sistema proposto. 

▪ Analisar a estabilidade do sistema dinâmico aberto e realimentado. 

Unidade II: 

▪ Empregar a técnicas Lugar das Raízes para análise de 

estabilidades. 

▪ Sintetizar controladores clássicos (PID) para controle de sistemas 

realimentados. 

 

3.   COMPETÊNCIAS 

− Aplicar em problemas de engenharia os conceitos teóricos sobre 

transformada de Laplace e séries de Fourier para modelar o sistema. 

− Ter habilidade de obter as respostas em frequência dos diversos 

sistemas, e especificamente de traçar diagramas de Bode 

concernentes, obtendo, a partir deles, informações sobre o 

comportamento desses sistemas. 

− Analisar sistemas estáveis e sistemas instáveis através de técnicas 

simples e complexas, bem como, identificá-los, bem como identificar 

limites entre estabilidade e instabilidade destes sistemas. 

− Projetar controladores lineares para aplicação em campo. 
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4.   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

▪ Estabilidade de Sistemas Lineares Realimentados: Conceito de 

estabilidade; Critério de estabilidade de Routh-Hurwitz; 

Estabilidade relativa de sistemas de controle realimentados; 

Estabilidade de sistemas de variáveis de estado. 

▪ Método do Lugar das Raízes: Conceito do “Lugar das Raízes”; 

Procedimento para determinação do Lugar das Raízes; Seleção 

de valores de parâmetros pelo método do Lugar das Raízes; 

Controladores de 3 termos (PID); Sensitividade e o Lugar das 

Raízes. 

Unidade II: 

▪ Métodos de Resposta em Frequência: Gráficos de Resposta em 

Frequência; Exemplo de traçado do diagrama de Bode; Medidas 

da Resposta em Frequência; Especificações de desempenho no 

domínio da frequência. 

 

5.   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6.   PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 
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7.   BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H.; Sistemas de Controle Modernos; 11ª 

edição; Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

NISE, Norman S. Engenharia de sistemas de controle. 6. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: Livros Técnicos e Científicos, 2014. 

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. 3. reimp. São 

Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2012. 

 

8.   BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

José C. Geromel, Rubens H. Korogui. Controle Linear de Sistemas 

Dinâmicos. Ano 2011. 1ª edição. Editora Blucher. 

NUNES, Giovani Cavalcante; MEDEIROS, José Luiz de; ARAÚJO, Ofélia de 

Queiroz Fernandes; Modelagem e controle na produção de petróleo: 

aplicações em MATLAB; São Paulo: Blücher, 2010. 

SOUZA, A. C. Z. Projetos, Simulações e Experiências de Laboratório em 

Sistemas de Controle. 1ª Ed. Interciência, 2014. 

 

9.   EBOOK 

CARVALHO, JL de. Sistemas de controle automático. LTC, 

03/2000.VitalBook file.  

SOLOMAN, Sabrie. Sensores e sistemas de controle na indústria. 2. ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2012. VitalBook file.  

GOLNARAGHI, Farid, KUO, Benjamin C. Sistemas de controle automático. 

9.ed. LTC, 01/20129.ed. LTC, 2012. VitalBook file. 
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REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Metrologia Industrial 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F106054 02 6º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.   EMENTA 

Breve histórico e fundamentos de medidas (algarismos significativos e medição 

experimental). Metrologia no Brasil (INMETRO, laboratórios e redes de 

metrologia; metrologia legal, científica e industrial). Sistema internacional de 

unidades (SI), sistema inglês e VIM – Vocabulário Internacional de Metrologia. 

Erro versus incertezas de medição. Incertezas experimentais e cálculo de sua 

propagação. Sistema generalizado de medição (métodos, componentes 

básicos de um sistema, características metrológicas e representação absoluta 

e relativa). Calibração e aferição (industrial e laboratorial) dos instrumentos de 

medida/sistemas de medição. Resultados de medições diretas e indiretas. 

Seleção de sistemas de medição (características da tarefa de medição e 

aspectos técnicos, logísticos e econômicos). Controle de qualidade e 

confiabilidade de processos de medição na indústria. Experimentos de 

engenharia e controle dimensional (práticas): Instrumentos de medição e 

controle dimensional; Uso de instrumentação simples de medidas lineares e 

angulares (paquímetro, micrômetro e goniômetro para medição e cálculo de 

comprimento, área, volume, ângulo plano e esférico). Uso de instrumentos 

comparadores e auxiliares de medição (relógio comparador, base, blocos 

padrão de massa e de comprimento, etc.). 

 

2.   OBJETIVO (S) DA DISCILINA: 

2.1 GERAL: 

Proporcionar, desenvolver e aperfeiçoar o aprendizado dos princípios básicos 

envolvidos na realização das medições, como o controle dimensional e 
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geométrico, o princípio de funcionamento e a seleção dos instrumentos para as 

medições de distâncias, de ângulos e de irregularidades micro geométricas das 

superfícies das peças mecânicas. 

 

 2.2 ESPECÍFICOS: 

Unidade I: 

▪ Apresentar aos estudantes os conceitos fundamentais da 

metrologia. 

▪ Familiarizar os estudantes com as mais importantes técnicas da 

medição dimensional. 

 

Unidade II: 

▪ Possibilitar aos estudantes a prática da medição dimensional com 

instrumentação adequada. 

 

3.   COMPETÊNCIAS 

− Entender a importância das práticas de extensão na formação 

universitária; 

 

4.   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

▪ Conceitos fundamentais de metrologia e instrumentação: 

Instrumentação na indústria, conceitos gerais de metrologia e 

instrumentação, sistema generalizado de medição; Características 

gerais dos instrumentos, fontes de erro, calibração e 

rastreabilidade; Sistema internacional de unidades, sinais 

padronizados para instrumentação. 

▪ Medição de pressão: Conceitos e unidades, classificação dos 

medidores de pressão; Tipos de medidores: tubo em ``U'', 

manômetro de Bourdon, manômetro com enchimento de líquido, 
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manômetro de transmissão mecânica; Acessórios para medição 

de pressão, selos químicos; Medição eletrônica de pressão. 

Unidade II: 

▪ Medição de temperatura: Generalidade sobre temperatura, 

medidores do sistema físico e do sistema elétrico, escalas 

termométricas; Tipos de medidores (sistema elétrico) Termopar: 

leis termoelétricas e princípio de funcionamento, relação tensão 

sinal elétrico, tipos de termopares, curvas e características. 

Termopar convencional e mineral, fios de extensão e 

compensação, tipos de juntas, acessórios, transmissores de 

temperatura; Termômetro de Resistência: princípio de 

funcionamento e características construtivas, aplicações; circuitos 

para conversão da variação de resistência (circuito em Ponte de 

Wheatstone); Termistor, pirômetros, medidores integrados. 

▪ Introdução ao controle de processo: Conceitos básicos: malha de 

controle, elementos de uma malha de controle. Controle em malha 

aberta e malha fechada; Sistemas de controle: on-off, controle 

proporcional, integral, Derivativo; Válvulas de controle, curvas de 

abertura, sinais de controle, conversor pressão corrente; 

Simbologia para plantas de controle. 

▪ Instrumentos para Medição de Vazão e Nível: Generalidades 

sobre medição de vazão; Tipos de medidores de vazão: por 

geração de pressão diferencial, de deslocamento positivo, 

medidores especiais; Generalidades sobre medição de nível e 

controladores de nível; Principais métodos de medição de nível: 

direta, indireta, e especiais. 

 

5.   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 
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fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6.   PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7.   BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FIALHO, Arivelto Bustamante; Instrumentação industrial: conceitos, 

aplicações e analises;1ª edição; São Paulo: Érica; 2002. 

LIRA, Francisco A.; Metrologia na Indústria; Érica; São Paulo; 2001. 

BALBINOT, Alexandre; BRUSAMARELLO, Valner João. Instrumentação e 

Fundamentos de Medidas - Vol. 1, 2ª edição. LTC, 2010. 

 

8.   BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SOISSON, Harold. Instrumentação industrial.Editora: Hemus; 2002. 

BEGA, Egídio Alberto (Org.). Instrumentação industrial. 2ª edição. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2006. 

INMETRO, ABNT, SBM. Expressão da incerteza de medição na calibração 

– EA4/02. Rio de Janeiro, 1999. 

 

9.   ON LINE 

ABNT, Norma NBR ISO 10012-1: Requisitos de garantia da qualidade para 

equipamentos de medição, 1994. 

INMETRO. Vocabulário Internacional de termos fundamentais e gerais de 

metrologia. Portaria nº 29 de 10 de março de 1995. Duque de Caxias. 

Documento Online 
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ABNT, Norma NBR ISO 10012-1: Requisitos de garantia da qualidade para 

equipamentos de medição.1994.  

BHUYAN, Manabendra.                                          

          . Rio de Janeiro : LTC, 2013. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Microcontroladores e 
Aplicações 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F106020 04 6º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.   EMENTA 

Arquiteturas microprocessadas (microprocessadores X microcontroladores). 

Estrutura organizacional. Barramentos de endereços, dados e controle. 

Multiplexação de pinos. Dispositivos periféricos, temporizadores, controle de 

serial e interrupção. Sistemas de entrada e saída. Apresentação de 

microcontroladores comerciais. Prática em assembly (linguagem de 

montagem). Acesso direto à memória. Conversores A/D e D/A. Ferramentas 

para análise, desenvolvimento e depuração. Aplicações voltadas para 

automação e controle. 

 

2.   OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA: 

2.1 GERAL: 

Preparar o aluno para a criação de projetos de automação utilizando 

microcontroladores, bem como propiciar o entendimento de todos os 

componentes internos e externos destes dispositivos. Os microcontroladores 

oferecem uma alternativa de baixo custo para a automação e controle de 

processos. 

 

2.2  ESPECÍFICOS: 
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Unidade I: 

 Conhecer as diferenças entre microcontrolador e microprocessador. 

 Conhecer a arquitetura interna de um microcontrolador. 

 Desenvolver “hardware” de um microcontrolador. 

Unidade II: 

 Aplicar técnicas de programação assembly em microcontroladores. 

 Compreender periféricos dos microcontroladores, como comunicação 

serial, conversor analógico para digital. 

 Projetar hardware e software em situações de aprendizagem. 

 

3 COMPETÊNCIAS: 

 Distinguir Arquiteturas microprocessadas. 

 Projetar, programar e manter sistemas automatizados, utilizando 

microcontroladores. 

 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I: 

 Microcomputador: histórico do computador, diagrama em blocos. 

 Microprocessador e microcontrolador. 

 Arquitetura Harvard e Von Neumann. Tecnologia RISC e CISC. 

 Hardware de microcontrolador – PIC: pinagem; versões, 

encapsulamentos e periféricos. 

 Estrutura interna. 

 Estrutura de memória (programa e dados). Mapeamento das 

memórias. 

 Registradores de uso geral e especiais. 

 Circuito de Clock, Ciclos de máquina. 

 Configurações dos PORTs. 

 Conjuntos de instruções: Manipulação de Registradores, Operações 

aritméticas, Operações lógicas, Desvio, Controle e Subrotinas. 
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Unidade II: 

 Fluxograma. 

 Linguagem e Ambiente de Programação. 

 Display de cristal líquido e de sete segmentos. 

 Interrupções. 

 Memórias não voláteis (EEPROM e FLASH). 

 Comunicação serial – USART. 

 Conversor AD. 

 Módulos CCP – Capture/ Compare/PWM. 

 Projeto de desenvolvimento de hardware de microcontroladores. 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

O conteúdo é apresentado aos alunos de forma expositiva e dialogada. Quadro 

e pincel são usados para anotações de aspectos mais relevantes, ideias 

chaves, na forma de textos, figuras, gráficos, esquemas, fluxogramas, 

classificações, elaboração de circuitos e demonstrações de cálculos. 

Computador e projetor multimídia são utilizados para a mesma finalidade e em 

sequências de figuras, simulações de circuitos e apresentação de filmes. Os 

alunos são estimulados com perguntas, por vezes para ser respondidas no 

quadro. 

No laboratório os componentes de sistemas microcontrolados são 

apresentados aos alunos e é demonstrado o seu funcionamento básico. 

Circuitos pré-estabelecidos simples são propostos. O nível de complexidade é 

aumentado de maneira interativa. Explicações são reforçadas pelo professor e 

esclarecimentos são feitos sempre que os alunos não encontrem, eles mesmos 

as explicações para os eventos. Para as práticas em sala de aula são 

propostos problemas a partir dos princípios fundamentais e é pedido aos 

alunos que os resolvam. Também são apresentados problemas de aplicação 

de componentes e/ou circuitos eletrônicos para a realização de tarefas 

hipotéticas e/ou reais para serem solucionados pelos alunos. Atividades de 
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elaboração de circuitos e especificação de componentes são realizadas pelos 

alunos, bem como projetos empregando microcontroladores. 

 

6 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SOUZA, David José de. Desbravando o PIC: ampliado e atualizado para PIC 

16F628A– 11ª edição; São Paulo: Érica, 2007. 

PEREIRA, Fábio; Microcontroladores PIC: programação em C; 7ª edição; 

11ª reimpressão; São Paulo, SP: Érica, 2014. 

PEREIRA, Fábio. Microcontroladores PIC: programação em C. 7. ed. 12. 

reimp. São Paulo, SP: Érica, 2014. 

 

8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PATTERSON, David A.; HENNSSY, John L.; Organização e projeto de 

computadores; 11ª tiragem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier/Campus, 2005. 

PEREIRA, Fábio; Tecnologia ARM: microcontroladores de 32 bits; 4ª 

reimpressão; São Paulo, SP: Érica, 2014. 

TANENBAUM, Andrew S.; Organização estruturada de computadores; 5ª 

edição; São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

MCROBERTS, Michael; Arduino básico; 3ª reimpressão; São Paulo, SP: 

Novatec, 2013. 

 

9 EBOOK 

MONK, Simon. 30 projetos com arduino. 2. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
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MONK, Simon. Programação com Arduino : começando com sketches. 

Porto Alegre: AMGH, 2013. 

PEREIRA, Fábio. Microcontroladores PIC: técnicas avançadas. São Paulo: 

Érica, 2008.  

MONK, Simon. 30 projetos com arduino. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

VitalBook file. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO  

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Práticas de Engenharia 
Mecatrônica III 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F106062 02 6º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1.   EMENTA: 

Bases Orientadoras da Ação Generalizadas. Interpretação de uma segunda 

língua. Integração dos conhecimentos dos 5º e 6º semestres letivos do curso. 

Construção de um projeto integrador continuando, quando for o caso, o tema 

proposto em Práticas de Engenharia II com enfoque na intervenção social. 

Solução de Projeto de Média-Alta Complexidade. 

 

2.   OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA: 

2.1 GERAL: 

Estimular práticas de estudos independentes visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno com ênfase nas disciplinas do 

quinto e sexto períodos. 

 

2.2  ESPECÍFICOS: 

Unidade I: 

 Estimular o aluno a buscar informações oriundas de várias fontes; 

 Interpretação de um texto técnico em uma segunda língua; 
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 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva; 

 Entender e aplicar Bases Orientadoras da Ação que nortearão o 

desenvolvimento de suas atividades profissionais. 

Unidade II: 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva; 

 Fomentar nos alunos a capacidade de sistematizar e processar 

informações coletadas para geração de conhecimentos. 

 

3 COMPETÊNCIAS: 

 Trabalhar de forma autônoma; 

 Identificar, apresentar e resolver problemas; 

 Aplicar os conhecimentos na prática; 

 Compreender e aplicar a linguagem científica; 

 Organizar e planejar o tempo para execução de atividades; 

 Organizar projetos de pesquisa vinculados à área de conhecimento do 

curso; 

 Buscar, processar e analisar informações procedentes de fontes 

diversas; 

 Trabalhar em equipe, com atenção às habilidades interpessoais; 

 Comunicar-se de forma oral e escrita; 

 Compromisso ético; 

 Responsabilidade social e compromisso cidadão. 

 Conhecer a área de atuação do engenheiro de produção e as 

responsabilidades atribuídas à esta profissão no meio social e 

ambiental; 

 Compreender a importância no desenvolvimento de trabalho de 

consolidar as informações provenientes de diversas áreas para 

desenvolvimento de projeto. 
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4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I: 

 Planejamento de projeto. 

 Aplicação da Base Orientadora da Ação para interpretar um texto em 

uma segunda língua. 

 Aplicação da Base Orientadora da Ação para montar equipes de 

trabalho. 

 Aplicação da Base Orientadora da Ação para Modelar e Solucionar o 

Problema Proposto. 

Unidade II: 

 Desenvolvimento de Prática Integradora Específica auxiliada pelas 

Bases Orientadoras da Ação; 

 Construção de um Pré-Projeto para resolução do problema específico 

segundo Base Orientadora de Ação proposta, identificando em cada 

caso, os impactos gerados: ambiental, social, tecnológico, científico e 

econômico. 

 Execução de Projeto. 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

Orientações individuais e coletivas, estudos de texto, discussões e 

argumentações no contorno do projeto, estudos dirigidos com gradação de 

dificuldade, acompanhamento a cada encontro das etapas de desenvolvimento 

do trabalho, e trabalho em equipe para resolução de problema multidisciplinar 

da sua área de atuação profissional. 

 

6 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 
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acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, P. A.; SILVA, Roberto da. Metodologia 

científica. 6. ed., 9. reimpr. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2013. 

SCHNEIDER, W.Desenho Técnico Industrial. 1ª ed. Nacional, 2008. 

Mamede Filho, J. Instalações elétricas industriais. 7ª edição; Rio de Janeiro: 

LTC; 2013. 

 

8 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

José C. Geromel, Alvaro G. B. Palhares. Análise linear de sistemas 

dinâmicos: teoria, ensaios práticos e exercícios. 2ª edição. Editora Blucher. 

GIL, Antonio Carlos,. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed., 4. impr. 

São Paulo, SP: Atlas, 2010. 184 p. 

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5a edição. 3ª 

reimpressão. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2012. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 

científico: elaboração de trabalhos na graduação.10. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 158 p. 

 

9 EBOOK / ON LINE 

ALCIATORE, David, and HISTAND, Michael B.. Introdução à Mecatrônica e 

aos Sistemas de Medições. AMGH, 2014. 

ALCIATORE, David, and HISTAND, Michael B. Introdução à mecatrônica e 

aos sistemas de medições. AMGH, 2014. VitalBook file. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: 

NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: 

apresentação. Rio de Janeiro, 2002. Documento Online 

NBR 6022: informação e documentação: artigo em publicação periódica 

científica impressa. Rio de Janeiro: 2003. Documento Online 
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REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Elementos de Máquinas e 
Mecanismos 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

F106070 04 7º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Noções básicas sobre aplicações, tipos, características dos principais 

elementos de máquinas. Noções básicas sobre projetos. Resistência dos 

elementos mecânicos. Elementos de fixação. Molas. Eixos e árvores. Juntas 

soldadas e coladas. Mancais: hidrodinâmicos e de rolamentos. Engrenagens: 

cilíndricas retas, helicoidais, cônicas e parafusos sem fim. Transmissão por 

atrito. Elementos flexíveis. 

 

2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA: 

2.1 GERAL 

Conhecer mecanismos de transmissão mecânica aplicados em automação da 

manufatura.  

 

2.2  ESPECÍFICOS 

Unidade I: 

 Entender as características dos elementos de máquinas. 

Unidade II: 

 Compreender os mecanismos de transmissão mecânica. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Conhecer os principais órgãos de máquinas e métodos de cálculo para 

dimensionamento elementos de máquina nas construções mecânicas. 

 Determinar os materiais de fabricação e projetar os esforços máximos 

admissíveis e suas respectivas representações gráficas. 
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4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

 Introdução: mecanismo, cinemática, dinâmica. 

 Terminologia: barra, estrutura, juntas (pares cinemáticos), cadeias 

cinemáticas, manipuladores, mecanismos articulados (planares, 

espaciais), ciclo e período, graus de liberdade. 

 Conceitos e classificação de transmissões mecânicas. 

 Correias. 

 Correntes. 

 Engrenagens. 

 Eixos e mancais. 

 Rolamentos. 

 Ferramentas de máquinas CNC. 

Unidade II: 

 Tipos, características e aplicações de transmissões mecânicas por 

correias, correntes, transmissões rígidas e por engrenagens cilíndricas 

de dentes retos. 

 Especificação e classificação de eixos, mancais e rolamentos quanto 

às aplicações. 

 Organização e segurança na utilização de laboratórios. 

 Instrumentos de medição. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

 



299 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MELCONIAN, Sarkis. Elementos de máquinas. 6 ed São Paulo: Érica, 2009. 

NORTON, Robert L. Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. Porto 

Alegre: Bookman, 2013. 

COLLINS, Jack, BUSBY, Henry R., and STAAB, George Hans. Projeto 

Mecânico de Elementos de Máquinas. LTC, 2006. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

G., BUDYNAS, Richard, and NISBETT, J. Keith. Elementos de máquinas de 

Shigley, 4ª edição. ArtMed, 2010. 

CHIAVERINI, V. Tecnologia mecânica: processos de fabricação e 

tratamento. São Paulo, Makron Books, 2000. 

PARETO, Luis; Formulário técnico: elementos de máquinas; São Paulo: 

Hemus; 2003. 

WITTE, Horst. Máquinas ferramenta: elementos básicos de máquinas e 

técnicas de construção. 2ª edição. Editora: Hemus, 2008. 
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COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 
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CÓDIGO CR PERÍODO CH 

F106100 04 7º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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1. EMENTA 

Noções básicas de instrumentos de m edição; e análise: multímetros, 

osciloscópios analógicos e digitais, analisadores lógicos digitais, fontes e 

geradores de funções. Características estáticas e dinâmicas dos instrumentos 

e sensores. Medições, análise e controle de pressão, vazão, nível, 

temperatura, velocidade, deslocamento, aceleração, torque e posicionamento. 

Problemas na amplificação, transmissão e armazenamento de sinais. Análise 

de dados experimentais. Controle de variáveis em malha aberta e em malha 

fechada. 

 

2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA: 

2.1 GERAL 

Proporcionar o conhecimento sólido teórico e prático sobre medição e controle 

de variáveis de processos utilizando sensores, controladores e atuadores. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

Unidade I: 

 Desenvolver a capacidade de especificar, instalar e configurar 

instrumentos de medição e controle de processos. 

 Elaborar projetos eletroeletrônicos integrando os instrumentos de 

medição, os controladores e atuadores. 

Unidade II: 

 Identificar falhas em instrumentos de medição. 

 Ajuste e sintonia de malhas de controle. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Habilidade em Especificar, instalar e configurar instrumentos de 

medição e controle de processos. 

 Habilidade em Identificar falhas em instrumentos de medição. 

 Habilidade em ajuste e sintonia de malha de controle. 
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4.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

 Conceitos: Instrumentação; Medição; Controle; Automação Industrial; 

Sinais Digitais e Sinais Analógicos. 

 Equipamentos de medição de sinais Elétricos. 

 Fontes de alimentação; 

 Multímetro; 

 Gerador de funções; 

 Osciloscópio. 

Unidade II: 

 Formas de medição de variáveis de processo: Velocidade; Nível; 

Pressão; Temperatura; Vazão. 

 Malhas de controle: Sintonia de malhas de controle; Controladores PID. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 
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7.  BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DUNN, W. C. Fundamentos de Instrumentação Industrial e Controle de 

Processos. Porto Alegre: Bookman, 2013. 344p. 

ALBERTAZZI, Armando; SOUSA, André Roberto de. Fundamentos de 

metrologia científica e industrial. Barueri, SP: Manole, 2015.  

ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, Controle e Automação de 

Processos. 2ª edição; Editora LTC; 2010. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BEGA, Egídio Alberto. Instrumentação Aplicada ao Controle de Caldeiras. 

3ª edição; Editora Interciência; 2003. 

BOLTON, William. Instrumentação & controle: sistemas, tradutores, 

sistemas de controle, condicionadores de sinais, unidades de indicação, 

sistemas de medição, respostas de sinais. São Paulo, SP: Hemus, c2002.  

Bolton, Willian; Mecatrônica – Uma Abordagem Multidisciplinar; 4ª Ed; 

Bookman; 2010. 

FIALHO, Arivelto Bustamante. Instrumentação Industrial - Conceitos, 

Aplicações e Análises, 7th Edition. Erica , 2010. 

BALBINOT,A. ; BRUSAMARELLO, Valner João. Instrumentação e 

Fundamentos de Medidas - Vol. 1, 2ª edição. LTC, 2010. 

 

9. EBOOK 

BHUYAN, Manabendra. Instrumentação inteligente: princípios e 

aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2013. VitalBook file. 
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1. EMENTA 

Tipos de robôs. Estrutura mecânica: transmissões, atuadores, elementos 

terminais. Sensores para robótica. Sistemas de visão. Seleção de robôs 

industriais. Ferramentas matemáticas para localização espacial. Cinemática e 

dinâmica de robôs. Controle cinemático e dinâmico. Programação e simulação 

de robôs. 

 

2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL 

Conhecer fundamentos teóricos relativos à robótica aplicada a ambientes 

industriais; incluindo os componentes construtivos principais de um robô 

manipulador e móvel. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

Unidade I: 

 Determinar a posição e orientação de robôs manipuladores e móveis 

bem como calcular sua velocidade. 

 Aprender os principais tópicos operacionais relativos a robôs 

manipuladores e móveis. 

Unidade II: 

 Desenvolver algoritmos para programação direta e indireta de robôs 

manipuladores e móveis. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Identificar os principais atributos para a correta seleção de um robô 

industrial ou móvel para determinada aplicação. 

 Identificar, formular o problema, traduzir em linguagem técnica dentro 

dos objetivos da disciplina. 

 Determinar a posição e orientação de robôs manipuladores bem como 

calcular sua velocidade. 
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 Desenvolver algoritmos para programação direta e indireta de robôs 

manipuladores. 

 Aprender os principais tópicos operacionais relativos a robôs 

manipuladores e móveis. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

 Introdução à robótica industrial. Conceitos e Classificações. 

 Partes construtivas de um robô: ligamentos e articulações. 

 Efetuadores. 

 Atuadores elétricos. 

 Atuadores pneumáticos. 

 Redutores de velocidade. 

 Sistemas de transmissão. 

 Sensores aplicados a robótica. 

 Posição e orientação do efetuador. Transformação de coordenadas. 

 Matrizes de rotação. 

 Transformação homogênea. 

Unidade II: 

 Cinemática direta e inversa. 

 Matriz Jacobiano e velocidade. 

 Programação e Operação de robôs manipuladores e móveis. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 
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6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CRAIG, John J.; Robótica; 3aedição; São Paulo, SP: Pearson Education do 

Brasil Ltda; 2012. 

ROSÁRIO, João Maurício. Robótica industrial I: modelagem, utilização e 

programação. São Paulo, SP: Baraúna, 2010. 

MATARIC, Maja J. Introdução à Robótica. UNESP, 2014. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GORGULHO JÚNIOR, J.Hamilton Chaves; SANTOS, W.Eugênio dos. 

Robótica industrial: Fundamentos, tecnologias e programação e 

simulação. 

GROOVER, Mikell P.; GROOVER, Mikell P.; Automação industrial e 

sistemas de manufatura. 3ª edição, 3ª reimpressão. São Paulo, SP: Pearson 

Prentice Hall, 2014. 

ALVES, Jose Luiz Loureiro; Instrumentação, Controle e Automação de 

Processos; Rio de Janeiro: Selo Editorial: LTC, 2010. 

 

9. EBOOK 

SANTOS, Winderson Eugenio dos. Robótica industrial : fundamentos, 

tecnologias, programação e simulação. São Paulo Erica 2015 

ROMERO, Roseli Aparecida Francelin et al. (orgs.); Robótica Móvel. LTC, 

2014. VitalBook file. 
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REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Modelagem e Simulação 
de Sistemas Discretos 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

F106097 04 7º  80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Caracterização de Sistemas a Eventos Discretos. Modelos dinâmicos. Técnicas 

de Modelagem. Modelos para a Simulação de Sistemas a Eventos Discretos. 

Técnicas de Simulação. Análise de Dados. 

 

2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL 

Ao final do curso o aluno deverá dominar técnicas básicas para compreender, 

modelar, simular e avaliar o comportamento dinâmico de Sistemas a Eventos 

Discretos. 

 

2.2  ESPECÍFICOS 

Unidade I: 

 Modelar os dados de entrada e criar um modelo conceitual. 

 Implementar os modelos em ambiente de simulação em software. 

 Verificar e validar os modelos de simulação. 

Unidade II: 

 Analisar resultados de um modelo de simulação. 

 Propor métodos de otimização de tais sistemas. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Compreender e modelar processos que apresentem dinâmica dirigida 

por eventos bastante gerais, apropriados para a simulação. 
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 Simular sistemas discretos para validação de modelos. 

 Diferenciar e adotar técnicas estatísticas para análise de dados e de 

resultados de modelos de simulação. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

 Sistemas e Modelos: Sistemas, Modelos, Abstrações; Definições e 

exemplos; Modelos não temporizados; Modelos temporizados. 

 Modelos Não-Temporizados: linguagem e automata: Definição e 

exemplos; Linguagens regulares e não regulares; Resolução de 

equações; Automaton não-determinístico, bloqueio; Operações unárias; 

Composição projeção; Bloqueio, segurança; Controle supervisório. 

 Redes de Petri: Definição e exemplos; Marcação, dinâmica; Matriz de 

incidência; Árvore de alcançabilidade e de cobertura; Controle 

supervisório. 

Unidade II: 

 Modelos Temporizados: Introdução, definições; Automata temporizado: 

conceito de relógio e tempo de vida de um evento; Redes de Petri 

temporizadas: conceito de relógio e tempo de vida de uma transição; 

Grafo de eventos temporizados. 

 Simulação: Revisão de probabilidades; Formulação do problema; 

Construção do modelo; Verificação e validação de modelos; Técnicas 

de Simulação; Simulação de sistemas simples de filas; Análise de 

Resultados. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 
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fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHWIF, Leonardo; MEDINA, Afonso C. Modelagem e Simulação de Eventos 

Discretos: Teria & Aplicações;4ª ed. 2015. 

MIYAGI, P. E.; Controle Programável: Fundamentos do Controle de 

Sistemas a Eventos Discretos; Edgar Blücher; São Paulo; 2011. 

PRADO, Darci; Teoria das filas e da simulação; Nova Lima, MG: Falconi; 

2014. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COSTA, Eduard Montgomery Meira; LIMA, Antonio Marcus Nogueira. 

Sistemas dinâmicos a eventos discretos: fundamentos básicos para a 

moderna automação industrial. Salvador, BA: Edufba, 2005.  

MORAES, C. C.; CASTRUCCI, P.L.; Engenharia de Automação Industrial; 

LTC, São Paulo, 2007. 

Freitas Filho, Paulo José. Introdução à Modelagem e Simulação de 

Sistemas com Aplicações em Arena. 2ª Ed. Visual Books, 2008. 

 

9. EBOOK 

Lauro, CASTRUCCI, Plínio Benedicto de, BITTAR, Anselmo, and SALES, 

Roberto Moura. Controle Automático. LTC, 2010. 
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CASTRUCCI, Plínio de Lauro. BITTAR, Anselmo, Sales, Roberto Moura. 

Controle automático. Rio de Janeiro: LTC, 2011.VitalBook file. 

 

 
REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Sistemas Integrados de 
Manufatura 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

F104159 04 7º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Introdução a Manufatura Integrada: conceitos de processos industriais 

(processos discretos, contínuos e batelada). Definição de Manufatura Integrada 

por Computador. Estrutura piramidal do CIM. M edição; de varáveis de um 

processo produtivo. Controladores de um processo produtivo. PIMS: Process 

Information Management System. Noções sobre segurança de informação 

associada a automação de processos produtivos. Integração do chão de 

fábrica, engenharia e a gestão de recursos. 

 

2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL 

Estudar os conceitos relacionados ao gerenciamento da produção e sistemas 

de manufatura convencional sob a filosofia do projeto e fabricação do produto. 

 

2.2  ESPECÍFICOS 

Unidade I: 

 Apresentar os princípios básicos de células de manufatura, sistemas 

flexíveis de manufatura, linhas transfer, sistemas de manipulação e 

robôs. 

Unidade II: 
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 Estudar os relacionamentos produto-processo-tecnologias de 

produção, sistemas integrados de manufatura e manufatura integrada 

por computadores: CAD, CAPP, CAM e CAQ. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Entender os conceitos relacionados ao gerenciamento da produção e 

sistemas de manufatura convencional sob a filosofia do projeto e 

fabricação do produto. 

 Entender os relacionamentos produto-processo-tecnologias de 

produção, sistemas integrados de manufatura e manufatura integrada 

por computadores: CAD, CAPP, CAM e CAQ. 

 Entender os conceitos relacionados a engenharia simultânea e 

escalonamento da produção. 

 Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 

engenharia. 

 Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

 Histórico da Manufatura; 

 Conceituação de sistemas e de flexibilidade; 

 Leiautes de manufatura; 

 A flexibilidade para diferentes leiautes; 

Unidade II: 

 Modernos sistemas de manufatura; 

 Conceitos básicos e classificação dos sistemas de manufatura; 

 Componentes dos Sistemas Flexíveis de Manufatura; 

 Dimensionamento de Sistemas Flexíveis de Manufatura. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ROMEIRO FILHO, Eduardo. Sistemas integrados de manufatura: para 

gerentes, engenheiros e designers. São Paulo, SP: Atlas, 2015. 

GROOVER, Mikell P.; GROOVER, Mikell P.; Automação industrial e 

sistemas de manufatura. 3ª edição, 3ª reimpressão. São Paulo, SP: Pearson 

Prentice Hall, 2014. 

SLACK, Nigel; Administração da produção; 2ª edição; São Paulo: Atlas; 

2009. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CORRÊA, Henrique Luiz; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e 

de operações: manufatura e serviços : uma abordagem estratégica. 2. ed., 

2. impr. São Paulo, SP: Atlas, 2013. 494 p. 

MCGEE, James V.; PRUSAK, Laurence; Gerenciamento estratégico da 

informação:aumente a competitividade e a eficiência de sua empresa 

utilizando a informação como uma ferramenta estratégica; Rio de Janeiro: 

Campinas; 1994. 
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WOMACK, James P; JONES, Daniel T; ROOS, Daniel; A máquina que 

mudou o mundo; 10ª edição; Rio de Janeiro: Campus; 2004. 

MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. Engenharia de 

automação industrial. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013. 

ROMEIRO FILHO, Eduardo. Sistemas integrados de manufatura: para 

gerentes, engenheiros e designers. São Paulo, SP: Atlas, 2015. 186 p. ISBN 

9788522493937. 

 

9. EBOOK 

GROOVER, Mikell P. Fundamentos da moderna manufatura: versão SI. 5. 

ed. Rio de Janeiro : LTC, 2017. 

FITZPATRICK, Michael.                        . Porto Alegre: AMGH, 

2013. VitalBook file. 

 

 
REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Automação de Sistemas 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

F106119 04 8º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Variáveis de processo. Instrumentos de medição; das variáveis de processo. 

Tipos de medição. Aplicações da medição. Desempenho do instrumento. Erros 

da m edição. Incerteza da m edição. Controle das Variáveis de processo. 

 

2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL 

Analisar e especificar sistemas de automação da manufatura. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 
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Unidade I: 

 Projetar elementos para a manufatura. 

 Programar e operar controladores do sistema de manufatura. 

Unidade II: 

 Programar robôs usados na automação de processos. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Conhecer conceitos e aplicações de sistemas de Automação Industrial. 

 Projetar e programar sistemas de Automação Industrial. 

 Instalar sistemas de automáticos industriais. 

 Programar em CLP (Controlador Lógico Programável). 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

 Introdução aos Controladores Lógicos Programáveis. 

 Princípio de funcionamento do CLP. 

 Elementos do hardware do CLP: A CPU; Interfaces de entrada/saída. 

 Linguagens de programação. 

 Programação de CLPs: Instruções de entrada e saída; Circuitos com 

lógica negativa; Instruções booleanas; Elaboração de circuitos; 

Circuitos de intertravamento; Circuito de detecção de borda; 

Temporização; Contador; Operações de transferência; Operações de 

deslocamento; Operações de rotação. 

Unidade II: 

 O GRAFCET: Etapas; Transição; Ação; Receptividade; 

Comportamento dinâmico: Situação inicial; Evolução entre situações; 

Estrutura sequencial; Seleção entre sequências; Paralelismo. 

 Do GRAFCET à linguagem de relés: Introdução; Metodologia. 

 Tecnologias associadas à automação. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FIALHO, Arivelto Bustamante; Instrumentação industrial:conceitos, 

aplicações e analises. 1ª edição; São Paulo: Érica; 2002. 

GROOVER, Mikell P. Automação industrial e sistemas de manufatura. 3. 

ed., 3. reimpr. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2015. 

ALVES, Jose Luiz Loureiro; Instrumentação, Controle e Automação de 

Processos; Rio de Janeiro: Selo Editorial: LTC, 2010. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BEGA, Egídio Alberto (org.) Instrumentação industrial. 2ª edição, Rio de 

Janeiro: Interciência, 2006. 

CAPELLI, Alexandre. Automação industrial: controle do movimento e 

processos contínuos. 3. ed., 3. reimpr. São Paulo, SP: Érica, 2015. 236 p. 

ISBN 9788536501178. 

NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 10ª edição, 8ª reimpressão; São 

Paulo, SP: Érica; 2014. 
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DUNN, and William C.; Fundamentos de Instrumentação Industrial e 

Controle de Processos. Bookman, 2013. 

MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro; Engenharia de 

automação industrial; 2ª edição; Rio de Janeiro: LTC; 2007. 

 

9. EBOOK 

PRUDENTE, Francesco.                                         

          . [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: LTC, 2013. VitalBook file. 

 

 
REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Engenharia Econômica 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

F103454 02 8º 40h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Noções introdutórias. Fundamentos de economia: escassez, custos de 

oportunidade e CPP. Os fatores de produção. Sistema econômico. Fluxo 

econômico numa economia de mercado. Estudo de mercado. A Oferta e a 

demanda. O Equilíbrio entre a oferta e a demanda. Deslocamento das curvas 

de demanda e oferta. Tratamento matemático da função demanda. 

Elasticidade: Elasticidade-demanda. Elasticidade-procura. Teoria da firma. 

Função produção. Os custos de produção. O curto e o longo prazos. Equilíbrio 

da firma de mercado. 

 

2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL 

Estudar métodos de avaliação e de análise do valor em projetos, empresas e 

produtos. Desenvolver os elementos de análise e síntese na Avaliação de 

Projetos e de técnicas com objetivo de reduzir custos, racionalizar e otimizar a 



316 
 
 
 
 
 
 

 
 

gestão de recursos e viabilizar economicamente as soluções consideradas. 

Preocupar-se e conscientizar-se da relevância da análise econômico-financeira 

nos projetos da área de forma ética e socialmente responsável. Desenvolver 

atitudes de iniciativa, capacidade de avaliação econômico-financeira e 

conscientização de um estudo contínuo e sistemático da disciplina para o 

aproveitamento do mesmo com o auxílio do material distribuído em aula e dos 

livros indicados na bibliografia. Capacidade de realizar trabalhos individuais e 

em grupos dentro de prazos determinados. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

Unidade I: 

 Desenvolver o raciocínio lógico, a intuição, o senso crítico e a 

criatividade do aluno. 

Unidade II: 

 Preparar o aluno para lidar com novos conceitos e conhecimentos e 

relaciona-los com outros já conhecidos. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Desenvolver o raciocínio adequado nas análises das transações 

financeiras, para fundamentar as decisões que envolvam fluxos 

financeiros e que leva em conta o valor do dinheiro no tempo. 

 Lidar com novos conceitos e conhecimentos e relaciona-los com outros 

já conhecidos. 

 Analisar e tomar decisão sobre investimentos financeiros sob 

condições de risco ou de incerteza. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

 Matemática financeira: Desconto. 

 Matemática financeira: Juros simples e compostos. 
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 Análise de investimentos e reposição de ativos. 

 Sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos. 

Unidade II: 

 Taxa de retorno de investimentos. 

 Comparação de projetos de investimentos. 

 Fontes de financiamento industrial. 

 Processo de tomada de decisão. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASAROTTO FILHO, Nelson; KOPITTKE, Bruno Hartmut. Análise de 

investimentos: matemática financeira, engenharia econômica, tomada de 

decisão, estratégia empresarial. 11. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 411 p. 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. São Paulo, SP: Cengage 

Learning, 2014. 

VICECONTI, Paulo Eduardo V.; NEVES, Silvério das. Introdução à economia. 

10ª edição, revisão e ampliação. São Paulo: Frase, 2010. 
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8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HIRSCHFELD, Henrique. Engenharia Econômica e análise de custos. São 

Paulo: Atlas, 2001. 

IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel; DEGENSZAJN, David Mauro. Fundamentos 

de matemática elementar 11: matemática comercial, matemática 

financeira, estatística descritiva. São Paulo: Atual, 2009. v.11. 

MENDES, Judas Tadeu Grassi. ECONOMIA:fundamentos e aplicações. São 

Paulo: Pearson, 2004. 

VANNUCCI, Luiz Roberto. Matemática financeira e engenharia econômica: 

princípios e aplicações. São Paulo, SP: Blucher, c2013. 280 p. 

 

9. EBOOK 

BLANK, Leland; TARQUIN, Anthony. Engenharia econômica. 6. ed. Porto 

Alegre : AMGH, 2011.VitalBook file. 

EHRLICH, Pierre; MORAES, Edmilson Alves de. Engenharia econômica. 6. 

ed. São Paulo: Atlas, 2013. VitalBook file. 

 

 
REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Práticas de Engenharia 
Mecatrônica IV 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

F106127 02 8º 40h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Práticas de laboratório com aplicação das Bases Orientadoras da Ação 

Generalizadas. Execução do projeto integrador continuado aplicado na área. 

Escrita de artigo científico para publicação final. Solução de Projeto de Alta 

Complexidade. 

 

2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 
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2.1 GERAL 

Estimular práticas de estudos independentes visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno com ênfase nas disciplinas sétimo 

e oitavo períodos. 

 

2.2  ESPECÍFICOS 

Unidade I: 

 Estimular o aluno a buscar informações oriundas de várias fontes; 

 Interpretação de um texto técnico em uma segunda língua; 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva; 

 Entender e aplicar Bases Orientadoras da Ação que nortearão o 

desenvolvimento de suas atividades profissionais. 

Unidade II: 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva; 

 Fomentar nos alunos a capacidade de sistematizar e processar 

informações coletadas para geração de conhecimentos. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Demonstrar compromisso ético e sério com trabalhos em equipe na 

elaboração de projetos de alta complexidade; 

 Desenvolver habilidades interpessoais e desenvolvimento oral e 

escrito; 

 Desenvolver habilidades de organização intelectual e de planejamento 

do tempo de estudo; 

 Desenvolver a capacidade de ler, interpretar e representar produtos; 

 Reconhecer, desenvolver e resolver problemas; 
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 Conhecer a área de atuação do engenheiro de produção e as 

responsabilidades atribuídas à esta profissão no meio social e 

ambiental; 

 Compreender a importância no desenvolvimento de trabalho de 

consolidar as informações provenientes de diversas áreas para 

desenvolvimento de projeto. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

 Planejamento de projeto. 

Unidade II: 

 Execução de Projeto. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Orientações individuais e coletivas, estudos de texto, discussões e 

argumentações no contorno do projeto, estudos dirigidos com gradação de 

dificuldade, acompanhamento a cada encontro das etapas de desenvolvimento 

do trabalho, e trabalho em equipe para resolução de problema multidisciplinar 

da sua área de atuação profissional. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada – PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SCHNEIDER, W. Desenho Técnico Industrial. 1ª ed. Nacional, 2008. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. 

Metodologia científica. São Paulo: Prentice Hall, 2013. 
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BOLTON, William. Mecatrônica: uma abordagem multidisciplinar. 4.ed. 

Porto Alegre, RS: Bookman, 2010. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica:a prática de fichamentos, 

resumos, resenhas. São Paulo: Atlas, 2014. 

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5a edição. 3ª 

reimpressão. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2012. 

ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, Controle e Automação de 

Processos. 2ª edição; Editora LTC; 2010. 

FIALHO, Arivelto Bustamente. Instrumentação industrial: conceitos, 

aplicações e análises. 7. ed., 7. reimpr. São Paulo, SP: Érica, 2015. 

 

9. EBOOK / ON LINE 

ROMERO, Roseli Aparecida Francelin et al. (orgs.); Robótica Móvel. LTC, 

2014. VitalBook file.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de 

Janeiro: 2002. 

NBR 15287: informação e documentação: projeto de pesquisa. Rio de Janeiro: 

2011. Minha biblioteca 

NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: 

apresentação. Rio de Janeiro, 2002. Minha biblioteca 

NBR 6022: informação e documentação: artigo em publicação periódica 

científica impressa. Rio de Janeiro: 2002. Minha bilbioteca 
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REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Tecnologia de Comando 
Numérico 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

F106135 04 8º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Comando numérico (CN). Tecnologia de usinagem no ambiente CNC. Medição 

de percurso. Programação manual e automática de máquinas CNC. 

 

2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL 

Elaborar processo de usinagem em torneamento e fresamento utilizando CNC. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

Unidade I: 

 Apreender programar manualmente um CNC. 

Unidade II: 

 Apreender a manusear o software unigraphics (CAD/CAM). 

 Apreender a manusear o software unigraphics (MoldWizard). 

 Conhecer as técnicas de usinagem. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Operar uma máquina CNC. 

 Usinar e fabricar peças em metal e polímeros com alta precisão. 

 Avaliar o produto gerado pelo emprego das principais técnicas de 

usinagem. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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Unidade I: 

 Histórico e descrição das maquinas CNC. 

 Sistema de acionamento das maquinas CNC. 

 Sistema de eixos e de coordenadas em torneamento CNC. 

 Sistema de eixos e de coordenadas em fresamento CNC. 

 Aplicação de sistemas de coordenadas e fixação de peças em 

usinagem CNC. 

 Programação em G0 e G1 em torneamento. 

 Programação em G0 e G1 em fresamento. 

 Aplicação de parâmetros de usinagem em peças a serem usinadas em 

CNC. 

 Programação em G2 e G3 em torneamento. 

 Programação em G2 e G3 em fresamento. 

 Aplicação de G2 e G3 em peças a serem usinadas em CNC Ciclos 

automáticos de furação e rosqueamento em torno. 

 Ciclos automáticos de furação e rosqueamento em fresamento. 

Unidade II: 

 Conceitos básicos de CAD/CAM. 

 Método de usinagem planar utilizando CAM. 

 Método de usinagem de contorno utilizando CAM. 

 Geração de programas CNC. 

 Montagem de moldes utilizando CAD. 

 Noções de sopro e injeção de polímeros. 

 Componentes básicos de moldes para sopro. 

 Simulação de programas em maquinas CNC. 

 Usinagem em CNC. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada - PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 
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uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re)construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MORAES, Cícero Couto, and CASTRUCCI, Plínio de Lauro. Engenharia de 

Automação Industrial, 2ª edição. LTC, 2006. 

SILVA, S. D. CNC: Programação de Comandos Numéricos 

Computadorizados – Torneamento. 8ª Ed. 2009. 

SOUZA, Adriano Fagali de. Engenharia Integrada por Computador e 

Sistemas. Editora: Artliber, 2013.Ac.95879, Ex.5, Ano 2009. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAPELLI, Alexandre. Automação industrial: controle do movimento e 

processos contínuos. 2ª edição, 5ª reimpressão. São Paulo, SP: Érica, 2011. 

 

9. EBOOK 

FITZPATRICK, M. Introdução à usinagem com CNC. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

384 p. 

NELSON, EW, BEST, Charles L., MCLEAN, WG, POTTER, Merle C. Engenharia 

mecânica dinâmica. Bookman, 05/2013.  Coleção Schaum . VitalBook file. 

FITZPATRICK., and Michael. Introdução à Usinagem com CNC: Série Tekne. 

Bookman, 2013. VitalBook file. 
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REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Redes e Protocolos 
Industriais 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

F104140 04 9º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA: 

Introdução aos sistemas de comunicação. Topologias de redes. Transmissão 

de informação digital e analógica. O modelo OSI e as arquiteturas IEEE802 e 

TCP/IP. Sistemas de comunicação industrial e protocolos industriais. Redes 

industriais. 

 

2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL: 

Apresentar aos alunos os tipos de redes industriais existentes no mercado e 

estudar sua arquitetura em camadas mencionando os aspectos técnicos de sua 

configuração e operação. 

 

2.2 ESPECÍFICOS: 

Unidade I: 

 Entender a importância de se definir protocolos e suas dificuldades. 

 Entender as camadas do modelo de referência OSI. 

 Conhecer os conceitos fundamentais sobre redes. 

Unidade II: 

 Conhecer cada tipo de rede e suas variantes e subdivisões. 

 Comparar as diferentes tecnologias de redes com suas vantagens e 

desvantagens. 

 Entender os riscos e desafios técnicos num projeto real de redes de 

campo. 
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3. COMPETÊNCIAS: 

 Identificar as redes de comunicação industrial. 

 Propor as melhores aplicações de comunicação de dados. 

 Diferenciar os diversos tipos de redes industriais, bem como seus 

protocolos e gerenciamentos. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I: 

 Apresentação introdutória de redes na indústria. 

 Topologia de redes: ponto a ponto, barramento, anel, estrela, árvore, 

mesh. 

 Modelo de referência OSI e Protocolos de comunicação: Física, 

Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação. 

 Conceitos: Determinismo, sistemas distribuídos, mestre/escravo, 

cliente/servidor, protocolos abertos/proprietários, arquitetura 

simples/redundante. 

Unidade II: 

 Conceito do protocolo, topologia, infraestrutura e aplicações de cada 

rede: Comunicação 4 a 20mA + Hart, Rede Ethernet TCP/IP, Rede 

Modbus (RTU e TCP), Rede Profibus (PA e DP), Rede Fundation 

Fieldbus, Rede ASI, DeviceNet. 

 Gestão de ativos em redes de automação: Protocolos e padrões (GSD, 

FDT, DTM, EDD, SNMP), aplicações, principais soluções de mercado. 

 Projeto de Redes Industriais: Critérios de projeto básico e escolha da 

rede, limitações físicas (distância, velocidade de transmissão, número 

de pontos). Problemas em redes de campo: Interferência 

eletromagnética, desbalanceamento, aterramento. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 
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Aulas expositivas desenvolvidas de acordo com o conteúdo a ser ensinado. 

Através de explicação dos conceitos teóricos formais fundamentais 

relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 

O Processo Avaliativo na UNIT será mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada – PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

da disciplina. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRAGA, Antônio de Pádua; CARVALHO, André Ponce de Leon ferreira de; 

LUDEMIR, Teresa Bernarda. Redes neurais artificiais: teoria e aplicações. 2. 

ed. 6. reimp. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. 

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet: uma 

abordagem top-down. 6. ed. reimp. São Paulo, SP: Pearson Addison Wesley, 

2014. 

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. Redes de computadores. 5. ed. 

3. reimp. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil Ltda., 2014.  

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BERNARDES, Maurício Moreira e Silva; OLIVEIRA, Geísa Gaiger de. Microsoft® 

project professional 2013: gestão e desenvolvimento de projetos. 4. reimp. 

São Paulo, SP: Érica, 2014. 206 p. 

COMER, Douglas E.; Interligação em Rede com TCP/IP, Princípios, Protocolos 

e Arquitetura; Vol. 01. 2ª edição; Rio de janeiro: Campus, 1998. 

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. Redes 

industriais: características, padrões e aplicações. 2. reimp. São Paulo, SP: 

Érica, 2015. 
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PATTERSON, David A. Organização e projeto de computadores. Rio de 

Janeiro, RJ: Elsevier, 2005. 484 p. 

 

9. EBOOK 

OLIFER, Natália; OLIFER, Victor. Redes de computadores - Princípios, 

Tecnologias e Protocolos para o Projeto de Redes. LTC, 2008. VitalBook 

file. Ebook disponível. 

MORAES, Alexandre Fernandes de. Redes de computadores. 1. ed. São 

Paulo:  rica, 2014. 

 

 
REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Empreendedorismo 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

F105180 02 9º 40h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Os novos desafios do cenário empresarial. Comportamento empreendedor. 

Características do empreendedor. Fases de criação de um negócio. O plano de 

negócios. Viabilidade mercadológica, técnica e econômico-financeira.  

Entidades e formas de apoio aos novos negócios. Aspectos legais, creditícios, 

informacionais e tecnológicos para formação de empresas. 

 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL 

 Identificar o perfil, as características e habilidades dos empreendedores. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

Unidade I 
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 Possibilitar o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisões 

com visão dinâmica e de liderança 

 Identificar as fases de criação de um negócio.  

Unidade II 

 Criar um plano de negócios identificando a viabilidade mercadológica, 

técnica e econômico-financeira.   

 Identificar as entidades e formas de apoio aos novos negócios.  

 Conhecer os aspectos legais, creditícios, informacionais e tecnológicos 

para formação de empresas.  

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Liderança de equipe 

 Expressar-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos 

organizacionais e sociais 

 Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente 

 Construção de argumentações técnicas 

 Exercer processos de negociação 

 Enfrentamento e resolução de problemas 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I  

1. Conceitos de empreendedorismo e inovação  

2. Análise histórica de empreendedorismo 

3. Empreendedorismo no Brasil e no Mundo  

4. Características do Empreendedor 

5. Diferenças e similaridades entre administrador e empreendedor 

6. Estudo de Caso 

7. Fontes de novas idéias 

8. Diferença entre idéias e oportunidades 
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9. Oportunidades na internet 

10. Tendências 

11. Depoimento de empreendedores, 

12. Aspectos intervenientes na criação de empresas 

13. Questões legais de constituição da empresa. 

Unidade II 

1. Plano de negócios:  

2. Conceitos;  

3. Importância e modelos 

4. Análise ambiental – interna e externa 

5. Definições das descrições da empresa  

6. Plano Financeiro 

7. Elaboração de um Plano de Negócios 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Exposições dialogadas; pesquisa de campo; leituras dirigidas; palestras; 

seminários; exercícios em sala de aula; exercício fora da sala de aula; 

elaboração de estudos de caso. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Serão aplicadas duas avaliações; sendo uma por escrito, individual e sem 

consulta, em sala de aula, sobre o assunto dado no período. 

A outra se refere a elaboração de um Plano de Negócios de uma empresa (já 

existente) ou a ser criada. Este trabalho será realizado em grupo de 3 alunos 

(no máximo). Para a realização deste trabalho será feito um projeto de 

atividade investigativa, pois o mesmo contempla pesquisa de mercado, 

pesquisa para localização da empresa, entre outras atividades. 

Os trabalhos deverão ser entregues digitados ou datilografados, conforme as 

normas da ABNT para apresentação de trabalhos, na data previamente 

marcada e conforme roteiro apresentado e discutido em sala.  Salvo situações 
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previstas nas Normas do Sistema Acadêmico, a trabalho apresentado em data 

posterior será atribuída nota zero. 

Conforme as Normas do Sistema Acadêmico, o aluno deverá ter uma média 

final igual ou superior a 5,0 para ser aprovado no quesito eficiência. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias 

em negócios. 4. ed., rev. e atual. 2. tirag. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2012. 

260 p. 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito 

empreendedor. 4. ed. 3. reimp. São Paulo, SP: Manole, 2015. 315 p. 

SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. 

2. ed., 2. tiragem. São Paulo, SP: Saraiva, 2014. 226 p. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SALIN, César Simões et al. Construindo planos de negócios: todos os 

passos necessários para planejar e desenvolver negócios de sucesso. Rio 

de Janeiro: Campus, 2005.  

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: 

fundamentos, estratégias e dinâmicas. 9. reimpr. São Paulo, SP: Atlas, 

2010. 314 p. 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor 

(entrepreneurship):prática e princípios. 15ª reimpressão. São Paulo, SP: 

Cengage Learning, 2014. 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Administração para empreendedores. 

2. ed., 6. reimpr. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2014. 

 

9. E-BOOK 

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de plano de negócios: fundamentos, 

processos e estruturação. 2. ed. Atlas, 04/2014. 
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AVENI, Alessandro. Empreendedorismo contemporâneo: teorias e 

tipologias. Atlas, 08/2014. 

 

 
REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Engenharia de 
Sustentabilidade 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

F104973 02 9º 40h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Fundamentos de Desenvolvimento Sustentável. Estudo do desenvolvimento 

sustentável nas dimensões econômicas, ambientais e sociais. Avaliação da 

sustentabilidade aplicada ao estudo da produção industrial e ao ciclo de 

resíduos do setor produtivo. Indicadores de sustentabilidade. 

 

2. OBJETIVO 

Entender o conceito de sustentabilidade no contexto dos sistemas produtivos 

diversos, com vistas ao aperfeiçoamento de processos e produtos.  

 

3. COMPETÊNCIAS 

● Identificar, planejar, implementar e aperfeiçoar processos e produtos 

com a utilização de ferramentas e técnicas adequadas. 

● Prever e analisar demandas e evolução dos cenários de mercados, de 

modo a adequar o perfil da produção e de produtos para garantir a 

sustentabilidade das organizações. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Desenvolvimento sustentável 

● Relação sociedade e meio ambiente. 

● Conceito de sustentabilidade.  
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● Desenvolvimento versus sustentabilidade. 

● Pegada ecológica ou pegada de carbono 

● Mudanças climáticas 

2. Estudo do desenvolvimento sustentável nas dimensões econômicas, 

ambientais e sociais. 

● Tripé da Sustentabilidade ou Conceito Triple Bottom Line 

● Dimensões públicas ou privadas no contexto de sustentabilidade 

● Elementos de política ambiental 

3. Avaliação da sustentabilidade aplicada ao estudo da produção industrial e ao 

ciclo de resíduos do setor produtivo. 

● Gestão de recursos naturais e energéticos; 

● Gestão de efluentes e resíduos industriais; 

● Produção mais limpa e ecoeficiência; 

● Responsabilidade social. 

4. Indicadores de sustentabilidade. 

● Indicadores para análise de território e de ecossistemas. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

Para a obtenção do domínio teórico, serão desenvolvidas aulas expositivas 

dialogadas, realizados debates, trabalhos intra e extraclasse individual e em 

equipe, leitura dirigida de textos e artigos científicos, estudos de caso, visitas 

técnicas e utilização de ferramentas de avaliação de sustentabilidade que 

auxiliarão na aplicação de conhecimentos sobre o desenvolvimento sustentável 

na produção industrial e no ciclo de rejeitos sólidos e efluentes de todo o setor 

produtivo. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 

O processo de avaliação será mediante aplicação de uma prova 

contextualizada – PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada 

uma das unidades. A Medida de Eficiência, que é uma avaliação contínua e 
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processual, tem como princípio o acompanhamento do aluno em pelo menos 

duas atividades previstas no plano da disciplina. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias 

em negócios. 4. ed., rev. e atual. 2. tirag. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2012. 

260 p. 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito 

empreendedor. 4. ed. 3. reimp. São Paulo, SP: Manole, 2015. 315 p. 

SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. 

2. ed., 2. tiragem. São Paulo, SP: Saraiva, 2014. 226 p. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SALIN, César Simões et al. Construindo planos de negócios: todos os 

passos necessários para planejar e desenvolver negócios de sucesso. Rio 

de Janeiro: Campus, 2005.  

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: 

fundamentos, estratégias e dinâmicas. 9. reimpr. São Paulo, SP: Atlas, 

2010. 314 p. 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor 

(entrepreneurship):prática e princípios. 15ª reimpressão. São Paulo, SP: 

Cengage Learning, 2014. 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Administração para empreendedores. 

2. ed., 6. reimpr. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2014. 

 

9. E-BOOK 

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de plano de negócios: fundamentos, 

processos e estruturação. 2. ed. Atlas, 04/2014. 

AVENI, Alessandro. Empreendedorismo contemporâneo: teorias e 

tipologias. Atlas, 08/2014. 
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REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Libras (OPTATIVA) 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

H112612 04 9º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Fundamentos históricos, socioculturais e definições referentes a língua de 

sinais. Legislação e conceitos sobre língua e linguagem. Entendimentos dos 

conhecimentos necessários para a inclusão dos surdos quanto aos aspectos 

Biológicos, Pedagógicos e Psicossociais. 

 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 Apresentar informações necessárias sobre o conhecimento cultural e 

suas diversas abordagens, enfocando a importância, as características e 

a prática da Língua Brasileira de Sinais - Libras;  

 Entender a gramática da Língua Brasileira de Sinais, os tipos e 

finalidades no domínio desta língua; 

 Proporcionar conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais que 

possibilitem a comunicação com a linguagem de Libras. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Compreender os fundamentos históricos, culturais e psicossociais da 

Língua de Sinais, nomenclaturas e seus conceitos, auxiliando no 

processo das ações inclusivas; 

 Dominar os conhecimentos básicos e domínios necessários para a 

comunicação com pessoas surdas, facilitando a inclusão social; 

 Desenvolver noções legislativas, utilizando-a de forma coesa; 
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 Conhecer os aspectos patológicos da surdez, possibilitando uma 

reflexão sobre o preconceito vivido nos contextos destes indivíduos; 

 Desenvolver noções práticas de verbalização e Sinalização da Língua 

de Sinais junto a sua estrutura lexical, morfológica, sintaxe, semântica e 

pragmática, colocando em prática a Língua Brasileira de Sinais; 

 Adquirir embasamento cênico, teórico, prático, técnico e pedagógico, 

visando fundamentar suas práticas interpretativas; 

 Despertar possibilidades de trabalho, gerando interesses profissionais 

pelos surdos e pelos ouvintes; 

 Aprender técnicas de conversação, utilizando-as nas diversas situações; 

 Utilizar Libras com coesão e coerência para que haja entendimento; 

 Desenvolver o espírito colaborativo, visando o desenvolvimento de 

ações focadas na inclusão social dos surdos, por meio do uso de 

interações interpessoais com Libras. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I  

1. Aspectos históricos, conceituais e sociais: 

2. Nomenclaturas e conceitos sobre língua e linguagem; 

3. Fundamentos históricos e culturais da Libras; 

4. Aspectos biológicos e suas definições. 

5. Iniciação a Língua. 

6. Estudos linguísticos: 

7. Léxico, vocabulários icônicos e arbitrários; 

8. Estrutura sub-lexical e expressões não manuais; 

9. Morfologia e seus estudos internos; 

10. Diferenças Básicas em Libras. 

Unidade II 

1. Surdez e interação: 

2. Aspectos comunicativos corporais e classificadores; 
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3. Interação argumentativa com estrutura da surdez e família; 

4. Interação através da língua de sinais; 

5. Surdez, sociedade e seu processo de inclusão. 

6. Língua de Sinais: Saberes e fazeres 

7. Aspectos pedagógicos em suas possibilidades no contexto de ensino 

aprendizagem; 

8. Possibilidades de trabalho; 

9. Conduta e Legislação; 

10. Frases em expressões da Libras. 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re) construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada 

- PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.  

A medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em 

pelo menos duas atividades previstas no plano da disciplina. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SOUZA, Regina Maria de; SILVESTRE, Núria. Educação de surdos: pontos 

e contrapontos. (Coleção Pontos e Contrapontos). São Paulo: Summus, 

2007. 

MOURA, Maria Cecilia de; VERGAMINI, Sabine Antonialli Arena; CAMPOS, 

Sandra Regina Leite de (Org.). Educação para surdos: práticas e 

perspectivas II. São Paulo, SP: Santos, 2011. 
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QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais 

brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: 
ideologias e práticas pedagógicas. 4. ed. reimp. Belo Horizonte, MG: 
Autêntica, [2015]. (Coleção Trajetória).  

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline 
Cristina. Novo deit-libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da 
língua de sinais brasileira: baseado em linguística e neurociências 
cognitivas. 3. ed. rev. ampl. São Paulo, SP: Edusp, 2013. 2 v. 

PINTO, Daniel Neves. Língua brasileira de sinais. Aracaju, SE: UNIT, 2012. 
(Série Bibliográfica .).  

PILETTI, Claudino; PILETTI, Nelson. Filosofia e história de educação. 15. ed. 
São Paulo, SP: Ática, 2009. 

CASTRO, Alberto Rainha de; CARVALHO, Ilza Silva de. Comunicação por 
língua brasileira de sinais. 4. ed. Brasília, DF: Senac Distrito Federal, 2013 

QUADROS, Ronice Müller de (Organizadora). Letras libras: ontem, hoje e 
amanhã. Florianópolis, SC: UFSC, 2015. 

 

 
REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Relações Étnicos – 
Raciais (OPTATIVA) 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

H116693 04 9º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Tratar os conceitos de etnia, raça, racialização, identidade, diversidade, 

Diferença. Compreender os grupos étnicos minoritários e processos de 

colonização e pós- colonização. Políticas afirmativas para populações étnicas e 

políticas afirmativas específicas em educação. Populações étnicas e diáspora. 

Racismo, discriminação e perspectiva didático-pedagógica de educação anti-
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racista. História e cultura étnica na escola e itinerários pedagógicos. Etnia/Raça 

e a indissociabilidade de outras categorias da diferença. Cultura e hibridismo 

culturais. As etno-ciências na sala de aula. Movimentos Sociais e educação 

não formal. Pesquisas em educação no campo da educação e relações étnico-

raciais. 

 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Contribuir para mudança do ponto de referência do aluno para pensar o outro, 

o diferente, percebendo a complexidade de outras formações e práticas 

culturais. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Instrumentalização teórico-metodológica sobre a educação e as 

Relações Étnico-Raciais; 

 Compreender as diversas práticas culturais dentro de uma lógica 

própria; 

 Construir seus próprios parâmetros, a partir da percepção de que a 

nossa cultura é apenas uma das formas possíveis de perceber e 

interpretar o mundo e que todas as culturas são igualmente válidas e 

fazem sentido para seus participantes; 

 Promover ações afirmativas para os afrodescendentes e indígenas; 

 Produzir conhecimentos e material acadêmico como suporte para ações 

de educação afirmativa. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Unidade I  

1. A historicidade dos grupos étnicos-raciais no Brasil; 

2. Processos de colonização e pós- colonização. A contribuição da matriz 

indígena na formação cultural do Brasil; 

3. Importância da prática de um processo educacional voltado para a 

diversidade e a pluralidade cultural da sociedade brasileira; 
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4. Implicações ideológicas e o respeito às particularidades dos diferentes 

grupos humanos. 

Unidade II  

1. Identidades culturais e relações étnico-raciais no Brasil; 

2. Os movimentos sociais étnicos; 

3. Debates sobre os territórios étnicos no Brasil: Direito, Legalidade, 

Referências Culturais; 

4. Políticas Públicas de promoção à igualdade racial; 

5. As ações afirmativas na educação brasileira. 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re) construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada 

- PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria 

Neves.  Antropologia: uma introdução. 7. ed., 7. reimpr. São Paulo, SP: 

Atlas, 2014. 

LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. 29. reimpr. São Paulo,  SP: 

Brasiliense, 2014.  

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 27. reimpr. 

Rio de Janeiro, RJ: J. Zahar, 2015. (Coleção Antropologia Social). 
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8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. 2. ed. Baurú, SP: 
EDUSC, 2002. 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 16. 
reimpr. São Paulo, SP: Companhia de Bolso, 2015. 

GUEBERT, Mirian Célia Castellain. Inclusão: uma realidade em discursão. 
Curitiba, PR: Intersaberes, 2012. 

HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história 
contemporânea. São Paulo, SP: Selo Negro, 2008. 

IANNI, Octávio. Raças e classes sociais no Brasil. 3. ed., reimpr. São Paulo, 
SP: Brasiliense, 2004. 

 

 
REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana (OPTATIVA) 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

H116707 04 9º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Analisar os principais aspectos da história da África. O processo de 

colonização e independência. O negro no Brasil. Identificação e análise dos 

aspectos culturais relevantes da cultura afro-brasileira e Africana. Analisar a Lei 

10.639/03 e sua implementação. Comunidades negras e indígenas no Brasil. 

 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

2.1. GERAL 

Propiciar o conhecimento da história da África e a sua contribuição para 

a formação histórico cultural do povo brasileiro. 

 

3. COMPETÊNCIAS 
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 Analisar os principais aspectos da história do continente africano desde 

a formação dos primeiros reinos ao processo de descolonização; 

 Identificar os aspectos geográficos do continente africano e suas 

influências no mundo; 

 Identificar e analisar aspectos da cultura afro-brasileira; 

 Compreender o processo de independência dos Estados africanos; 

 Identificar as principais ações do movimento negro organizado e a luta 

contra o racismo e a discriminação; 

 Analisar a Lei 10.639/03; Identificar e analisar aspectos organizacionais 

das comunidades negras brasileiras. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I  

1. Principais aspectos da história da África 

2. Imaginário europeu sobre a África; 

3. Quadro geográfico e suas influências; 

4. O processo de colonização e independência. 

5. Aspectos culturais do povo africano 

6. O negro no Brasil. 

Unidade II 

1. Identificação e análise dos aspectos culturais relevantes da cultura afro-

brasileira. 

2. Leis 10639/2003 e 11645/2008 e sua implementação. 

3. Comunidades negras no Brasil. 

4. O negro no livro didático; 

5. Políticas afirmativas. 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 
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fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re) construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada 

- PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.  

A medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em 

pelo menos duas atividades previstas no plano da disciplina. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil:a história do levante dos 

malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 

SILVA, Alberto da Costa. A Manilha e o Libambo: A África e a escravidão de 

1500 a 1700. 6ª edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 2012. 

WEHLING, Arno. Formação do Brasil colonial. SP: Nova Fronteira, 2012. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história 
contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2008. 

MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. São Paulo, 
SP: Contexto, 2014. 217 p. 

GIORDANI, Mário Curtis. História da África:anterior aos descobrimentos: 
idade moderna I.9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 

SCHWARZ, Roberto. Cultura e política. 3ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 
2009. 

WEHLING, Arno. Formação do Brasil colonial. SP: Nova Fronteira, 2012. 

 

9. EBOOK 

HISTÓRIA geral da África 8: África desde 1935. Brasília, DF: UNESCO, 2010. 
v. 8 
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REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Inteligência Artificial e 
Redes Neurais (OPTATIVA) 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

F106143 04 9º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA: 

Inteligência e conhecimento. Resolução de problemas e técnicas de busca. 

Representação do conhecimento e inferência. Aquisição do conhecimento e 

construção de bases de conhecimento. Sistemas Especialistas. Redes Neurais 

Artificiais. 

 

2. OBJETIVO GERAL: 

Expor os conceitos básicos da Inteligência Artificial e das Técnicas de 

Aprendizado de Máquina, especialmente as Redes Neurais Artificiais. 

Propiciar aos discentes a oportunidade de utilizar, em aplicações reais, 

técnicas de Inteligência Artificial. 

Estimular nos discentes a prática da pesquisa fora do âmbito das aulas, 

aumentando sua auto-suficiência. 

 

3. COMPETÊNCIAS: 

 Conhecer a Inteligência Artificial e seus princípios 

 Ter conhecimento sobre as técnicas utilizadas na Inteligência 

Artificial para a solução de problemas. 

 Compreender o mecanismo de inferência nos agentes inteligentes. 

 Ter conhecimento das técnicas de aquisição de conhecimento. 

 Conhecer a representação de conhecimento. 

 Compreender a construção de bases de conhecimento. 
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 Conhecer noções básicas das redes neurais artificiais e sua 

aplicação. 

 Aplicar os conhecimentos e as técnicas apreendidas. 

 Dominar as tecnologias atualizadas. 

 Criar bases de conhecimento. 

 Montar um sistema especialista básico. 

 Implementar redes neurais artificiais. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I: 

 Conceitos Fundamentais de Inteligência Artificial e Representação 

do Conhecimento. 

 Inteligência Artificial. 

 Introdução. 

 Objetivo da IA. 

 Classificação dos sistemas de IA. 

 Aplicações da IA, mercados. 

 Problemas, Espaços de Problemas e Buscas. 

 Definição. 

 Sistemas de Produção. 

 Características de problemas. 

 Características de sistemas de produção. 

 Considerações sobre o projeto de programas de busca. 

 Técnicas de busca heurística. 

 Gerar-e-testar. 

 Subida de encosta. 

 Busca pela melhor escolha. 

 Redução de Problemas. 

 Satisfação de Restrições. 

 Análise meios-fins. 
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 Representação do Conhecimento. 

 Introdução. 

 Considerações sobre a representação do conhecimento. 

 Redes Semânticas, Script, Frames, Lógica dos Predicados, 

Sistemas baseados em regras. 

 Máquina de Inferência. 

 Conceitos. 

 Modelos e modelagem. 

Unidade II: 

 Sistemas Especialistas e Redes Neurais. 

 Engenharia do Conhecimento. 

 Conceito de engenharia do conhecimento. 

 Engenheiro de Conhecimentos. 

 Sistemas Especialistas. 

 Introdução. 

 Classificação. 

 Projeto e Estrutura de sistemas especialistas. 

 Linguagens e shells para os sistemas especialistas. 

 Shell EXPERT SINTA, definições e funcionamento. 

 Construção de um sistema especialista baseado no Expert Sinta. 

 Introdução às Redes Neurais Artificiais. 

 Conceitos Básicos de Redes Neurais Artificiais (RNAs). 

 Algoritmos de treinamento. 

 Simulador de RNAs e sua utilização. 

 Implementação de RNA. 

 Aplicações das RNAs. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

As atividades didático/pedagógicas serão desenvolvidas através de aulas 

expositivas, seguidas questionamento e contextualização. Haverá seminários 

de temas e de assuntos que serão realizados de forma individual e em grupo, 
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com exposição e debate; trabalhos em grupos com pesquisa bibliográfica. 

Elaboração e apresentação de um Sistema Especialista ou Implementação e 

Aplicação de alguns algoritmos de Redes Neurais Artificiais e outras técnicas 

de aprendizado de máquina a problemas práticos e reais. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas com perguntas 

subjetivas e contextualizadas; serão realizados trabalhos para a avaliação; 

seminários individuais e em grupo levando-se em consideração apresentação e 

produção escrita; no decorrer do curso ocorrerão debates, questionamentos, 

indagações para a verificação da aprendizagem, considerando as habilidades e 

competências. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRAGA, Antônio de Pádua; CARVALHO, André Ponce de Leon ferreira de; 

LUDEMIR, Teresa Bernarda. Redes neurais artificiais: teoria e 

aplicações. 2. ed. 6. reimp. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. 

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a 

internet: uma abordagem top-down. 6. ed. reimp. São Paulo, SP: Pearson 

Addison Wesley, 2014. 

CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira, FACELI, Katti, LORENA, 

Ana Carolina, and GAMA, João. Inteligência artificial: uma abordagem de 

aprendizado de máquina. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Montgomery, Eduard. Redes neurais - fundamentos e aplicaçoes com 
programas em C. moderna, 2007. 

HAYKIN, Simon. Redes neurais: princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre, RS: 
Bookman, 2008. 

RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Inteligência artificial. 2. tiragem. Rio de 
Janeiro, RJ: Elsevier, 2013. 
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MATARIC, Maja J. Introdução à robótica. São Paulo, SP: Blucher, UNESP, 
c2014. 367 p. 

 

9. EBOOK 

ROSA, João Luís Garcia. Fundamentos da inteligência artificial. Rio de 
Janeiro: LTC, 2011. VitalBook file. 

 

 
REITORIA  

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Criatividade e Inovação 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

H117916 04 9º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

A criatividade como um estímulo para o desenvolvimento pessoal e 

profissional. Criatividade e inovação em ambientes coorporativos. Gestão de 

equipes para a criatividade e inovação. 

 

2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL 

 Apresentar e desenvolver conhecimentos relativos à criatividade e 

inovação com intuito de incentivar a autonomia e a atitude cidadã para 

o mundo do trabalho. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Apresentar as questões conceituais entre criatividade e inovação, bem 

como, capacitá-lo no gerenciamento de equipes criativas. 

 Identificar e potencializar talentos através das técnicas para a 

criatividade e inovação. 

 

3. COMPETÊNCIAS 
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 Capacidade de Criar e Inovar; 

 Capacidade de desenvolver ações criativas; 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: A exigência da criatividade e da inovação no mundo do 

trabalho: 

 A exigência da criatividade e da inovação no mundo do trabalho: O 

indivíduo e a criatividade no mundo globalizado: habilidades e 

competências; A evolução do conceito de criatividade; Relações 

conceituais entre criatividade e inovação; Motivos e objetivos para 

treinar a criatividade pessoal; A personalidade criativa e 

comportamento criativo; Criatividade e subjetividade. O processo de 

inovação; Contextos criativos: estímulos e barreiras à criatividade e à 

inovação; Inovação tecnológica em ambientes coorporativos como fator 

de crescimento dos Negócios. 

 

Unidade II: O desenvolvimento da criatividade: 

 O desenvolvimento da criatividade: Noções de gerenciamento de 

projetos; O papel dos gestores de projetos e os aspectos da liderança 

na formação de equipes criativas; Criatividade e Inovação: aspectos 

éticos e legais; Estudo de caso; Processo criativo: identificação, 

preparação, incubação, iluminação, elaboração e verificação; Técnicas 

- exercícios para a abertura da mente; Técnicas - para a resolução de 

problemas; Técnicas para adquirir hábitos que favorecem a 

criatividade. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Apresentação de vídeo-aula; acompanhamento dos alunos por meio de 

ambiente virtual de aprendizagem; atividades on-line, chats e fóruns de 

debates, objetivando a troca de conhecimento professor-aluno, bem como 

interação, assimilação dos conteúdos disponíveis nas diversas mídias (DVD, 
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livro impresso, podcast), as quais também servirão de apoio para a realização 

das atividades on-line; utilização das bibliotecas para leitura complementar e 

pesquisas que abordam as temáticas em questão. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Para cada unidade é atribuída uma nota consistindo de Prova Contextualizada 

(PC), verificada por meio de exame aplicado, e Medida de Eficiência (ME), 

obtida através da verificação do rendimento do aluno em atividades (individual 

ou em grupo) de investigação, de extensão, trabalhos de campo, seminários, 

resenhas e fichamentos, etc. A ME contribui com 20% da nota de cada 

unidade, ficando os 80% restante para a PC. Após a atribuição das médias 

UP1 e UP2, respectivas às unidades I e II, é computada uma Média Final (MF) 

pela equação MF = (UP1 x 4 + UP2 x 6) / 10. Para aprovação, o aluno deverá 

obter média igual ou superior a 6,0 (seis) e, no mínimo, 75% de frequência. 

 

 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SILVA, Cássia Regina D'Antônio Rocha da. Criatividade e inovação. Aracaju, 

SE: UNIT, 2016.  

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo:  transformando idéias 

em negócios. 5. ed. 4. reimp. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2014. 

BIAGIO, Luiz Arnaldo. Empreendedorismo:  construindo seu projeto de 

vida. Barueri, SP: Manole, 2013.  

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito 

empreendedor(entrepreneurship): prática e princípios. [16. reimpr.]. São 

Paulo,  SP: Cengage Learning, [2014].  

HISRICH, Robert D.; SHEPHERD, Dean A.; PETERS, Michael P. 

Empreendedorismo. 9. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2014. 
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9. EBOOK 

ROCHA, Lygia Carvalho. Criatividade e inovação: como adaptar-se às 

mudanças. Rio de Janeiro: LTC, 2009 

MARIANO, Sandra Regina Holanda. Empreendedorismo: fundamentos e 

técnicas para criatividade. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

ZOGBI, Edson. Criatividade: o comportamento inovador como padrao 

natural de viver e trabalhar. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

 

 
REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Tópicos Especiais em 
Engenharia Mecatrônica I (OPTATIVA) 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

F106151 04 9º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

As disciplinas de “Tópicos Especiais” possuem ementa livre tal que inovações 

tecnológicas decorrentes de pesquisas recentes podem ser apresentadas, 

desta forma, permitindo a abordagem de temas atuais na área da Engenharia 

Mecatrônica. 

 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Proporcionar ao aluno, condições suficientes para discussão de temas atuais 

na área da mecatrônica, com atualizações mercadológicas e técnicas. 

Entender os métodos científicos, tipos, características e finalidades no âmbito 

da ciência;  

Desenvolver o pensar crítico, sistemático e analítico, possibilitando o interesse 

pela pesquisa e a solução de problemas relativos à investigação científica;  
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Desenvolver a capacidade de busca por atualidades ou inovações de 

processos industriais ou software. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Compreender a relevância e a necessidade da busca por atualizações 

industriais; 

 Desenvolver a capacidade de pesquisar utilizando os princípios teóricos, 

considerando os procedimentos técnicos; 

 Resolver situações-problema através da modernidade industrial. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

As disciplinas de “Tópicos Especiais” possuem ementa livre tal que inovações 

tecnológicas decorrentes de pesquisas recentes podem ser apresentadas, 

desta forma, permitindo a abordagem de temas atuais na área da Engenharia 

Mecatrônica. 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re) construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada 

- PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.  

A medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em 

pelo menos duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BOLTON, William. Mecatrônica: uma abordagem multidisciplinar. 4.ed. Porto 

Alegre, RS: Bookman, 2010. 

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. 3. reimp. São Paulo, 

SP: Pearson Prentice Hall, 2012.  

ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, controle e automação de 

processos. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, c2010. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MIYAGI, Paulo Eigi. Controle programável: fundamentos do controle de 

sistemas a eventos discretos. 5. reimpr. São Paulo, SP: E. Blücher, 2015. 

BONACORSO, Nelso Gauze; NOLL, Valdir. Automação 

eletropneumática. 12. ed. 3. reimp. São Paulo, SP: Érica, 2014. 

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. Sistemas de controle modernos. 12. 

ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015. 

PEREIRA, Fábio. Microcontroladores PIC: programação em C. 7. ed. 12. 

reimp. São Paulo, SP: Érica, 2014. 

TANENBAUM, Andrew S., 1944-. Organização estruturada de 

computadores. 6. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil Ltda., 

2013. 

 

 
REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de 
Curso 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

F105635 02 10º 40h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Desenvolvimento de trabalho teórico-prático tecnológico científico envolvendo 

conceitos da área da Engenharia Mecatrônica, sob a orientação de um 

professor com domínio do tema selecionado.  
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2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Elaborar projetos que se enquadrem nas áreas de atuação do Engenheiro 

Mecatrônico, que demonstrem a consolidação dos conhecimentos adquiridos 

ao longo do curso. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Capacidade de leitura e síntese de texto técnico científico;  

 Habilidade na escrita formal para elaboração de projetos e monografias;  

 Apresentação em público. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I  

1. Levantamentos dos dados que envolvem a temática escolhida. 

2. Elaboração de pesquisa, fichamento e compilamento de dados. 

Unidade II 

1. Desenvolvimento do Projeto 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Orientação na elaboração do projeto de trabalho de conclusão de curso, 

realizada em conjunto com o professor orientador, desde o levantamento e 

fichamento bibliográfico para fundamentação teórica até o desenvolvimento dos 

tópicos: introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados esperados, 

cronograma e referências bibliográficas, de acordo com as normas de trabalhos 

acadêmicos do Centro Universitário Tiradentes e ABNT. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

De acordo com as normas para trabalhos de conclusão de Curso Superior em 

Engenharia Mecatrônica do Centro Universitário Tiradentes e normas para 

trabalhos acadêmicos da ABNT. 
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7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 

metodologia científica. 7ª edição. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São 

Paulo: Cortez, 2012. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. 

Metodologia científica. São Paulo: Prentice Hall, 2013. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 

metodologia científica. 7. ed., 8. impr. São Paulo, SP: Atlas, 2016. 

PINHEIRO, Duda; GULLO, José. Trabalho de conclusão de curso - TCC: 

guia prático para elaboração de projetos de: plano de negócio para nova 

empresa. São Paulo, SP: Atlas, 2009. 103 p. 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 11. ed., rev. e atual. 

São Paulo, SP: Martins Fontes, 2008. 425 p. (Coleção Ferramentas). 

 

9. E-BOOK 

Matias-Pereira, José. Manual de metodologia da pesquisa científica, 3ª 

edição, 2012. 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3. 

ed. 2012. Minha Biblioteca. Web. 06 August 2013. Disponível em Minha 

Biblioteca 

RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma 

monografia pode abrir o horizonte do conhecimento. 2009. Minha 

Biblioteca. Web. Disponível em Minha Biblioteca 

 

 
REITORIA 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 
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COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

F104868 14 10º 280h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA: 

Estágio curricular supervisionado, com atuação nas áreas de conhecimento da 

Engenharia Mecatrônica. 

 

2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA: 

2.1 GERAL: 

Proporcionar oportunidades de desenvolvimento das habilidades e 

potencialidades dos alunos, complementar o processo de ensino-

aprendizagem, através da conscientização das deficiências individuais e busca 

do aprimoramento pessoal e profissional. Atenuar o impacto da passagem da 

vida de estudante para a vida profissional, abrindo ao estagiário, mais 

oportunidades de conhecimento da estrutura, filosofia, diretrizes, 

funcionamento e outros aspectos relevantes de empresas. 

 

2.2 ESPECÍFICOS: 

Unidade I: 

 Atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida 

profissional, abrindo ao estagiário, mais oportunidades de 

conhecimento da estrutura, filosofia, diretrizes, funcionamento e outros 

aspectos relevantes de empresas. 

Unidade II: 

 Complementar o processo de ensino-aprendizagem, através da 

conscientização das deficiências individuais e busca do aprimoramento 

pessoal e profissional. 

 

3. COMPETÊNCIAS: 

 Desenvolvimento das potencialidades individuais; 
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 Adotar métodos e processos inovadores, críticas e novas tecnologias. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I: 

 Desenvolvimento de atividades correlatas com seu curso e elaboração 

de relatório. 

Unidade II: 

 Desenvolvimento de atividades correlatas com seu curso e elaboração 

de relatório. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

O estágio será desenvolvido por meio de orientação de planejamento, 

observação e participação nas atividades. Serão assim consideradas: - 

planejamento e orientação: orientação para elaboração das atividades 

desenvolvidas no período de estágio; - observação: momento de investigação e 

pesquisa, em instituições; - participação: etapa de interação do estagiário em 

instituições. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 

A avaliação do estagiário será processual e continua durante o transcorrer das 

atividades e registrada em fichas de controle. Será realizada por meio de 

supervisão direta do orientador de estágio e de contato com o supervisor de 

campo. A avaliação de desempenho indicará sobre a frequência e o 

aprendizado e será feita através de vários instrumentos, cujas notas parciais 

serão lançadas em fichas de acompanhamento. A nota final será composta do 

resultado das notas parciais aferidas no estágio supervisionado, registrada em 

cada unidade programática. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. 

Metodologia científica. São Paulo: Prentice Hall, 2013. 



358 
 
 
 
 
 
 

 
 

PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio 

supervisionado. 24ª edição, 3ª reimpressão. Campinas, SP: Papirus, 2013. 

(Coleção Magistério.). 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São 

Paulo: Cortez, 2012. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GIL, Antonio Carlos,. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed., 4. impr. 

São Paulo, SP: Atlas, 2010. 184 p. 

BOAVENTURA, Edivaldo. Metodologia da pesquisa:monografia, 

dissertação, tese. 3ª reimpressão. São Paulo: Atlas, 2014. 

CHALMERS, A. F. O que é ciência afinal, São Paulo: Brasiliense, 2010. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica:a prática de fichamentos, 

resumos, resenhas. São Paulo: Atlas, 2014. 

BURIOLLA, Marta A. Feiten. O estágio supervisionado. 6ª edição. São Paulo: 

Cortez, 2009. 

 

 
REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Tópicos Especiais em 
Engenharia Mecatrônica (Optativa II) 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

F106160 04 10º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Controle das Variáveis de processo de Automação de Sistemas. Programação 

em CLP. Controle cinemático e dinâmico de Robôs. Implementação de 

sistemas de controle automático completos (sensor, atuador, condicionador de 

sinais e cálculo e implementação de controladores) de forma a integrar 

conhecimentos de eletrônica de potência, controle e instrumentação. 
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2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

 Proporcionar ao aluno, condições suficientes para discussão de 

conteúdos-chave atuais na área de Engenharia, com atualizações 

mercadológicas e técnicas. 

 Reforçar os conteúdos-chave das disciplinas mãe que normalmente 

são conteúdos de concursos e ENADE. 

 Entender os métodos científicos, tipos, características e finalidades no 

âmbito da ciência;  

 Desenvolver o pensar crítico, sistemático e analítico, possibilitando o 

interesse pela pesquisa e a solução de problemas relativos à 

investigação científica; 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Compreender a relevância e a necessidade da busca por atualizações 

industriais; 

 Desenvolver a capacidade de pesquisar utilizando os princípios 

teóricos, considerando os procedimentos técnicos; 

 Resolver situações-problema através da modernidade industrial. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

 Programação de CLPs: Instruções de entrada e saída; Circuitos com 

lógica negativa; Instruções booleanas; Elaboração de circuitos; 

Circuitos de intertravamento; Circuito de detecção de borda; 

Temporização; Contador; Operações de transferência; Operações de 

deslocamento; Operações de rotação. 

 Instrumentação; Medição; Controle; Automação Industrial; Sinais 

Digitais e Sinais Analógicos. 

Unidade II 

 Cinemática direta e inversa. 
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 Programação e Operação de robôs manipuladores e móveis. 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos construídos na interação professor-aluno-conhecimento.  

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O Processo avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada - 

PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada um dos módulos. A 

medida de eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em pelo 

menos duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOLTON, William. Mecatrônica: uma abordagem multidisciplinar. 4.ed. 

Porto Alegre, RS: Bookman, 2010.  

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. 3. reimp. São 

Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2012. 

NIEMANN, Gustav. Elementos de máquinas. 13. reimpr. São Paulo, SP: E. 

Blücher, 2014. 3 v. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, controle e automação de 

processos. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, c2010. 

BONACORSO, Nelso Gauze; NOLL, Valdir. Automação eletropneumática. 

12. ed. 3. reimp. São Paulo, SP: Érica, 2014. 

PEREIRA, Fábio. Microcontroladores PIC: programação em C. 7. ed. 12. 

reimp. São Paulo, SP: Érica, 2014. 

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. Redes de computadores. 5. 

ed. 3. reimp. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil Ltda., 2014. 
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CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica: processos de fabricação e 

tratamento. 2. ed. São Paulo, SP: McGraw-Hill, 2014. v. 2 

MELCONIAN, Sarkis. Elementos de máquinas. 10. ed. 5. reimp. São Paulo, 

SP: Érica, 2015. 

 

 

 

 
REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

 Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

 
DISCIPLINA: Gestão de Pessoas I 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

H116731 04 10º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Papel da Gestão de Pessoas nas organizações, processo evolutivo, e 

importância como atividade estratégica e integradora na gestão empresarial.  

Planejamento de Recursos Humanos e sua relação com recrutamento e 

seleção de pessoas nas organizações.  Função da modelagem de cargos e 

avaliação de desempenho como ferramentas de vantagem competitiva em uma 

época de valorização do ser humano para atingimento de metas 

organizacionais.  

 

2. OBJETIVO (S) DA DISCIPLINA 

2.1 GERAL 

 Estimular a aquisição de habilidades no desenvolvimento das políticas 

e práticas de Recursos Humanos, por meio do processo de 

aprendizagem que favoreça a participação discente em atividades 

práticas que conduzam a construção de conhecimento para a formação 

profissional. 
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2.2 ESPECÍFICOS 

Unidade I  

 Situar o aluno no processo evolutivo dos recursos humanos nas 

organizações. 

 Despertar o discente para a prática do planejamento de recursos 

humanos. 

 Estimular o conhecimento dos discentes a cerca das vinculações na 

gestão de pessoas. 

Unidade II 

 Oferecer condições aos discentes para compreensão e aplicabilidade 

das práticas de recrutamento e seleção. 

 Contribuir para o reconhecimento do processo de modelagem de 

cargos. 

 Identificar a relação entre a cultura da empresa, comportamento e 

atitudes profissional e organizacional. 

 Levar o discente a percebera avaliação de desempenho como 

estratégia de desenvolvimento profissional e organizacional. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Decodificar os conceitos aplicados à administração de recursos 

humanos; 

 Interpretar etapas do planejamento de RH, recrutamento, seleção de 

pessoas de uma empresa; 

 Reconhecer o processo da Modelagem de cargos; 

 Relacionar as técnicas para avaliação de desempenho humano e 

organizacional. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Administração de Recursos Humanos: Visão Geral; 

Agregando e Pessoas nas Organizações. 
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 Definição de Recursos Humanos e sua Importância no contexto 

organizacional. 

 Visão Geral sobre as Organizações; 

 Processo evolutivo da Área de Recursos Humanos; 

 Processos da Gestão de Pessoas e suas Vinculações; 

 Planejamento de Recursos Humanos; 

 

Unidade II: Aplicando e Desenvolvendo Pessoas. 

 1. Recrutamento e Seleção de Pessoas (Mercado de Trabalho, Fontes, 

Técnicas e Avaliação). 

 2. Orientação de Pessoas (Cultura Organizacional, Socialização 

Organizacional); 

 3. Modelagem de Cargos (Conceito de Cargo, Descrição e Análise de 

Cargos, Métodos de Colheita de Cargos); 

 5. Avaliação do Desempenho Humano (Conceito e Métodos). 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas dialogadas utilizando recursos audiovisuais, oficinas de trabalho (estudos 

dirigidos, estudos de caso,) atividades interdisciplinares, práticas 

supervisionadas. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será contínuo, considerando oficinas de trabalho 

(estudos dirigidos, estudos de caso,) atividades interdisciplinares, práticas 

supervisionadas, mais provas escritas envolvendo questões contextualizadas – 

abertas e fechadas. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3. ed., 6. tiragem. Rio de 

Janeiro, RJ: Campus, c2010.  
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VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. 14. ed. São Paulo, SP: 

Atlas, 2014.  

MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do 

operacional ao estratégico. 14. ed. 7. tirag. São Paulo, SP: Livraria Saraiva, 

2013. 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOOG, Gustavo. Manual de treinamento e desenvolvimento: gestão e 

estratégias. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.  

GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. 

São Paulo, SP: Atlas, 2006. 

LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos humanos: princípios e 

tendências. 5. tiragem. São Paulo, SP: Saraiva, 2009. 

MILKOVICH, George; BOUDREAU, John W. Administração de recursos 

humanos. 6. reimpr. São Paulo, SP: Atlas, 2008.  

 

9. EBOOK 

GESTÃO de pessoas nas organizações contemporâneas. Rio de Janeiro: 

LTC, 2014. 

MARRAS., and Jean Pierre. Gestão de pessoas: em empresas inovadoras. 

2. ed. Saraiva, 2007. VitalBook file. 

MAXIMIANO, Antonio Amaru. Recursos humanos: estratégia e gestão de 

pessoas na Sociedade Global. LTC, 03/2014. . VitalBook file. 

 

 

 
REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Engenharia de Gás 
Natural e Energias Renováveis 

(OPTATIVA) 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 
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GRADUAÇÃO F104884 04 10º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Visão geral do gás natural no Brasil: processamento, produção, transporte, 

distribuição e utilização; compressão e transporte; medição; sistemas de 

distribuição; implantação em unidades industriais; termoeletricidade; uso 

domiciliar; automotivo; comercialização. As fontes de energia local disponíveis 

nos distintos países, a necessidade de reduzir o CO2 e outras emissões, as 

implicações no aquecimento global e mudança climática, as implicações 

políticas e econômicas da cada vez maior escassez de petróleo, e a 

importância das energias renováveis. Pilhas de Combustível. Energia Eólica e 

de Marés. Energias Biocombustíveis. Energia Solar. Energias Alternativas. 

Energia Geotérmica. 

 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 Despertar no aluno o interesse pelas novas fontes de energias 

renováveis; 

 Mostrar a distribuição e transporte de gás natural; 

 Desenvolver no aluno a associação econômica com as novas fontes de 

energias no Brasil e no mundo. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Desenvolver pensamento crítico, sistemático e analítico, possibilitando o 

interesse à investigação, coleta de dados e pesquisa na área de Gás 

Natural. 

 Compreender a importância da disciplina para as novas energias; 

 Domínio de conhecimentos teóricos que possibilitem o desenvolvimento 

de práticas na área. 
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4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I  

1. Visão geral do gás natural no Brasil: processamento, produção, 

transporte, distribuição e utilização; compressão e transporte; medição;  

2. Sistemas de distribuição;  

3. Implantação em unidades industriais;  

4. Termoeletricidade; uso domiciliar; automotivo; comercialização.  

5. As fontes de energia local disponíveis nos distintos países, a 

necessidade de reduzir o CO2 e outras emissões,  

6. Implicações no aquecimento global e mudança climática.  

Unidade II  

1. Importância das energias renováveis.  

2. Pilhas de Combustível.  

3. Energia Eólica e de Marés.  

4. Energias Biocombustíveis.  

5. Energia Solar.  

6. Energias Alternativas.  

7. Energia Geotérmica. 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

O curso será ministrado através de aulas expositivas teóricas, estudos dirigidos 

e apresentação de seminários com exercícios teóricos. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A aferição da aprendizagem será efetuada ao final de cada unidade, segundo 

calendário acadêmico através de provas contextualizadas (PC), abordando os 

conteúdos ministrados por meio de exame aplicado, e de medidas de eficiência 

(ME), obtidas por meio da verificação do rendimento do aluno em atividades 

individuais ou em grupo. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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GRIPPI, Sidney. O gás natural e a matriz energética nacional. Rio de 

Janeiro, RJ: Interciência, 2009 

PERLINGEIRO, Carlos Augusto G. Engenharia de processos: análise, 

simulação, otimação e síntese de processos químicos. 4. reimpr. São 

Paulo, SP: Blucher, 2015.. 

SOUSA, Elisabeth Cristina Molina de (Organizadora). Processamento de 

petróleo e gás: petróleo e seus derivados, processamento primário, 

processos de refino, petroquímica, meio ambiente. 2. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: LTC, c2014. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SZKLO, Alexandre Salem; ULLER, Victor Cohen; BONFÁ, Marcio Henrique P. 

Fundamentos do refino de petróleo: tecnologia e economia. 3. ed. atual. 

amp. Rio de Janeiro, RJ: Interciência, 2012.  

MASTERTON, William L.; SLOWINSKI, Emil J.; STANITSKI, Conrad L. 

Princípios de química. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. 

HINRICHS, Roger A.; KLEINBACH, Merlin. Energia e meio ambiente. São 

Paulo, SP: Cengage Learning, c2015. 

SANTOS, Marco Aurélio dos (Organizador). Fontes de energia nova e 

renovável. Rio de Janeiro, RJ: LTC, c2013. . 

 

9. E-BOOK 

HODGE, B. K. Sistemas e Aplicações de Energia Alternativa. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 

NETO, WATT, and Artur. Petróleo, gás natural e biocombustíveis. Saraiva, 

2013. VitalBook file. 

 

 
REITORIA 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Direitos Humanos 
(OPTATIVA) 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 
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COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

H116545 04 10º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Diretos Humanos nas relações jurídicas nacionais e internacionais. 

Fundamentos gerais dos Direitos Humanos. Hierarquia e força vinculante dos 

Direitos Humanos.. 

 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Oportunizar um espaço de reflexão, análise e compreensão dos princípios, 

valores e direitos que caracterizam a dignidade humana, a democracia e o 

pluralismo político que fundamentam uma sociedade livre, justa e solidária, 

estimulando práticas sociais e fundamentadas no respeito aos direitos 

humanos. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

Refletir sobre a ética e a técnica jurídica como condição de realização da 

justiça. 

Analisar criticamente e filosoficamente os direitos humanos, com vistas à 

orientação decisória. 

Explicitar os limites da análise dogmática e da reflexão da perspectiva da teoria 

geral e da filosofia do direito. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

Direitos Humanos nas relações jurídica. 

 

Unidade II: 

Hierarquia e força vinculante. 
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5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re) construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada 

- PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.  

A medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em 

pelo menos duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 

9. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2015. 

PIOVESAN, Flávia Cristina. Direitos humanos e o direito constitucional 

internacional. 16. ed., rev. e atual. São Paulo, SP: Saraiva, 2016.   

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. 2. ed. reform. 24. 

impr. São Paulo, SP: Moderna, 2016. (Coleção Polêmica). 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004.  

MORAES, Alexandre de. Direito humanos fundamentais: teoria geral. 10. 

ed. São Paulo, SP: Atlas, 2013.  

SARMENTO, George. Direitos humanos: liberdades públicas, ações 

constitucionais, recepção dos tratados internacionais. São Paulo: Saraiva, 

2011. (Coleção Curso & Concurso v.36).  

CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos: processo histórico - evolução no 

mundo, direitos fundamentais: constitucionalismo contemporâneo. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 
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PIOVESAN, Flávia; GARCIA, Maria (Organização). Direitos humanos: 

direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais: direitos sociais e 

econômicos, direitos culturais e ambientais. São Paulo, SP: Revista dos 

Tribunais, 2011. v. 3 (Coleção Doutrinas Essenciais). 

 

 
REITORIA 

COORDENAÇÃO DE 
GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Direito Ambiental 
(OPTATIVA) 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

H116588 04 10º 80h 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Conceito de Direito Ambiental. Princípios de Direito Ambiental. Histórico do 

Direito Ambiental. O Direito Ambiental e as Ciências Afins. Classificação do 

Meio Ambiente. Meio Ambiente e Ecologia. Poluição e espécies. Legislação 

Ambiental Brasileira. Direito Processual Ambiental. 

 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Apresentar e discutir, criticamente e de forma integrada, os principais aspectos 

do direito ambiental e das práticas sociais, políticas e institucionais. 

Instigar o aluno a desenvolver uma atitude dinâmica e atuante na comunidade 

em que vive, comprometida com o meio ambiente, como agente multiplicador 

dos conhecimentos auferidos. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

Conhecimento do campo teórico do direito ambiental, com fundamento na 

constituição federal de 1988 e nas normas infraconstitucionais. 

Análise de situações práticas em confronto com a legislação ambiental atual. 

Aplicação dos princípios ambientais no contexto sócio-econômico. 



371 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

Fonte e princípios. 

Fontes, princípios e relação do direito ambiental com outras ciências. 

Evolução Histórica. 

Classificação do meio ambiente. 

O direito ambienta na legislação brasileira. 

Direito ambiental Constitucional. 

Política e educação ambiental. 

Política e Sistema nacional do meio ambiente. 

Preservação, responsabilidade e dano ambiental. 

Competência para legislar sobre o meio ambiente. 

Orgão governamentais de proteção ambiental. 

Licenciamento e zoneamento ambiental. 

Estudo de impacto ambiental. 

Poluição e espécies. 

 

Unidade II: 

Biopirataria. 

Proteção Jurídica da diversidade biológica. 

Patrimônio genético, biotecnologia e biossegurança. 

Áreas de preservação permanente e unidades de conservação. 

Desenvolvimento sustentável. 

O direito ambiental e os agrotóxicos. 

O código florestal (Lei nº 4.711/65). 

Lei de proteção a Fauna. 

Código de minas. 

Código de Águas. 

Lei dos crimes ambientais. 

Do direito processual ambienta. 
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A justiça ambiental. 

Ações judiciais em matéria ambiental. 

O direito ambiental no plano internacional. 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos 

fundamentais relacionados ao tema para discussão de questões relacionadas, 

fixando os conceitos (re) construídos na interação professor-aluno-

conhecimento. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada 

- PC (individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.  

A medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em 

pelo menos duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 9. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo, SP: 

Revista dos Tribunais, 2014.  

BRASIL. Legislação de direito ambiental. 9. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 

2016. (Coleção Saraiva de Legislação).  

CERQUEIRA, Rafael Soares de. Direito ambiental. Aracaju, SE: UNIT, 2016. 

 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 24. ed. São 

Paulo, SP: Malheiros, 2016. 

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 13. ed. São Paulo, 

SP: Saraiva, 2015.  
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FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 17. 

ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2017. 

PETERS, Edson Luiz; PIRES, Paulo de Tarso de Lara. Manual de direito 

ambiental: doutrina, vocabulário ambiental, legislação atualizada. 2 ed., 8. 

reimpr. Curitiba: Juruá, 2010.  

DIREITO e mobilidade social: novos desafios. Rio de Janeiro, RJ: Lumen Juris, 

2012. 387 p. ISBN 9788537511602. 

 

14. INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 

14.1. Instalações Gerais  

 A sede do Centro Universitário Tiradentes situa-se no Campus Amélia Maria 

Uchoa, contando com modernas instalações para realização das atividades 

acadêmicas e administrativas realizadas pelos seus diversos cursos de graduação e 

pós-graduação. Atualmente a infraestrutura de Tecnologia da Informação possui uma 

rede de computadores que interliga 750 equipamentos, sendo 477 para rede 

acadêmica e 273 para rede administrativa, entre microcomputadores, impressoras, 

notebook entre outros. Essa rede está conectada à Internet através de um link 

dedicado de 200 Mega. 

 

Composição da área da Unit/Alagoas 

 
Área do 

terreno (m2) 

Área 
construída 

(m2) 

Área verde 
(m2) 

Área Estacionamento 
(m2) 

Unit/AL 64.980,96 34.933,91 4.317,25 27.037,78 

 

14.2. Salas de Aula 

 

As instalações físicas da Unit são bem dimensionadas, visando o melhor 

aproveitamento do espaço físico, de forma a atender plenamente todas as 

exigências legais e institucionais. Em um terreno de 57465.27m² e uma área 

construída de 16.228.20m², possuindo 27 salas de aulas com dimensão de 
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80m² com capacidade para 70 alunos, 58 salas de 70m² para 60 alunos, 08 

salas medindo 40m² para 30 alunos e 04 salas de 35m² que comporta 30 

alunos, num total de 97. Todas as salas são dotadas de isolamento acústico, 

refrigeradas, mobiliário específico, equipadas com Datashow, atendendo 

assim, as condições de salubridade necessárias para o exercício pleno das 

atividades planejadas.   

As salas de aula do curso de Engenharia Mecatrônica possuem 

dimensão, em média, de 77m², climatizadas, com cadeiras individuais 

anatômicas, computador conectado à internet e no sistema Acadêmico da 

instituição, viabilizando o uso de Diários Eletrônicos e acesso direto ao plano 

de curso dos professores. Através de aparelho data show disponibilizado em 

todas as salas de aula os professores podem realizar a projeção dos recursos 

didáticos e conteúdos planejados. Estas possuem excelente higienização e 

iluminação e ainda são equipadas para atender, de forma excelente aos 

requisitos das atividades desenvolvidas. 

 

 

A Engenharia Mecatrônica utiliza as seguintes instalações: 

Quantidade Especificação 

06 Salas de Aula 

01 Sala de Coordenação do Curso 

01 Salas de Professor 

01 Sala de NDE 

 

14.3. Instalações Administrativas 

 

Da mesma forma que as salas de aulas, as instalações administrativas 

estão bem estruturadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação, 

ventilação/refrigeração, mobiliário e 337 aparelhagem específica, atendendo a 

todas as condições de salubridade necessárias para o exercício das atividades 

planejadas. O prédio oferece instalações compatíveis com a estrutura 
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organizacional do Centro Universitário Tiradentes, bem como instalações que 

disponibilizam as condições necessárias ao desenvolvimento das funções 

administrativas do Curso bem como ao atendimento aos alunos e professores. 

 

Instalações Administrativas e Administrativas-acadêmicas 

DESCRIÇÃO ÁREA (m2)  

Sala da Reitoria  
 

40,00  

 Recepção Secretaria  10,00  

Coord. Administrativa   
 

28,00 

Jurídico   
 

25,00 

 Núcleo Financeiro  78,00 

 Núcleo Gente e Carreira  37,00  

 Marketing  42,00  

 Dept. Infraestrutura e manutenção  35,00  

  Núcleo Informática  35,00  

Almoxarifado e Patrimônio  38,00  

Monitoramento e Segurança  20,00  

Núcleo de Negócios  28,00  

Ouvidoria  12,00  

DAA  103,81  

UNIT Carreiras  49,76  

NAPPS  14,00  

 

14.4. Instalações para Docentes 

 

O campus Amélia Uchoa disponibiliza sala climatizada e funcional para 

atender aos Núcleos Docentes Estruturantes – NDEs, com dimensão de 42,18 

m2, 08 computadores conectados a internet e intranet, distribuídos em 

bancadas e mesa de reunião ao centro. Possui ainda, no Bloco A, sala para 

professores em Tempo Integral com 80m2, dividida em gabinetes individuais, 
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equipados com mesa, arquivo e computador. Nos blocos B e C, também 

funcionam outras duas salas para docentes com tempo integral, com 24m² e 

gabinetes individuais para trabalho. 

As instalações disponibilizam as condições necessárias ao 

desenvolvimento das funções administrativas do Curso bem como ao 

atendimento aos alunos e professores. As dependências são arejadas e 

apresentam ótima iluminação natural e artificial com excelente sistema de ar 

refrigerado. 

 

14.5. Instalações para Coordenação do Curso 

 

A coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Mecatrônica do 

Centro Universitário Tiradentes - Unit está localizada no Bloco D, sala 06, na 

Coordenação dos Cursos da Área de Exatas, do Campus Amélia Maria Uchôa, 

no qual possui uma área total de 80m2, com espaço para recepção, sala de 

espera dos alunos e 05 gabinetes individuais de trabalho de 12m2, com mesas, 

cadeiras, armários, computadores com acesso à internet e ao sistema intranet 

institucional, impressora, ramais telefônicos e um bebedouro com água mineral. 

As instalações oferecem excelentes condições ao desenvolvimento das 

funções administrativas e da gestão do curso, bem como ao atendimento aos 

alunos e professores. As dependências apresentam excelente iluminação com 

adequado sistema de ar refrigerado. A manutenção é realizada de forma 

sistemática, proporcionando um ambiente limpo e os equipamentos em 

perfeitas condições de uso. 

Os espaços são climatizados em excelentes condições de acústica, 

ventilação, conservação e comodidade para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas. 

 

15. BIBLIOTECA 
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Os docentes e discentes do Curso de Graduação de Engenharia 

Mecatrônica realizam suas pesquisas na Biblioteca Central do Centro 

Universitário Tiradentes localizada no Campus Amélia Maria Uchoa. Com uma 

área de 290m², constitui-se num espaço privilegiado de pesquisa, tanto 

bibliográfica quanto documental, dispondo de um acervo documental que 

contém livros, revistas periódicas, DVDs, CDs e documentos. Além dessa 

biblioteca central, o campus conta com bibliotecas setoriais, onde são possíveis 

acessar outros tipos de acervos.  

A Unit possui uma política de manutenção da Biblioteca e atualização do 

seu acervo, proporcionando as condições adequadas ao atendimento das 

demandas dos alunos e professores no contexto do Projeto Pedagógico do 

Curso e da Instituição. A política de atualização do acervo de livros e periódicos 

está calcada na indicação prioritária dos professores e alunos, solicitação 

avaliada na sua importância pelo Coordenador e Colegiado do Curso.  

Atualmente a IES se encontra em plena execução dessa política, para 

atender as necessidades e solicitações do corpo docente e discente. 

Semestralmente as bibliografias dos cursos de graduação são avaliadas 

quantitativa e qualitativamente, para contemplação das atualizações e 

ampliação do acervo. A quantidade de exemplares adquirida para o Curso de 

Engenharia Mecatrônica é definida com base no número de estudantes e 

norteada pelas recomendações dos indicadores de padrões de qualidade 

definidos pelo MEC.  

Toda a comunidade acadêmica tem acesso ao sistema on line de 

sugestão de compra e acompanhamento do pedido disponível no sistema 

Pergamum.  É importante ressaltar que as referências bibliográficas básicas 

dos conteúdos programáticos de todos os Programas de Disciplinas do Curso 

se encontram adequadas no que refere à quantidade (03 (três) referências 

bibliográficas), ao conteúdo e a sua atualização, sem desconsiderar as 

referências clássicas. Todos os exemplares são tombados junto ao patrimônio 

da IES. O Centro Universitário Tiradentes disponibiliza de Biblioteca Virtual, 

com consulta ao acervo on line, através do site www.unit.br, link Biblioteca. O 
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usuário pode acessar os serviços on line de consulta, renovação e reserva das 

bibliografias físicas e virtuais, gerenciadas pelo sistema Pergamum.  

Através dos serviços de pesquisa em bases de dados 

acadêmicas/científicas, os estudantes podem acessar o acervo de 11.554 

títulos e 60.916 exemplares nos terminais de computadores da Biblioteca e 

acesso através do portal site www.unit.edu.br/biblioteca. A Biblioteca 

disponibiliza acesso ao conteúdo digital de livros eletrônicos, periódicos, 

normas e outros recursos para Comunidade Acadêmica através da Biblioteca 

Virtual.  

Os docentes e discentes do Curso de Graduação em Engenharia 

Mecatrônica acessam os periódicos on line assinados nas seguintes bases: 

Medline: texto completo para mais de 1.450 periódicos indexados; ACS, 

Academic Premier, e os periódicos disponíveis no Portal de Periódicos Capes. 

Na Base de Dados por Assinatura – a Biblioteca assina e disponibiliza bases 

de dados nas diversas áreas de conhecimento.  

A bibliografia disponibilizada aos docentes e discentes é fruto do esforço 

coletivo do corpo docente que seleciona dentre a literatura, aquela que atende 

às necessidades do curso. Os livros e periódicos recomendados, tanto em 

termos de uma bibliografia básica quanto da complementar são definidos à luz 

de critérios como: adequação ao perfil do profissional em formação, a partir da 

abordagem teórica e/ou prática dos conteúdos imprescindíveis ao 

desenvolvimento das competências e habilidades gerais e específicas, 

considerando os diferentes contextos; atualização das produções científicas 

diante dos avanços da Ciência e da Tecnologia, priorizando as publicações dos 

últimos 05 anos, incluindo livros e periódicos, enriquecidos com sites 

específicos rigorosamente selecionados, sem desprezar a contribuição dos 

clássicos. 

 

15.1. Política de  Expansão e Atualização do Acervo 
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A política de expansão e atualização do acervo da biblioteca da Unit está 

alicerçada na verificação semestral da bibliografia constante dos planos de 

ensino e na avaliação da demanda de estudantes pelo Sistema de Integrado de 

Biblioteca, docentes, coordenadores de cursos e seus órgão colegiados, 

principalmente o núcleo docente estruturante (NDE). Objetiva-se atender 

satisfatoriamente a proposta pedagógica prevista nos projetos pedagógicos de 

cada curso bem como da instituição, em relação ao Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI). Em sua política de expansão do acervo, a Instituição 

trabalha com a filosofia do orçamento participativo, alocando antecipadamente 

recursos para investimentos na ampliação e atualização do acervo, em 

consonância com a oferta de cursos de graduação, pós-graduação, projetos de 

pesquisa, projetos de extensão, bem como demais atividades desenvolvidas no 

seio acadêmico. 

Semestralmente as bibliografias dos cursos de graduação e pós-

graduação são avaliadas quantitativa e qualitativamente, para contemplação 

das atualizações e ampliação  do acervo. A quantidade de exemplares 

adquirida para cada curso é definida com base no número de estudantes e 

norteada pelas recomendações dos indicadores de padrões de qualidade 

definidos pelo MEC. Toda a comunidade acadêmica tem acesso ao sistema on-

line de sugestão de compra e acompanhamento do pedido disponível no 

sistema Pergamum.  

 

 

 

15.2. Acervo da Biblioteca Unit 

 

15.2.1. Total de Títulos e Exemplares 

 

Atualmente o acervo da Unit possui 6.591 títulos e 33.796 exemplares e 

vem crescendo ano a ano com o investimento estabelecido pela Mantenedora. 
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De acordo com a política de desenvolvimento e atualização do acervo, a 

mantenedora da Unit, mantem uma politica permanente e semestral para a 

atulalização do acervo da Biblioteca. 

O acervo da biblioteca da Unit pode ser consultado pela comunidade 

acadêmica e pela sociedade em geral através do site al.unit.br, que permite ao 

usuário realizar consultas, renovações, reservas, verificar disponibilidade de 

material por biblioteca, datas de devoluções de materiais emprestados, etc.  

 

15.2.2. Acervo Eletrônico 

 

Acervo de livros eletrônicos - O Sistema de Bibliotecas conta com acervo 

de livros eletrônicos. 

 

15.2.3. Base de dados - Acervo Digital de Periódicos on-line: 

 

Bases de periódicos científicos – A Biblioteca assina várias bases de 

periódicos como objetivo de atender a diversas áreas do conhecimento, entre 

elas: ABNT Coleções, ACS (American Chemical Society), BDTD (Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações), Biblioteca Digital E-volution, BVS 

Psicologia, IOB Periódicos On Line, CAPES Periódicos, Domínio Público, EZB 

(Elektronische Zeitschriftenbibliothek), Fundação Dorina, Prossiga, SCIELO, 

BasesEbsco (onde se encontra oEngineering Source que fornece material 

bibliográfico para Área de Engenharia). 

 

15.3.  Espaço Físico e Condições Ambientais 

 

A Biblioteca da Unit ocupa uma área de: 777,55 m² em ambiente 

climatizado com áreas reservadas ao estudo individual e/ou em grupo, sendo 

29 meses com 128 cadeiras; 16 cabines de leitura individual, duas salas para 

estudo em grupo com TV e DVD. 
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Oferece laboratório com 24 computadores com acesso a internet e 8 

deles com leitores de DVD.  

 

15.4. Informatização do Acervo e Serviços 

 

A Biblioteca da Unit está integrada ao Sistema de Bibliotecas da 

mantenedora através do Sistema Pergamum, que gerencia todos os serviços 

das Bibliotecas da rede. O Pergamum maximiza o atendimento aos usuários e 

contempla as principais funções de uma biblioteca, funcionando de forma 

integrada da aquisição ao empréstimo. Esse sistema foi implantado na 

arquitetura cliente/servidor, com interface gráfica, utilizando o banco de dados 

Oracle 9i, instalado no Servidor HP 370 com sistema operacional Linux. 

Objetiva-se com a informatização do acervo a disponibilização de 

informações digitais e a universalização do acesso ao acervo da Bilioteca da 

Unit, extendendo possibilidades de pesquisa à comunidade acadêmica, 

extensiva a toda a sociedade. Pretende-se com esta prática facilitar o acesso 

online principalmente como forma de incentivo a pesquisa dentro e fora do 

Centro universitário. 

 

15.5.  Serviços Oferecidos 

 

Dentre os serviços oferecidos, destacamos: 

I - APOIO EM TRABALHOS ACADÊMICOS 

Padronização e normalização, segundo as normas da ABNT, dos trabalhos 

científicos realizados pelos alunos do Centro universitário. 

II - RECEPÇÃO AOS CALOUROS 

No início letivo, as bibliotecas recebem os alunos calouros, promovendo a 

integração, apresentando seus serviços e normas através do vídeo 

institucional; visita monitorada e treinamentos específicos. 

III - RENOVAÇÃO E RESERVA ON-LINE 
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Os usuários do Sistema de Bibliotecas contam com a facilidade da renovação 

on-line de materiais.  

 

15.6.  Horário de Funcionamento 

 

A Biblioteca do centro Universitário Tiradentes atende de segunda a 

sexta-feira das 8:00h às 21h e 30min e aos sábados das 8:00h às 15h e 30min. 

 

15.7.  Recursos Humanos 

 

A Biblioteca da Unit conta com a gestão de duas bibliotecária, seis 

assistentes e seis auxiliares: 

Colaboradores Função dos Colaboradores 

Gisele Carle Temoteo dos Santos Coordenadora (Bibliotecária) 

Em contratação Bibliotecária 

Adriele da Silva Assistente de Biblioteca 

Adriana Lopes Alves Assistente de Biblioteca 

Jadielma Barros Assistente de Biblioteca 

Herbson Melo Assistente de Biblioteca 

Anderson Matheus Assistente de Biblioteca 

André Carnauba Assistente de Biblioteca 

Carla Albertina Ferreira de Andrade Auxiliar de Biblioteca 

Everaldo Augusto dos Santos Auxiliar de Biblioteca 

Jailson Henrique dos Santos Auxiliar de Biblioteca 
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Lucas Kemuel dos Santos Silva Auxiliar de Biblioteca 

Marcio Rogério Souza Lobo Auxiliar de Biblioteca 

Normélia  Guedes dos Santos Lima Auxiliar de Biblioteca 

Fonte das informações: Biblioteca central 

 

15.8. Acervo para o Curso 

 

O acervo de livros referentes à formação geral e específica para os 

cursos, são indicados na bibliografia básica (mínimo de 3 bibliografias), atende 

aos programas das disciplinas do curso, em quantidade suficiente, na 

proporção de um exemplar para até seis alunos para cada turma, e está 

informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES. A Bibliografia 

complementar conta com cinco indicações e são adquiridos dois exemplares de 

cada. 

 

15.8.1. Periódicos especializados  

 

De acordo com a indicação dos professores, coordenadores e avaliação 

do colegiado do curso, são assinados ou renovados por um ano os periódicos 

científicos. A Biblioteca mantém as coleções por no mínimo três anos no 

acervo. 

 

16. AUDITÓRIO/SALA DE CONFERÊNCIAS 

 

O Curso de Engenharia Mecatrônica da Unit utiliza os dois auditórios 

existentes na Instituição. Os referidos ambientes apresentam boa iluminação 

natural e artificial com perfeito sistema de ar refrigerado. Possuem recursos 

audiovisuais adequados para as atividades desenvolvidas nas unidades. A 

manutenção dos ambientes é feita de forma sistemática, proporcionando aos 
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seus usuários conforto e bem estar. O quadro demonstrativo dos auditórios 

disponibilizados para as atividades do curso pode ser visualizado na tabela a 

seguir: 

Ambiente Área m2 Quantidade Bloco Capacidade 

Auditório 01 250 01 C 300 lugares 

Auditório 02 250 01 C 300 lugares 

Sala de Apoio de 

Eventos 
50 01 C - 

 

17. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 

O Campus Amélia Uchôa da Unit disponibiliza para os alunos e 

professores do Curso de Engenharia Mecatrônica instalações sanitárias 

adequadas às necessidades dos mesmos, conforme discriminação na tabela a 

seguir: 

Tipo Área (m²) Quantidade Bloco 

Sanitários Femininos 15 4 A 

Sanitários Masculinos 15 4 A 

Sanitários Femininos 15 4 B 

Sanitários Masculinos 15 4 B 

Sanitários Femininos 18 4 C 

Sanitários Masculinos 18 4 C 

Sanitários Masculinos 18 4 D 

Sanitários Femininos 18 4 D 

Sanitários Femininos 17 1 Mini-shopping 

Sanitários Masculinos 17 1 Mini-shopping 

 

18. CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 
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Atendendo aos pré-requisitos do Decreto 5.296/2004, A Unit viabiliza as 

condições de acessibilidade a todos os usuários das instalações gerais do 

Centro universitário, inclusive, as pessoas com deficiência. São 

disponibilizados elevadores, rampas de acesso, banheiros e barras de fixação, 

possibilitando o deslocamento dos que possuem dificuldade motora ou visual e, 

ainda, há monitores para auxiliar os alunos com deficiências.  

É relevante destacar que A Unit investiu na adequação de todos os 

prédios (banheiros, rampas, elevadores, vagas de estacionamento etc.). Essas 

ações denotam o compromisso da Instituição para garantir a acessibilidade e a 

permanência de pessoas com deficiências, seja aluno ou funcionário, 

principalmente, no sentido de promover a inclusão dos alunos com deficiência 

no mundo acadêmico. 

 

19. INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 

 

O setor de Segurança do Trabalho tem por objetivo desenvolver ações 

prevencionistas, buscando uma melhor condição de trabalho e evitando 

acidentes. 

 

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO 
SETORES 

ENVOLVIDOS 

EPI –Equipamento 

de Proteção 

Individual 

O empregado que irá executar atividades 

em áreas de risco, quando contratado, passa 

por um treinamento em que o mesmo será 

informado quanto aos riscos que estará 

exposto e dos equipamentos de proteção a 

serem usados. 

Serão fornecidos ao empregado recém-

admitido todos os EPI’s para realização de 

suas atividades, onde o mesmo deverá 

SESMT – Serviço 

Especializa em 

Segurança e 

Medicina do 

Trabalho 

 

DIM - 

Departamento de 

Infra-estrutura de 

file:///J:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/ZAGO/Desktop/PPC%20-%20Eng.Amb.%20FITS/QuestaoDado.asp%3favaliacao=11857&questao=166&instrumento=2200
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assinar uma ficha de recebimento e 

responsabilidade. Deverá o empregado 

deslocar-se ao Setor de Segurança do 

Trabalho para troca dos EPI’s ou dúvidas 

referentes aos mesmos. “No ato da entrega 

dos EPI’s os empregados recebem 

orientações específicas para cada 

equipamento quanto ao uso e manutenção”. 

Quanto à solicitação de EPI’s deverá ser 

feita por escrito (e-mail) pelo Coordenador, 

Gerente ou responsável do setor, ao Setor 

de Segurança do Trabalho, para ser avaliado 

e em seguida encaminhado ao setor de 

compras com suas respectivas referências. 

Estão autorizados a solicitar Equipamento 

de Proteção Individual – EPI ao setor de 

compras, os Técnicos de Segurança do 

Trabalho, devido ao conhecimento e 

especificações técnicas. 

Manutenção 

 

DGC – 

Diretoria de 

Gente e Carreira 

 

Coordenadores 

 

 

 

 

Colaboradores 

Equipamento de 

Combate a 

Incêndio 

Os extintores e hidrantes em toda a 

Instituição foram dimensionados para as 

diversas áreas e setores, sendo feita um 

redimensionamento quando a mudança de 

layout ou construção de novas instalações. 

Os extintores obedecem a um cronograma 

de recarga dentro das datas de vencimentos 

e testes hidrostáticos. 

São realizados treinamentos específicos 

(teoria e prática) de princípio e combate a 

incêndio, utilizando os extintores vencidos 

SESMT 

DIM 

Empresa 

responsável pela 

manutenção 

DGC 
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que estão indo para recarga. 

Os extintores são identificados por número 

de ordem e posto. Os hidrantes são testados 

semestralmente quanto ao estado de 

conservação das mangueiras, bicos, bomba 

de incêndio e a vazão da água se atende à 

necessidade. 

Equipamento de 

Medição Ambiental 

O setor de Segurança do Trabalho dispõe 

de equipamentos de medição, facilitando os 

trabalhos de avaliação de ruído, temperatura 

e luminosidade para adicionais de 

insalubridade e aposentadoria especial. 

Dos equipamentos temos 01 Decibelímetro, 

Luximetro e um Termômetro de Globo 

(IBUTG). 

Os equipamentos são usados também na 

confecção do PPRA – Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais, no PPA – 

Programa de Proteção Auditiva.  

SESMT 

DGC 

DIM 

Coordenadores 

 

 

 

 

 

Treinamento 

Os treinamentos seguem um cronograma, 

em que são divididos por área, dando 

prioridade às atividades de maior risco de 

acidente. 

 Os treinamentos são ministrados no setor 

de trabalho, na sala de treinamento do DGC, 

nos auditórios etc. 

São utilizados nos treinamentos efeitos 

visuais como retroprojetor, data show, slides 

etc. 

O SESMT, convidado pelos coordenadores 

SESMT 

DGC 

Coordenadores 
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da área da saúde, realiza treinamento sobre 

Biossegurança em laboratórios para os 

alunos dos cursos de: Fisioterapia, 

Farmácia, Nutrição e enfermagem, 

orientando sobre como se proteger dos 

riscos biológicos e acerca da necessidade 

de adotar uma conduta profissional segura 

nos diversos laboratórios, evitando acidentes 

e doenças do trabalho. 

Nos treinamentos de combate a princípio de 

incêndio a parte prática está sendo realizada 

em uma área aberta, onde são realizadas as 

simulações com os tambores cheios de 

combustível em chamas.  
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Sinalização 

As sinalizações da Instituição dividem-se 

em: 

Horizontais – São sinalizados pisos com 

diferença de níveis, pisos escorregadios 

(fitas antiderrapante), sinalização das áreas 

de limitação de hidrantes e extintores, 

demarcações em volta das máquinas que 

oferecem risco de acidente etc. 

Verticais - São vistas em toda área externa 

do Campus como placas de indicação de 

estacionamento, quebra mola, faixa de 

pedestre, placas de velocidade etc. 

Placas e Cartazes Indicativos e Educativos 

– São placas que indicam condição de risco, 

de perigo, de higiene, de material 

contaminante etc.  

SESMT 

DIM 

DGC 

Gráfica 

 

Serviços 

Terceirizados 

Toda contratação de prestadores de 

serviços (empreiteiros) que envolvam em 

construção, manutenção, reparos e 

mudanças no ambiente físico e 

equipamentos da Instituição, deverá ser 

comunicado ao SESMT antes que estas 

iniciem suas atividades. 

O SESMT solicitara a empresa contratada, 

documentações necessárias, equipamento 

de proteção individual e outros dispositivos 

que as tornem aptas para realização de suas 

atividades dentro dos padrões de Segurança 

normatizados pelo SESMT e preceitos 

exigidos pelo Ministério do Trabalho.   

SESMT 

DIM 

DGC 
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Dos Programas de 

Segurança do 

Trabalho 

A Instituição dispõe de programas de 

segurança que possibilitam a realização de 

suas atividades, evitando riscos de 

acidentes. Onde temos: 

PPRA – Programa de Prevenção a Riscos 

Ambientais; 

PCMSO – Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional; 

PGRSS – Programa de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviço e Saúde; 

Programa Qualidade de vida no Trabalho – 

Programa de reeducação postural e 

ginástica laboral; 

SIPAT – Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes com o objetivo de conscientizar os 

colaboradores sobre a necessidade de se 

proteger, abordando temas de interesses 

gerais com a participação dos 

colaboradores. 

SESMT 

DGC 

DIM 

Coordenadores 

CIPA 

Colaboradores 

 

Acidente do 

Trabalho 

Todos os acidentes de trabalho ocorridos, 

seja ele típico ou de trajeto, devem 

comparecer ao setor Medico para 

atendimento dos primeiros socorros e em 

seguida ao setor de Segurança do trabalho 

para prestar informações necessárias para 

investigação do acidente. 

A emissão da CAT – Comunicação de 

Acidente do Trabalho, será preenchida a 

parte medica no ato do atendimento e em 

seguida complementará a outra parte, 

SESMT 

DGC 

Coordenadores 

Colaboradores 
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onde pode ser preenchida no próprio setor 

medico ou encaminhada ao setor de 

Segurança do Trabalho. 

Inspeções 

Regularmente e obedecendo a cronograma 

de visitas, serão realizadas inspeções de 

Segurança nos diversos setores da 

Instituição a fim de anteciparem-se aos 

acontecimentos inesperados pela 

consequência da exposição aos agentes / 

riscos contidos nos setores. 

As inspeções periódicas de Segurança 

serão realizadas nos horários relativos a 

execução das atividades desenvolvidas 

pelos setores para avaliar a eficiência das 

ações aplicadas pelo SESMT. 

Poderão ser solicitadas inspeções ou visitas 

em caráter de urgência pelos coordenadores 

por escrito (e-mail) informando a 

necessidade da visita. Esta será avaliada e 

priorizada. 

SESMT 

DGC 

Coordenadores 

DIM 

 

20. INSTALAÇÕES E LABORATÓRIOS  

 

O Curso de Graduação em Engenharia Mecatrônica da Unit conta com 

uma estrutura laboratorial moderna objetivando atender às expectativas dos 

professores e alunos do Curso. Existem hoje na Unit para ateder o Curso de 

Graduação em Engenharia Mecatrônica os laboratórios de desenho, de 

química, de informática, de física mecânica, de física elétrica e magnetismo, 

Multidisciplinar de Engenharia Mecatrônica III (circuitos elétricos, eletrônica 

analógica, eletrônica digital, microcontroladores, arquitetura e organização de 

computadores), Multidisciplinar de Engenharia Mecatrônica II (Processos 
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Mecânicos, Metrologia Industrial, Elementos de Máquinas, Acionamentos), 

Multidisciplinar de Engenharia Mecatrônica I (Automação, Controle, 

Instrumentação, Robótica, CNC). Todos os laboratórios com capacidade de 30 

alunos, com exceção do laboratório de informática que possui capacidade de 

60 alunos. Essa estrutura laboratorial possui quantidade de equipamentos 

adequada tanto em termos do espaço físico utilizado quanto em termos do 

quantitativo de alunos nas aulas práticas. 

 

20.1. Equipamentos de Informática 

 

A Unit disponibiliza aos alunos do Engenharia Mecatrônica 08 (cinco) 

laboratórios de Informática com acesso à internet, atendendo de forma plena 

as aulas práticas e às pesquisas acadêmicas. Cada laboratório dispõe de 

máquinas modernas. Além dos Softwares básicos Instalados em todas as 

máquinas: Microsoft Windows Vista; Microsoft Office 2007 Professional; Filzip 

3; Acrobat Reader 9, contam com software especializado em procedimentos 

estatísticos. Além desses softwares, são disponibilizados outros softwares 

necessários ao estudo do movimento, conforme indicação do docente. Os 

laboratórios, biblioteca, totens, quiosques, sistema wireless bem como outros 

espaços especializados disponibilizados também pela instituição, são 

administrados e supervisionados por técnicos com formação e experiência 

pertinentes, vinculados ao DTI, cabendo aos responsáveis pelos laboratórios a 

preparação dos mesmos para as atividades programadas por professores e 

alunos, das diversas disciplinas e cursos. A cada semestre, os técnicos 

responsáveis pelos laboratórios emitem, ao Departamento de Infraestrutura e 

Materiais – DIM, solicitação de aquisição/atualização de novos equipamentos 

e/ou materiais necessários para o semestre subsequente, ouvindo os 

coordenadores de cursos e os professores envolvidos nas atividades 

programadas. As aquisições e atualizações do parque tecnológico, materiais 

utilizados nos laboratórios e espaços especializados, ocorrem a partir de 

justificações elaboradas por técnicos de laboratórios, professores e 
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coordenadores de cursos, sempre no semestre que antecede o previsto para a 

sua utilização. 

 

20.2. Laboratórios Especializados  

 

Os laboratórios especializados do curso de Graduação em Engenharia 

Mecatrônica da Unit têm um excelente padrão de qualidade, proporcionando ao 

aluno uma melhor interação teórico/prática, contribuindo na relação ensino 

aprendizagem. As estruturas físicas das salas dos laboratórios possuem 

dimensões adequadas de acordo com a capacidade de alunos. É constituído 

de excelente iluminação e conservação, são climatizados, possuem excelente 

acústica, quadro branco e data show. Esses laboratórios têm como objetivo 

geral proporcionar a realização de aulas práticas, o desenvolvimento de 

Projetos de Pesquisa e Extensão Universitária. Os laboratórios 

Multidisciplinares de Engenharia Mecatrônica I, II e III enquadram-se às 

inovações tecnológicas e metodológicas de ensino e aprendizagem na 

educação, corroborando com a integração dos eixos do currículo do curso de 

Engenharia Mecatrônica, onde, trata-se, de uma nova concepção, não sendo 

apenas um espaço com equipamentos para realização de práticas, e sim de 

um ambiente ativo com foco em retratar a abrangência do uso da tecnologia na 

área da educação, considerando as diversidades das formas de aprender e 

ensinar, como a facilidade de acesso às informações e interação do indivíduo 

com os recursos. Desta forma, garantindo a compreensão da importância que 

há na relação de ensino prático (aprender fazendo) e tecnologia, para trazer à 

tona as vantagens de novos métodos de ensino, agregando assim na 

aprendizagem o desenvolvimento das competências nos discentes. Vale 

ressaltar, como diferencial, que estes laboratórios empregam plantas e 

equipamentos típicos do ambiente industrial, proporcionando ao discente uma 

experiência semelhante às práticas profissionais. Assim, esses laboratórios 

estão plenamente adequados ao currículo do curso, a atualização dos 

equipamentos, a disponibilidade de insumos e de materiais, bem como em 
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relação as condições de acessibilidade. 

 

20.3. Infraestrutura e Serviços dos Laboratórios Especializados  

 

Dentro de uma perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar, em 

conformidade com o PPI e o PPC os laboratórios didáticos especializados são 

ferramentas viabilizadoras da vivência profissional desenvolvendo a relação 

teoria/prática e o pensamento crítico/reflexivo vivenciado através das relações 

interpessoais, profissionais, acadêmicas e sociais das ações realizadas. 

Capacitando assim os alunos a atuarem de maneira plena nas atividades 

acadêmicas. Nesse contexto, todas as áreas de estudo da estrutura curricular 

do curso tem a sua disposição espaços de experimentação, configurados nos 

laboratórios didáticos especializados, que utilizam tais estruturas para o 

desenvolvimento dos conteúdos programáticos e prestação de serviços à 

comunidade, a exemplo do desenvolvimento de produtos e atividades de 

extensão. Deste modo, o curso de Graduação em Engenharia Mecatrônica da 

Unit utiliza seus laboratórios específicos para atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Nesse contexto, os temas transversais são trabalhados em 

laboratórios com o desenvolvimento de projetos comuns que possam atender 

às necessidades da comunidade. O processo de utilização, atualização, 

manutenção e conservação dos laboratórios da Instituição são regidos por uma 

política institucional própria que disciplina e normatiza as ações voltadas para o 

ensino da Comunidade Acadêmica; e pelo Regulamento de 

Utilização/Atualização e Manutenção de Recursos Audiovisuais que disciplina a 

forma de requisição, a política de atualização e a rotina de manutenção dos 

recursos audiovisuais atendendo de forma excelente toda a comunidade 

acadêmica. Destaque-se que esses laboratórios possuem o devido e 

necessário suporte técnico tanto para a sua manutenção, através da 

Coordenação dos Laboratórios, quanto para o auxílio as atividades 

desenvolvidas pelos docentes e discentes através dos técnicos laboratoriais. 
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 Laboratórios de Desenho - I, II, III, IV, VI, VII, VIII - 20B, 61 e 63C, 17D, 18D, 19D, 20D E 21D 

Objetivo do 
laboratório 

Equipamentos 
Quant
idade 

Curso 

Permitir o 
desenvolvimento 

das práticas 
relacionadas com o 

desenho à mão 
livre, e as 

habilidades dos 
alunos na área de 

expressão gráfica e 
de desenho com 
prancheta como 

complemento aos 
conhecimentos 

indispensáveis à 
formação 

profissional. 

Banco para laboratório 
30,0 

 Engenharia de 
Petróleo, 

Engenharia 
Civil, 

Engenharia 
Mecatrônica, 
Engenharia 
Ambiental, 
Design de 
Interiores, 

Arquitetura e 
Urbanismo. 

Birô 
1,0 

Cadeira para Professor 
1,0 

Computador Completo 
1,0 

Datashow 
1,0 

Guarda Volumes 
1,0 

Prancheta para necessidades especiais 
1,0 

Pranchetas 
30,0 

Laboratório Multidisciplinar de Engenharias (Fenômenos de Transporte) - 2C 

Objetivo do 
laboratório 

Equipamentos 
Quant
idade 

Curso 

Proporcionar ao 
acadêmico o 

conhecimento com 
situações reais e 

praticas pertinente 
a sua área de 

formação através 
da obtenção de 

dados 
experimentais. 

Balança eletrônica de até 2 kg  
1,0 

 Engenharia de 
Petróleo, 

Engenharia 
Civil, 

Engenharia 
Mecatrônica, 
Engenharia 
Ambiental. 

Canal para Experimentos Hidráulicos 
1,0 

Computador Completo 
1,0 

Equipamento de determinação de tempo de escoamento 
de um tanque 

1,0 

Equipamento de Fluxo turbulento e laminar 
1,0 

Guarda Volumes 
1,0 

Jar test 
1,0 

Paquímetros 
10,0 

Trocador de Calor a Placas 
1,0 

Unidade de Demons. de Orifício dos Jatos Livres 
1,0 

Vidrarias em geral (Beckers, provetas, pipetas, tubos de 
ensaio, balão volumétrico). 

Vários 
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Laboratório Física I e II - 37D  

Objetivo do 
laboratório 

Equipamentos 
Quant
idade 

Curso 

Proporcionar aos 
docentes abordar 

aprendizado à 
disciplina teórica, 

realizando 
experiências, 

cálculos, analise e 
medições físicas, 
aplicar métodos 

estatísticos para a 
análise dos dados 
experimentais para 

ampliação dos 
seus 

conhecimentos. 

Conjunto plano Inclinado 
3,0 

 Engenharia de 
Petróleo, 

Engenharia 
Civil, 

Engenharia 
Mecatrônica, 
Engenharia 
Ambiental. 

Anel de Gravesande com cabos 
3,0 

Computador completo 
1,0 

Conjunto termodinâmico, calorimetria a seco, com 
sensor e software. 

3,0 

Conjunto de plano inclinado com RA, sensores e 
software. 3,0 

Conjunto de queda livre (esfera de aço, eletroímã, fonte 
de tensão, cronometro digital, base de apoio, haste de 
sustentação). 3,0 

Conjunto demonstrativo dos meios de propagação do 
calor 

1,0 

Conjunto para dilatação, digital, gerador de vapor 
elétrico, dilatomet. 

3,0 

Conjunto teoria cinética dos gases com transdutor 
eletromagnético 

1,0 

Conjunto termodinâmico troca de calor, expansão 
térmica dos líquidos 

3,0 

Conjuntos de mecânica com largador e sensores. 
3,0 

Conjuntos para estudo da 2ª Lei de Newton (Trilho de 
ar, Turbina para fluxo de ar, Carrinho, Dispositivo de 
lançamento do carrinho, com eletroímã, Sensor ótico, 
Porta-pesos, Roldana e linha, Cronômetro digital, Pesos 
aferidos, Fios diversos, hastes e suportes); 

3,0 

Conjuntos para estudo da lei de Hooke (suportes, 
molas, trenas); 

3,0 

Conjuntos para estudo de coeficiente de atrito estático; 
3,0 

Equipamento efeito termoelétrico - efeito seebeck I 
1,0 

Guarda Volumes 
1,0 

Laboratório Física III - 38D 

Objetivo do 
laboratório Equipamentos 

Quant
idade Curso 

Proporcionar aos 
docentes abordar 

aprendizado à 

Capacitor variável com conjuntos de placas paralelas 
cambiáveis 

Vários 

 Engenharia de 
Petróleo, 

Engenharia 
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disciplina teórica, 
realizando 

experiências, 
cálculos, analise e 
medições físicas, 
aplicar métodos 

estatísticos para a 
análise dos dados 
experimentais para 

ampliação dos 
seus 

conhecimentos. 

Computador completo 
3,0 

Civil, 
Engenharia 

Mecatrônica, 
Engenharia 
Ambiental. 

Conj. gerador eletrostático, gerador de Van de Graaff, 
400 kv. 1,0 

Conjunto eletromagnetismo CC e CA com sensor e 
software 3,0 

Conjunto Oersted 
1,0 

Conjunto para lei de Lenz- Faraday e corrente de 
Foucault 2,0 

Conjunto Superfícies Equipotenciais Master 
3,0 

Gerador manual de energia elétrica com blecaute 
3,0 

Guarda Volumes 
3,0 

Interruptor multiuso com três posições 
3,0 

Multímetro digital 3.1/2 dig. Icel (com certificado) 
3,0 

Painel para eletroeletrônica com sensores e software 
1,0 

Painel para leis de Ohm, com torres isolantes. 
1,0 

Quadro elétrico AC II, tensão de rede. 
1,0 

Laboratório Multidisciplinar de Eng. Mecatrônica III - (Eletrônica e Microcontroladores) – D-10 

Objetivo do 
laboratório 

Equipamentos 
Quant
idade 

Curso 

Garantir o 
aprendizado dos 

alunos nas praticas 
especificas, na 
realização de 

experimentos e 
análise de circuitos 

elétricos e 
eletrônica 
analógica, 

promovendo a 
consolidação e o 
aprofundamento 

dos conhecimentos 
adquiridos e 

possibilitando o 
prosseguimento de 

estudos. 
Propiciando ao 

discente a 
preparação para o 
trabalho de modo a 

ser capaz de se 
adaptar com 
flexibilidade a 

novas condições 
de ocupação ou 

Fonte de alimentação AC/DC 12 V / 30 A – Instrutherm 
– FA-3003 

15,0 

Engenharia 
Mecatrônica 

Kits de desenvolvimento Microcontrolador Mecatrônica 
Brasil 

15,0 

Acessórios para montagem (motores, Atuadores). 15,0 

Acessórios para Solda 16,0 

Armário para guarda de equipamentos 1,0 

Bancadas de fórmica de 1,5 x 0,60 m, com energia. 15,0 

Bancadas retangulares com tampo de fórmica  2,0 

Componentes eletrônicos diversos 1,0 

Computador compacto 1,0 

Datashow 1,0 

Estação de Solda 15,0 
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aperfeiçoamento 
posteriores; 

desenvolvendo um 
conjunto de 

habilidades e 
conhecimentos em 
eletrônica, circuitos 
elétricos, eletrônica 

digital e 
computação 

necessária a fim de 
tornar o educando 
capaz projetar e 

desenvolver 
sistemas 

mecatrônicos. 

Gerador de Função 15,0 

Guarda Volumes padrão 1,0 

KIT - Ferramentas para eletrônica 16,0 

Kits - Ferramentas e Acessórios 15,0 

Kits - Placas Eletrônicas 15,0 

Lupas de bancada 15,0 

Osciloscópio Digital Instrutherm – OD-270 – 100 MHz, 
500 MS a/s. 

15,0 

Placas e módulos de desenvolvimento 15,0 

Programador de microcontrolador 15,0 

Sistema de proteção elétrica do laboratório 1,0 

Kit Transformador 5,0 

Software Layout Placa 15,0 

Laboratório Multidisciplinar de Eng. Mecatrônica II - (Mecânica e Acionamentos) – D-02 

Objetivo do 
laboratório 

Equipamentos 
Quant
idade 

Curso 

 Desenvolver 
habilidades e 
competências nas 
aplicações das 
análises teóricas 
nas atividades 
práticas 
desenvolvidas nos 
laboratórios, no 
manuseio e analise 
de equipamentos 
mecânicos, 
formando 
profissionais aptos 
para projetar 
componentes, 
maquinas e atuar 
com habilidade no 
mercado de 
trabalho. 

Armário de 2 portas para guarda de materiais e 
equipamentos 

1,0 

Engenharia 
Mecatrônica 

Guarda Volumes 1,0 

Bancada com Pia 1,0 

Computador / Birô / Cadeira do professor 1,0 

Bancos de metal e tampo com almofada 30,0 

Gaveteiro Festo com 3 gavetas 02 

Painel Simulador de Pneumática / Hidráulica / 
Eletropneumática / Eletrohidráulica 

1,0 

Bomba Hidráulica Fluido Óleo 1,0 

Componentes diversos para simulação de Pneumática / 
Hidráulica / Eletropneumática / Eletrohidráulica 

1,0 

Compressor de Ar Chaperine 1,0 

Computador completo 2,0 

Ferramenta Rotativa de velocidade variável 3000-N/10 
(DREMEL) 

2,0 

Suporte para ferramenta rotativa (DREMEL) 1,0 
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Furadeira a bateria 1,0 

Furadeira parafusadeira e fresadora 1,0 

Impressora 3D com proteção de acrílico - Prusa AIR 3D 
Machine 

1,0 

Kit - Impressora 3D - Prusa Mendel - 3D Machine 1,0 

Impressora 3D com proteção de acrílico - Reprap Prusa 
i3 

1,0 

Kit de ferramentas 2,0 

Torno de Bancada 6 polegadas (morsa) 1,0 

Torno de Bancada 4 polegadas (morsa) 2,0 

Moto Esmeril 6”  ME-6 FERRARI) 1,0 

Multímetro digital ET-1110ª - MINIPA 2,0 

Parafusadeira 1,0 

Porta ferramentas 2,0 

Projetor Epson 1,0 

Suporte e ferramentas para usinagem (Torno de 
bancada) 

1,0 

Torno Didático convencional com Bancada MR-330 - 
MANROD 

1,0 

Furadeira Fresadora com bancada MR-222 - MANROD 1,0 

Paquímetro 8” x 1/128” / 200mm x 0,05mm  Vernier 
Caliper) 

3,0 

Paquímetro 8” x 1/128” / 200mm x 0,05mm  ZAAS 
Precision) 

10,0 

Micrômetro Externo 0-25 x 0,01mm (ZAAS Precision) 3,0 

Jogo de ferramentas diversas com 95 peças (ForTools) 2,0 

Jogo de Mandris de pinça (1-16mm, 15 peças) / 
Retentor de mandril de pinça (MAROND) 

1,0 

 Jogo de Fresas 12 peças (4-5-6-10-12) (MAROND) 1,0  

 Kit Didático de Elementos de Máquinas (ALGETEC) 1,0  

 Carrinho para kit Didático de Elementos de Máquinas 1,0  

 Maleta de metrologia Dimensional (ALGETEC) 1,0  

 Arco de Serra GEDORE 1,0  

 Limas diversas (Chata e redonda) 28,0  

 Alicate rebitador 1,0  

 Martelo com cabo de madeira 500g 1,0  

 Esquadro 14” 2,0  
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 Esquadro 600mm 1,0  

 Brocas de aço rápido (Diversos diâmetros) 7,0  

 Escova de aço 2,0  

 Furadeira a bateria 12V 3/8”  10mm  BLACK&DECKER 1,0  

 Painel Didático para Acionamentos Elétricos - TEKNOL 1,0  

 

Componentes diversos para aulas práticas (Válvulas, 
motoredutor, motor, mancal, bomba, juntas soldadas, 
maçarico, disco de corte e desbaste, kit para realizar 
END por LP, correias, Tocha para solda TIG, EPI’s, 
engrenagens, voluta, eixos, rotores, manômetros, etc. 

1,0  

 
Quadros Didáticos componentes 
Hidráulicos/Pneumáticos/Eletropneumático e 
Eletrohidráulico da FESTO 

10,0  

 Kit Modelix Robotics 3,0  

Laboratório Multidisciplinar de Engenharia Mecatrônica I (Controle, Automação, Robótica e 
Instrumentação) D-01. 

Objetivo do 
laboratório 

Equipamentos 
Quant
idade 

Curso 

Garantir a 
compreensão da 

importância que há 
na relação de 
ensino prático 

(aprender fazendo) 
e tecnologia, para 
trazer à tona as 
vantagens de 

novos métodos de 
ensino, agregando 

assim na 
aprendizagem o 
desenvolvimento 
das competências 

nos discentes. 

Armário para guarda de material 1,0 

Engenharia 
Mecatrônica 

Bancadas físicas de simulação com CLP (32DI, 32DO, 
8AI, 8AO), módulos de interface USB para integração 
MKSIM e CLP. 

2,0 

Bancadas semicirculares em fórmica 6,0 

Bancos acolchoados 30,0 

Birô em fórmica 1,0 

Cadeira para professor 1,0 

Célula de Manufatura CIM B De Lorenzo 1,0 

Célula Robotizada FESTO (Braço Robótico Lab Volt) 1,0 

Computador Completo 7,0 

Datashow 1,0 

Guarda Volumes 1,0 

Multímetro 6,0 

Planta Didática de Controle de Processos Industriais 
(XL33 da LABITRIX) 

1,0 

Projetor Epson 1,0 

TVs de 32” LED 6,0 

 


