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2. INTRODUÇÃO 

 
 

2.1. Fundamentos Gerais da Proposta 

 
 

O Curso de Engenharia Mecatrônica, do Centro Universitário FIPMoc, foi concebido 

em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Engenharia e 

se desenvolve dentro do contexto de formação de profissionais necessários à sociedade. 

Este Projeto Pedagógico define a identidade formativa do Engenheiro Mecatrônico, 

nos aspectos técnico, humanista e científico, contemplando uma proposta curricular 

voltada para a construção do conhecimento, que responda às necessidades e problemas 

da sociedade e que seja capaz de formar um cidadão mais do que meramente um 

profissional. Assim, este projeto se propõe discutir a inserção técnica e ética do 

engenheiro na sociedade moderna. 

O documento que se apresenta contém os princípios norteadores e as diretrizes 

acadêmicas que definem os conhecimentos e saberes considerados indispensáveis, 

necessários à formação das competências estabelecidas a partir do perfil do egresso. A 

proposta contempla, ainda, a apresentação da estrutura e do conteúdo curricular, com 

destaque para a metodologia e a integração disciplinar, um dos eixos norteadores do 

pensamento educacional moderno. 

 
2.2. Caracterização do Contexto Social 

 
 

A região Norte do Estado de Minas Gerais congrega 92 municípios, dos quais 

Montes Claros é centro polarizador. A região é conhecida por suas características 

climáticas, com baixa pluviosidade anual e também por ser uma área de transição entre o 

Sudeste e o Nordeste brasileiros. Durante muitos anos a região sofreu com a falta de 

incentivos governamentais e falta de alternativas de produção de riquezas, o que resultou 

em baixos indicadores sócio-econômicos. 



Região Norte de Minas Gerais 

Fonte: Google 

 
 

O desenvolvimento da região Norte de Minas Gerais se iniciou a partir de sua 

inserção na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), quando passou a ser objeto de programas especiais do governo e receber 

fomento para o desenvolvimento autossustentado. 

Nas dimensões estaduais, o Norte de Minas se destaca das outras subdivisões 

regionais por representar o marco de transição que o torna emblemático de dois “brasis”: 

ao sul, o Brasil fértil, de pluviometria estável, de muitas e boas oportunidades e 

empreendimentos. Ao norte, o Brasil seco, sertanejo, retirante que busca ainda a 

superação de adversidades naturais. A preocupação com os fatores climáticos, dos quais 

a seca, de natureza cíclica e persistente, é o vetor delineante de uma paisagem física e 

humana marcada pelas dificuldades econômica, e remonta a décadas atrás. 

Felizmente, o Norte de Minas, como um todo, tem vivenciado um acelerado processo 

de urbanização, o que gera novas necessidades sociais e novos desafios, que alcançam 

a produção de bens e prestação de serviços em geral. Em relação à população total da 

região, verifica-se, nos últimos anos, uma diminuição do crescimento populacional, o que 

confere à região um rótulo de expulsora de seu contingente jovem e compromete o 

desempenho sócio-econômico como um todo. 

A cidade de Montes Claros é, no contexto norte-mineiro, o pólo da região. Possui 

uma extensão territorial de 3.576,76 Km² e uma população de mais de 400 mil habitantes, 

distribuídos predominantemente em zona urbana. A cidade é referência para toda a 



região e ainda para a região Sul da Bahia, com a qual possui afinidades sociais e 

culturais.   A faixa etária predominante da população, segundo o último censo, é de 20 a 

29 anos, o que representa uma população ainda jovem; e a esperança de vida, ao nascer, 

é de 72,2 anos. A mortalidade infantil, importante marcador das condições de vida da 

população na cidade é da ordem de 9,99/1000 nascidos vivos, mas essa taxa alcança, na 

região, níveis superiores a 25/1000 nascidos vivos. As particularidades geográficas da 

região Norte de Estado, com municípios de maior extensão territorial, tornam mais difíceis 

a circulação da população e o acesso aos serviços de saúde. 

 

 

 
 

 

Na área urbana da cidade de Montes Claros, a distribuição espacial da população 

está diretamente relacionada à condição social dos moradores, o que gera significativas 

desigualdades econômicas que repetem a iniquidade das distintas regiões do Estado de 

Minas Gerais. 

De economia diversificada, o município de Montes Claros possui, entre suas várias 

atividades, um comércio movimentado, que abastece grande parte das cerca de 150 

cidades situadas em sua região de abrangência, e onde estão instaladas as principais 

redes de lojas e atacadistas do Brasil. Nos últimos anos, a cidade se transformou em um 

importante polo universitário, que atrai estudantes de várias partes do país. Existem na 

cidade 13 instituições de ensino superior particulares, além do Campus da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Campus da Universidade Estadual de Montes 



Claros (UNIMONTES). Toda essa estrutura oferece mais de 50 cursos de graduação, 

além de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

No setor de prestação de serviços, a cidade conta com cerca de 3.400 pequenas, 

médias e grandes empresas disponíveis no mercado, mas a agropecuária, que já foi a 

principal atividade do município, ainda representa uma fatia importante na economia. 

Entre as indústrias locais, destacam-se quatro grandes fábricas do grupo têxtil Coteminas, 

Alpargatas, empresa de calçados, uma unidade do grupo LafargeHolcim, líder mundial em 

materiais de construção, a maior fábrica de leite condensado do mundo pertencente ao 

Grupo Nestlé, a MSD Saúde Animal, Hipolabor Farmacêutica, e a Novo Nordisk, empresa 

farmacêutica dinamarquesa líder no mercado de insulina. 

 
Tabela 1: Alguns dados de Montes Claros (MG) 

População residente total (2021) 417.478 pessoas 

Densidade demográfica (2010) 101,41 hab/km² 

Base Territorial -Área da Unidade Territorial 3.568,935 Km² 

PIB per capita (2019) R$ 23.731,41 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) (2010) 

0,770 

Estabelecimentos de Saúde SUS 116 estabelecimentos 

Fonte: IBGE 

 
 

Diante das considerações apresentadas, é fácil compreender que, além da criação e 

execução de programas de financiamento aos setores produtivos, há que se cuidar do 

processo de desenvolvimento regional para a maturidade e autossustentação. Para tal, é 

imperioso e urgente investir na preparação de recursos humanos que respondam, com 

serviços de qualidade, à estrutura de desenvolvimento que se deseja. 

A proposta deste Projeto Pedagógico está em sintonia com o cenário apresentado e 

com as expectativas de crescimento regional e necessidades sociais para um 

desenvolvimento sustentável. 

A partir dessas mesmas considerações, apoiadas em dados reais, propôs-se a 

criação do curso de Engenharia Mecatrônica, do Centro Universitário FIPMoc, tendo em 

vista a necessidade de democratizar a oferta desse curso e atender as novas demandas 

sociais, possibilitando uma sólida formação científica que ressalte as competências 

básicas comuns ao Engenheiro Mecatrônico e, ao mesmo tempo, garanta um 

compromisso bem definido com a realidade regional e local. 



3. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 
3.1 Breve Histórico Institucional 

 

A IES – Centro Universitário FIPMoc ou UNIFIPMoc, mantida pela Sociedade 

Padrão de Educação Superior Ltda., situada na Avenida Profa. Aída Mainartina Paraíso, 

80, bairro Ibituruna, Montes Claros, Minas Gerais, é uma Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, cujo cadastro no CNPJ 03.273.660/0001-34 foi registrado sob o n° 3.893.470 em 

29 de fevereiro de 2009, na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, fruto de 3ª 

alteração contratual, cujos atos constitutivos originais foram devidamente registrados no 

Cartório do Primeiro Registro Civil de Pessoas Jurídicas em 30 de junho de 1999, com a 

denominação anterior de Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, Ltda. 

A IES foi credenciada como Centro Universitário pela Portaria MEC n.º1353, de 17 

de dezembro de 2018, publicada no DOU em 18 de dezembro de 2018 na 

modalidade Centro Universitário fruto de diversas mantidas / cursos que foram reunidos 

em única mantida, seu Índice Geral de Cursos – IGC tem mantido em crescimento 

conforme tabela abaixo: 

 
 

UNIFIPMoc Cod. Emec 4256 Índice Geral de Cursos 

2019 IGC: 4 IGC Contínuo: 31132 

2018 IGC: 4 IGC Contínuo: 299690 

2017 IGC: 4 IGC Contínuo: 29948 

2016 IGC: 4 IGC Contínuo: 30099 

2015 IGC: 4 IGC Contínuo: 30020 

2014 IGC: 3 IGC Contínuo: 27610 

 

O Centro Universitario FIPMoc - UNIFIPMoc, foi criado em Montes Claros com o 

objetivo de promover o desenvolvimento educacional da região norte do Estado de Minas 

Gerais, por meio da oferta de educação superior de qualidade, sustentado na lógica da 

formação de competências, para o mercado de trabalho e integrado à pesquisa e à 

extensão. Assim, a UNIFIPMoc está comprometida com a construção do saber, com a 

pesquisa, com inovações, com o ensino e a formação profissional que contemplem 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à atuação do cidadão e a 

transformação da região em que se encontra, de forma a contribuir com um 

desenvolvimento sustentável. Como centro de formação de recursos humanos, a 

Instituição se preocupa com a dinâmica do desenvolvimento regional em todas as áreas 



do conhecimento, e busca, no processo de tradução de seu corpo discente a formação 

comprometida com o progresso da região. 

A UNIFIPMoc foi criada dentro de uma concepção pedagógica inovadora, apoiada 

em metodologias efetivas do processo ensino-aprendizagem que incorporam, 

necessariamente, a pesquisa e a extensão. Devidamente regularizada junto ao Ministério 

da Educação, e autorizada para atuar segundo sua missão, a instituição tem apresentado 

crescimento importante nos últimos anos, em suas atividades didático-pedagógicas. 

Atualmente a IES oferece os cursos de graduação de Administração, Arquitetura e 

Urbanismo, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Mecatrônica, Engenharia 

de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, 

Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Medicina, Psicologia, Publicidade e Propaganda 

totalizando, cerca de 3600 alunos de graduação. 

A instituição tem-se inserido ativamente na comunidade por meio das unidades de 

apoio a seus cursos (NASPP, NPJ, LAPP), promovendo intercâmbio de saberes e 

oportunidades reais de aprendizagem e aprimoramento a seus estudantes. 

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), além de possibilitar o estágio dos alunos do 

curso de Direito, realiza um trabalho de atendimento à população carente da cidade, que 

tem grande demanda na área. 

O Laboratório de Publicidade e Propaganda (LAPP) permite a prática da profissão, 

prestando atendimento às instituições filantrópicas da cidade. 

O Núcleo de Atenção à Saúde e Práticas Profissionalizantes (NASPP), oferece 

serviços de Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia, Farmácia, Laboratório de Análises 

Clínicas e Ambulatórios de Especialidades Médicas, para atendimento à população 

carente de área periférica da cidade. Essa entidade já abrigou duas equipes da Estratégia 

Saúde da Família e, em, 2008, transformou-se num Centro de Referência do município, 

devido às instalações e serviços prestados à comunidade. 

 
3.2 Missão Institucional 

Formar profissionais capacitados para ingressarem no mercado de trabalho, buscando o 

aprimoramento contínuo e tendo a ética como suporte para as relações interpessoais. 

 
3.3 Visão 

Ser reconhecida como uma instituição que busca a vanguarda das transformações 

educacionais, assegurando a qualidade do processo ensino-aprendizagem e das relações 

entre as pessoas. 



 

3.4 Valores 

- Ética nas relações 

- Trabalho coletivo 

- Melhoramento contínuo 

- Abertura para o novo 

 
 

3.5 Diretrizes 

- Exercício de transparência, confiança e valorização das pessoas. 

- Competência de todos os envolvidos no trabalho. 

- Integração com a comunidade. 

- Relações de parcerias. 

 
 

3.6 Políticas Institucionais para Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
 

O ensino, a pesquisa e a extensão constituem elementos de uma política 

institucional que objetiva combinar qualidade acadêmica com compromisso social. Para 

tanto, o ensino, a pesquisa e a extensão constituem espaços de diálogo da faculdade com 

a sociedade, num esforço de encontrar formas de comunicação adequada. 

O processo de ensino busca a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão no 

espaço da sala de aula, lugar privilegiado para a vertente da socialização do 

conhecimento. Entretanto, não basta, para a formação universitária, que os alunos 

aprendam conhecimento na perspectiva de sua aplicabilidade, ou seja, em sua dimensão 

técnica. É necessário que conheçam o método de produção do conhecimento. O 

conhecimento desse método proporcionará aos discentes uma formação básica nos 

procedimentos da pesquisa, ainda que não objetivem ser pesquisadores. O importante é 

desenvolver habilidades que, no mínimo, vão ajudá-los na elaboração de bons 

diagnósticos em qualquer área de atuação profissional. 

Na área do ensino da graduação, as políticas institucionais assumem: 

 Adoção de uma concepção humanista de educação, com respeito às diferenças e 

uso de abordagens pedagógicas efetivas, de forma a introduzir índices crescentes 

de melhoria qualitativa na formação e no desempenho acadêmico; 

 Qualificação da oferta de cursos à comunidade, com estudos que identifiquem a 

demanda regional, acompanhando a evolução científica e tecnológica; 



 Compromisso com um referencial teórico que favoreça uma prática pedagógica 

dialética; 

 Apropriação, produção e socialização de um conhecimento mediado pela realidade 

histórico-geográfica, nas dimensões político-social, educacional, econômica e 

cultural, com ênfase no desenvolvimento regional; 

 Estreitamento das relações com a comunidade pela articulação do ensino com a 

pesquisa e a extensão; 

 Qualidade do ensino pela integração de pessoas e objetivos nas alterações e 

acompanhamento das atividades curriculares; 

 Garantia de infraestrutura adequada para desenvolver a qualidade de ensino; 

Na área da pesquisa, a Instituição assume que a inserção da investigação científica 

é parte fundamental no processo de construção do conhecimento. Assim, a pesquisa é 

considerada como processo mediador no desenvolvimento de aprendizagens e de 

conhecimentos científicos e deve ser desenvolvida institucionalmente, a partir das 

seguintes diretrizes: 

 Articulação da investigação científica ao ensino e à extensão, na busca de 

soluções para o contexto local e regional; 

 Fortalecimento da pesquisa como princípio educativo, articulando formas de 

divulgação e comunicação da produção acadêmica institucional; 

 Estímulo ao aperfeiçoamento constante de docentes/pesquisadores, viabilizando o 

acesso às fontes financiadoras de pesquisa; 

 Fomento à realização de pesquisa por meio de bolsas aos estudantes e auxílio 

financeiro aos professores envolvidos com a pesquisa e produção científica; 

 Viabilização de eventos científicos para disseminação da pesquisa científica; 

 Apoio para intercâmbio de pesquisadores, em nível nacional e internacional, para 

ampliar a disseminação da produção científica da instituição. 

 
No âmbito da extensão, o Centro Universitário FIPMoc considera que representa 

uma atividade de participação acadêmica nos serviços ofertados à comunidade e que 

permite a troca de saberes entre academia e sociedade, o que possibilita sua revisão 

filosófica e as diretrizes no cumprimento de sua missão. Nessa perspectiva, a extensão 

desenvolve-se pautada nas seguintes diretrizes: 

 Estímulo à participação da comunidade acadêmica na problemática social, local e 

regional, evidenciada por  um posicionamento técnico-político de ação-reflexão- 



intervenção na produção de serviços e conhecimentos à população local e 

regional; 

 Acesso à comunidade de informações e conhecimentos, necessários para a 

melhoria de sua qualidade de vida; 

 Apoio às iniciativas de atividades curriculares, relacionadas ao ensino e à 

pesquisa, que favoreçam a inserção da Instituição na comunidade; 

 Viabilização de formas de divulgação e socialização de projetos, programas de 

extensão e fontes financiadoras no contexto institucional; 

 Promoção do diálogo com o setor produtivo e comunitário, no levantamento das 

reais condições e necessidades das comunidades, situadas no espaço de 

abrangência da Instituição. 

As políticas institucionais norteadoras do ensino, da pesquisa e da extensão reafirmam 

a indissociabildiade desses eixos no processo de formação de recursos humanos, que 

devem ainda estar atrelados à interdisciplinaridade, no sentido de uma formação mais 

completa e que melhor atenda a sociedade. 

 
4. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 
O Centro Universitário FIPMoc concebeu o curso de graduação em Engenharia 

Mecatrônica, ou de Controle e Automação, com base na leitura da realidade e das 

necessidades de serviços que daí emergem, com altos índices de carências, 

principalmente nos municípios circunvizinhos de Montes Claros. Portanto, o curso foi 

pensado tendo como eixo norteador de sua constituição a pertinência ao universo em que 

se aloca e às necessidades da região do Norte de Minas e sul da Bahia. Entende que é 

essencialmente importante que o engenheiro que daí egresse tenha condições de se 

inserir nesse panorama, de forma a compreendê-lo e transformá-lo. 

O curso de Engenharia proposto enseja a habilitação de profissionais para atuação 

generalista, de forma humanizada. O processo metodológico proposto deverá interferir na 

atuação do profissional para que suas ações sejam críticas e reflexivas. O profissional 

formado deverá estar apto a atuar assumindo sempre atitudes fundamentadas no rigor 

científico. Assim, a formação do curso está em consonância com o papel social do 

engenheiro esperado pela sociedade. 

O curso de Engenharia Mecatrônica, do Centro Universitário FIPMoc se insere no 

conjunto dos cursos de Engenharia, dentre eles: Civil, Produção, Mecânica, Computação 

e Elétrica, buscando proporcionar ao aluno uma visão interdisciplinar do profissional de 



Engenharia, capacitando-o para atuar em equipes multiprofissionais, em uma 

infraestrutura ideal, para a visualização prática dos assuntos abordados nos conteúdos 

básicos do curso, comuns a todas as áreas da engenharia. 

Para se atenderem exigências profissionais de uma sociedade que evolui muito 

rapidamente, esse curso deve permitir ao aluno o desenvolvimento de uma consciência 

crítica, de um pensamento autônomo e interdisciplinar, e capacitar o futuro profissional ao 

trabalho em equipe e voltado à comunicação. Busca, ainda, incentivar a responsabilidade 

consciente, a postura pró-ativa, confiante e criativa e o conhecimento das inter-relações 

entre a técnica e os meios social e natural. 

 

A Engenharia é entendida como ciência que tem o propósito de promover o bem- 

estar do homem, devendo ser capaz de, pelo rigor de sua cientificidade, propiciar 

conhecimentos que possibilitem compreensão, intervenção e melhoria da qualidade de 

vida da população, oferecendo-lhe segurança, conforto, novas tecnologias. Está 

relacionada às ciências humanas, sociais e biológicas, entre outras. Daí decorre a 

diversidade de abordagens e áreas de estudo, bem como o grau de interdisciplinaridade e 

convergência de temas. 

O projeto pedagógico do curso de Engenharia Mecatrônica, da UNIFIPMoc tem 

como um de seus objetivos formar engenheiros de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, que são recomendadas pelo Ministério da Educação e Cultura. 

O curso aborda os processos e sistemas industriais, objetos dos problemas de 

integração e automação, em seus aspectos técnicos, organizacionais e gerenciais. 

O Engenheiro Mecatrônico, ao conceber novas máquinas e sistemas inteligentes, 

pensa e age de forma holística, dada a crescente necessidade de se integrarem 

elementos e conceitos de áreas distintas nos mais diversos tipos de sistemas, desde uma 

máquina fotográfica até os complexos sistemas de produção automatizados considera a 

necessidade do aprimoramento dos conceitos de inteligência de máquina, comunicação e 

cooperação entre homem e máquina. 

O Centro Universitário FIPMoc, por sua tradição educacional, aposta na possibilidade 

de transformação pessoal e social por meio da educação. A visão fundamental da 

existência humana é concebida num processo dialético, em que o homem, por sua ação, 

transforma o mundo e, reciprocamente, é por ele transformado. Nesse movimento – como 

unidade psico-sócio-biológica que é – revela-se criatura e criador; tem sua trajetória de 

vida construída nas tessituras do devir, num incessante vir-a-ser. A aprendizagem é 



pensada como um processo continuado e gradativo, em que aquele que aprende é sujeito 

ativo do conhecimento. 

A metodologia do curso privilegia a participação ativa do estudante na construção do 

conhecimento, tendo como um de seus objetivos a integração entre conteúdos, além de 

estimular a interação entre o ensino, a pequisa e a extensão. Nessa perspectiva a 

metodologia possiblilita ao acadêmico aprender e desenvolver o domínio das habilidades 

e atitudes necessárias ao exercício de sua profissão, como ser ativo no processo ensinoi- 

aprendizagem. 

 
4.1. Justificativa da Oferta do Curso 

 
 

A Engenharia Mecatrônica, pode ser vista como sendo uma área interdisciplinar em 

que as ciências mecânicas, a eletro-eletrônica, a informática e as técnicas modernas de 

controle são pensadas e aplicadas simultaneamente no desenvolvimento de um sistema 

perfeitamente integrado. A mecatrônica é uma área que utiliza as tecnologias de 

mecânica, elétrica, eletrônica e a tecnologia da informação para fornecer produtos, 

sistemas e processos melhorados, sendo uma das áreas mais novas da engenharia. A 

eletrônica é o ramo da ciência que estuda o uso de circuitos formados por componentes 

elétricos e eletrônicos, com o objetivo principal de representar, armazenar, transmitir ou 

processar informações além do controle de processos e servomecanismos. Sob essa 

ótica, também se pode afirmar que os circuitos internos dos computadores (que 

armazenam e processam informações), os sistemas de telecomunicações que transmitem 

informações, os diversos tipos de sensores e transdutores que representam grandezas 

físicas - informações - sob forma de sinais elétricos - estão, todos, dentro da área de 

interesse da eletrônica. A eletroeletrônica estuda o uso de circuitos formados por 

componentes elétricos e eletrônicos, com o objetivo principal de transformar, transmitir, 

processar e armazenar energia, utilizando tecnologias dos dipositivos da eletrônica de 

potência. O domínio integrado dessas tecnologias é o que se pode chamar de Sistemas 

Mecatrônicos. Portanto, a Engenharia Mecatrônica, está particularmente associada com o 

controle de máquinas e processos por meio de computadores digitais. Assim, o 

profissional da área de mecatrônica usa computadores e outros sistemas digitais para o 

controle de processos industriais, juntamente com o sensoriamento e a eletrônica. Ele 

também utiliza conhecimentos de materiais e ciências mecânicas associadas às técnicas 

de produção, medição e gerenciamento, para criar diversos tipos de produtos. 



Segundo o Comitê Assessor para Pesquisa e Desenvolvimento Industrial da 

Comunidade Europeia (IRDAC), "Mecatrônica é a integração sinergética da engenharia 

mecânica com a eletrônica e o controle inteligente por computador no projeto de 

processos e de manufatura de produtos”. 

Em outras palavras, quer dizer que a mecatrônica é a junção da Engenharia Mecânica 

com a eletrônica, por meio de um controle inteligente por computador, ou seja, é uma 

máquina que tem partes mecânicas, como partes elétricas e sensores que captam 

informações e as repassam para uma de controle comandar as partes mecânicas 

capazes de nos fornecer produtos, sistemas e processos melhorados. 

O Curso de Engenharia Mecatrônica, forma o aluno com habilidades para 

pesquisar, extrair conclusões e propor soluções para problemas aplicando princípios 

científicos e conhecimentos tecnológicos, e utilizando sua capacidade de sintetizar 

informações. 

O Curso de Engenharia Mecatrônica, nasceu da necessidade da automação dos 

controles de processos industriais exigidos pelo avanço da tecnologia de produção. O 

engenheiro Mecatrônico, devido a suas 

habilidades, possui uma grande penetração nas indústrias modernas e globalizadas, 

podendo atuar em áreas como automação e controle, nanotecnologia, sistemas robóticos, 

aquisição de dados, dimensionamento de dispositivos mecânicos remotos, eletrônica 

industrial etc. 

A mecatrônica funciona como uma espécie de "futuro das engenharias". 

Inicialmente, o curso tem disciplinas comuns a qualquer engenharia: Cálculo, Física, 

Mecânica e Elétrica Básica. Na parte específica do curso, são introduzidas disciplinas que 

incluem circuitos lógicos, controle de sistemas mecânicos e automação industrial. Como 

várias disciplinas do curso envolvem aspectos práticos e experimentais, elas naturalmente 

incluem aulas em laboratórios específicos. Devemos, também, considerar, no exercício da 

mecatrônica, conhecimentos aprofundados em materiais, suas ligas e propriedades físico- 

químicas. Essas características são fundamentais e determinarão a vida útil de um 

equipamento ou dispositivo mecatrônico. 

O curso de Engenharia Mecatrônica, do Centro Universitario FIPMoc foi criado com o 

intuito de formar profissionais com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 

capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, na identificação e resolução de 

problemas, em atendimento às demandas da sociedade. 

A Engenharia Mecatrônica, deverá oportunizar uma formação multidisciplinar 

contemplando os conceitos básicos das várias áreas afeitas à engenharia mecânica, 



eletroeletrônica e computação, incluindo microprocessadores, controle de máquinas e 

processos via computador, instrumentação, informática industrial e automação da 

manufatura. Além da formação específica citada acima, deve proporcionar uma formação 

em matemática, física, eletrônica e informática. 

A oferta do curso se justifica face às necessidades regionais com o crescimento da 

população, além de o município ser considerado um novo polo estudantil e industrial, com 

instalação de várias indústrias bem como a recente exploração de ferro e gás na bacia do 

São Francisco. 

O crescimento demográfico da cidade é responsável pela completa transfiguração do 

perfil sócio-econômico e cultural de toda a região e atualiza novos desafios relacionados à 

forma de ocupação desse território, às atividades produtivas que passarão a caracterizar 

a economia regional, à infra-estrutura para todos os setores. 

Em relação ao número de vagas, mesmo se considerarmos a significativa ampliação 

do ensino superior a partir da implantação de novas instituições, não chegamos a uma 

equação satisfatória para a relação habitante/vagas no 3º grau. Isso se torna mais visível, 

se levarmos em consideração as ocupações estratégicas para a autonomia estrutural da 

região, que, no caso específico da Engenharia Mecatrônica, conta somente com uma 

instituição na região. 

O curso desenvolve-se com atenção às questões fundamentais que nortearam a 

formulação do projeto de criação do curso: por um lado, a atenção ao contexto sócio- 

cultural em que se situam o Centro Universitario FIPMoc, com identificação das carências, 

demandas e recursos regionais; e, por outro, as orientações das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Engenharia. 

O currículo está estruturado de forma integrada, em módulos de aprendizagem que 

agregam diversos conteúdos inter-relacionadas entre si e que são orientados para a 

interdisciplinaridade, para o contexto social e para o desenvolvimento das competências e 

habilidades básicas inerentes à formação do engenheiro. 

 
4.2. Contexto do Curso de Engenharia Mecatrônica 

 
 

A missão institucional explicita o sentido do que todos fazem na organização, 

independentemente da ocupação, cargo ou lugar na hierarquia do organograma geral. A 

missão orienta a definição de uma visão estratégica e a determinação dos macro- 

objetivos que norteiam os projetos e atividades que deverão ser planejados de maneira a 

integrar todas as ações institucionais. O curso de Engenharia Mecatrônica definiu como 



parte de sua missão institucional a formação e a educação permanente de recursos 

humanos voltados à indissociabilidade do ensino, pesquisa e atendimento das 

necessidades de energia da sociedade, garantindo a qualidade de vida das pessoas. 

A missão do Curso é desenvolver elevados padrões de excelência no exercício da 

profissão, na geração e disseminação do conhecimento científico e de práticas de 

intervenção que expressem efetivo compromisso com a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas. Para alcançar tais desempenhos, o estudante estará inserido em um projeto 

educacional que proporciona atividades educacionais visando ao contínuo aprimoramento 

de conhecimentos, habilidades e atitudes, utiliza criticamente dados e informações, 

trabalha em equipe para atingir os desempenhos propostos em cada etapa. O 

desenvolvimento dos atributos ou capacidades necessárias para a realização dos 

desempenhos relativos à prática da engenharia fundamenta-se em experiências 

concretas e reais vivenciadas pelos estudantes nos serviços prestados junto à 

comunidade e na análise de situações-problema a serem enfrentados pelos futuros 

profissionais. Dessa forma, o curso busca a integração da teoria/prática, visando ao 

desenvolvimento de competências. A noção de competência evoca um conceito de 

excelência que reconhecemos no outro e que define uma área de atuação. 

A competência é inferida pela observação e análise do desempenho dos 

estudantes frente às situações da prática profissional. As áreas de competência e os 

respectivos desempenhos e padrões de excelência foram estabelecidos de forma a 

orientar o planejamento e avaliação em todas os períodos. 

 
4.3. Finalidade 

 
O curso tem por finalidade formar engenheiros Mecatrônicos, com uma sólida 

formação técnico-científica, visão humanística e capacidade para o gerenciamento e o 

controle da complexidade dos processos de indústrias modernas que exigem ferramentas 

sofisticadas para gerar, em tempo real, seus diversos processos integrados. 

 
4.4. Objetivo Geral do Curso 

 
 

O objetivo geral do curso de Engenharia Mecatrônica, é formar profissionais com 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver 

novas tecnologias, na identificação e resolução de problemas, em atendimento às 

demandas da sociedade. 



4.5. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do curso de Engenharia Mecatrônica, estabelecidos como 

metas para o alcance de seu objetivo geral, consistem em: 

 
- Estudar, projetar e especificar materiais, componentes, dispositivos, equipamentos com 

partes elétricas, mecânicas, e elementos de informática; 

- Planejar e instalar sistemas de medição e instrumentação eletroeletrônica, 

- Planejar e instalar sistemas de medição e instrumentação eletroeletrônica, 

acionamentos, controle e automação; 

- Planejar e instalar robôs, sistemas de manufatura e redes industriais; 

- Planejar, instalar e manter sistemas de informática industrial, incluindo máquinas de 

comando numérico e de operação autônoma; 

- Realizar trabalhos de engenharia de sistemas e produtos, envolvendo análise de 

sistemas, métodos e processos, análise computacional de sistemas mecânicos e de 

manufatura, atividades de planejamento, gerenciamento, controle e produção; 

- Planejar, instalar e manter processos físicos de produção, envolvendo operações, 

métodos e instalações industriais. 

 
4.6. Perfil Profissional do Egresso 

 
 

O Engenheiro Mecatrônico, a ser formado pela UNIFIPMoc, será um profissional 

com sólida formação técnico-científica e visão global, com capacidade de gerenciamento 

e entendimento da complexidade dos avanços científicos, utilizando ferramentas que 

integrem processos. Além disso, um profissional apto a adaptar-se às exigências do 

mercado de trabalho, promovendo a qualidade de vida, o bem-estar social, o respeito ao 

meio ambiente e ao ser humano. 

O perifil do egresso da IES está acordo com o proposto pelas DCN´s das 

Engenharias que apresenta as seguintes características: 

I - ter visão holística e humanista, ser crítico, reflexivo, criativo,   cooperativo   e 
ético e com forte formação técnica; 

 

II - estar apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias, com atuação 
inovadora e empreendedora; 

 
III - ser capaz de reconhecer as necessidades dos usuários, formular, analisar e resolver, 
de forma criativa, os problemas de Engenharia; 



IV - adotar perspectivas multidisciplinares e transdisciplinares em sua prática; 
 

V - considerar os aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, ambientais, 
culturais e de segurança e saúde no trabalho; 

 
VI - atuar com isenção e comprometimento com a responsabilidade social e com o 
desenvolvimento sustentável 

 
4.7. Mercado de Trabalho 

O Engenheiro Mecatrônico, desenha, projeta, opera e faz manutenção em 

equipamentos utilizados em indústrias. É ele quem programa máquinas e softwares 

capazes de atender às necessidades de cada área de produção. Ele pode projetar 

sistemas de controle de processos, automação de manufatura e informática industrial 

e, se a empresa já é automatizada, ele pode redimensionar e readaptar os sistemas e 

equipamentos. Poderá: projetar sistemas automatizados de controle de 

equipamentos. 

O mercado oferece diversos postos de trabalho em diferentes setores como o 

automobilístico, químico e petroquímico, farmacêutico, de alimentos e embalagens e 

de tecnologia da informação, madeireira, mineração, aeronáutica, bem como em suas 

cadeias de fornecedores. 

4.8. Áreas de Atuação 

 
O Engenheiro Mecatrônico, formado pela UNIFIPMoc poderá atuar em áreas como 

automação e controle, automação industrial, automação pneumática e hidráulica, 

sistemas robóticos, aquisição de dados, dimensionamento de dispositivos mecânicos 

remotos, eletrônica industrial e sistemas embarcados, etc. Poderá: projetar sistemas 

automatizados de controle de equipamentos em edifícios comerciais e residenciais; 

desenvolver e implantar projetos de automação em indústrias, manipulando robôs; 

projetar, construir e operar equipamentos utilizados nas indústrias de biotecnologia; 

programar sistemas de informação e bancos de dados. 

 
4.9. Atitude Profissional 

O desenvolvimento de atitudes éticas faz parte dos objetivos educacionais gerais do 

programa do Curso de Engenharia Mecatrônica. A postura verbal e a não-verbal dos 

profissionais podem representar a chave para o sucesso ou insucesso. Podem-se 

destacar as quatro principais atitudes que determinam um adequado comportamento 

profissional: respeito; responsabilidade/assiduidade; comunicação; capacidade de fazer e 

receber críticas. Essas áreas são abordadas ao longo de todo o programa do curso, 



havendo espaços privilegiados para seu desenvolvimento nos grupos e no atendimento a 

situações simuladas de atendimento. Os estudantes são estimulados a perceberem como 

seu comportamento causa impacto nas outras pessoas e como a avaliação dessas 

situações pode contribuir para a construção do comportamento profissional desejável. 

 
4.10. Referenciais para a Construção do Projeto Pedagógico 

 
A construção do Projeto Pedagógico do curso de Engenharia e sua sistemática 

revisão, bem como o acompanhamento de sua fiel implementação, é conduzida a partir 

de referenciais ético-políticos firmes. Assim, é consenso para o grupo de professores que 

conduzem o curso que a proposta para a formação profissional dos estudantes deve 

refletir os valores e as atitudes que posicionam a comunidade acadêmica no contexto da 

sociedade. Em consonância com os valores e diretrizes da instituição, o projeto proposto 

se assenta em modelos éticos de relação entre as pessoas e destas com o conhecimento, 

ou seja, no modo como são assimilados os valores democráticos e os conceitos de 

cidadania, de avaliação e de liberdade. Esse processo visa à formação de um indivíduo 

crítico, capaz de compreender o contexto histórico-cultural, de dar respostas às 

demandas sociais e de ser um agente de transformação da sociedade. 

São referenciais ético-políticos assumidos nesse projeto: 

 Respeito à pessoa como indivíduo, cidadão e elemento integrante das 

comunidades interna e externa; 

 Respeito à diversidade de pensamento, assegurando a convivência na diversidade; 

 Compromisso com a missão e objetivos da Instituição, privilegiando-os, em 

detrimento de interesses particulares individuais ou de grupos; 

 Convivência na diversidade, de tal modo que sejam respeitadas as diferenças, com 

tolerância às elas; 

 Busca da inovação científico-tecnológica e cultural, de forma criativa, competente e 

crítica, nos contextos regional, nacional e internacional; 

 Construção de novos conhecimentos científicos, que respondam às demandas 

sociais, reafirmando o compromisso com a comunidade e, ao mesmo tempo, 

garantindo a necessária autonomia no exercício de sua função; 

 Busca constante da qualificação institucional, que permita inovar sempre, por meio 

dos recursos humanos, dos programas, das ações e da estrutura organizacional, 

não perdendo de vista sua identidade. 



É necessário registrar, ainda, que os aspectos epistemológicos, educacionais e 

técnicos da formação do engenheiro levam em conta a inserção social do estudante e da 

instituição e os avanços metodológicos e científicos do processo ensino-aprendizagem na 

área. Assim, o projeto não se distancía do cenário político, sócio-cultural, econômico, 

científico e educacional que se projeta para os próximos tempos. A ação educacional tem 

presente o fato de que, embora o objetivo da ciência continue sendo o de tornar inteligível 

o mundo, hoje a ciência se constrói sobre a procura crítica da verdade, sobre o contínuo 

questionamento das teorias e dos processos de construção do conhecimento. O 

referencial teórico-técnico está, assim, em constante revisão e recriação, procurando 

definir criticamente os métodos mais pertinentes ao objeto de estudo. 

Ainda sobre o referencial educacional, esse projeto pedagógico fundamenta-se na 

proposta da aprendizagem significatica de adultos, e os objetivos de aprendizagem não 

são simplesmente apresentados por conteúdos expostos, mas tendem a ser definidos a 

partir de situações-problema com as quais o estudante deverá lidar, acessar, sistematizar 

e utilizar para a busca e construção de novos conhecimentos. Dentro dessa óptica, o foco 

de ensinar desloca-se para as relações do aprendiz com a situação-problema, ou seja, 

para as competências de descrevê-la, analisá-la e interpretá-la à luz dos conhecimentos 

necessários e disponíveis, sistematizando-os. 

 
4.11. Princípios Metodológicos 

 
A proposta pedagógica do curso de Engenharia Mecatrônica, ou de Controle 

Automação, além de estar em consonância com as Diretrizes Curriculares propostas pelo 

MEC, tem a preocupação de ser uma alternativa de melhoria da qualidade do ensino. 

Posiciona-nos como protagonistas do desencadear de um processo permanente de 

formação e capacitação que possibilite, ao mesmo tempo, a compreensão das demandas 

do tempo presente (novos paradigmas de aprendizagem, de currículo, de avaliação etc.) e 

que nos aproxima dos interesses e necessidades da sociedade. 

Ao propor um processo de formação de um profissional reflexivo e pesquisador, 

levamos em consideração a importância tríplice sugerida por SCHÖN como constitutivo 

da competência: 

 
A-da reflexão na ação; 

B-da reflexão sobre a ação; 

C-da reflexão sobre a reflexão na ação; 



 

A - A reflexão na ação: 

 
 

A formação crítico-reflexiva envolve, segundo NÓVOA, os processos de: 

• Produzir a vida do profissional em formação, por meio da reflexão sobre as práticas que 

realiza e experiências que compartilha. 

• Produzir o profissional, dotando-o de saberes específicos em constante reelaboração. 

• Produzir a escola como espaço de trabalho e formação, implicando gestão democrática 

e práticas curriculares participativas. 

 
B - A reflexão sobre a ação: 

 
 

Segundo Elias e Feldman (1999), uma forma de se fugir à fragmentação do ensino é 

a de se pesquisar a realidade em todas as possibilidades e interconexões. Essa 

perspectiva remete-nos à importância da contextualização na formação profissional. 

 
C - A reflexão sobre a reflexão na ação: 

 
 

O saber valorar permeia todo o processo de formação dos nossos profissionais. 

Segundo RISTOFF (1996), avaliar tem a função de afirmar valores. Precisa ser 

espelho e lâmpada, não apenas espelho. Logo, a avaliação precisa não apenas refletir a 

realidade, mas iluminá-la, criando enfoques, perspectivas, mostrando relações, atribuindo 

significados. 

Para alcançar a formação de um profissional crítico e reflexivo, o curso de 

Engenharia Mecatrônica trabalha numa pedagogia crítica, fundamentada na realidade e 

na identificação de problemas reais. A pedagogia problematizadora traz, no seu bojo, um 

modelo de processo ensino - aprendizagem que se dá numa relação entre dois 

elementos: um sujeito que aprende e um objeto que é aprendido, tendo-se em conta os 

padrões culturais dos elementos envolvidos no processo. Propõe o aluno como construtor 

de seu conhecimento, a partir da reflexão e indagação de sua prática. Traz também o 

professor como orientador, condutor do processo, um provocador de dúvidas, 

organizando sistematicamente uma série gradual de situações observadas numa 

realidade, através de sucessivas aproximações, desencadeando um processo de ação 

(BORDENAVE, SAUPE.) É orientada pela percepção da realidade, pelo protagonismo do 

aluno e pelo trabalho em grupo. O resultado dessa escola é um ser social, ativo, reflexivo, 



criativo e solidário, capaz de compreender e modificar sua realidade. A aprendizagem 

consolida-se através do exercício de produção, reelaboração, aplicação e testagem de 

conhecimentos e técnicas. 

Nesse percurso, o estudante deve aprender a aprender, assegurando que sua 

educação será contínua e permanente. A relação ensino e aprendizagem acontece 

através de um processo multidimensional de confronto de perspectivas, na relação 

dialógica e participativa entre os diferentes saberes dos sujeitos sociais, promovendo a 

cooperação, a solidariedade e a superação de dificuldades. 

Para aprender significativamente, o estudante precisa ter uma atitude aberta 

(motivação) para estabelecer vínculos (relações) entre os conteúdos que já conhece e os 

novos conteúdos, definindo, também, o grau de clareza das novas relações estabelecidas 

(significados mais ou menos exatos, precisos). 

Outro critério fundamental para a aprendizagem significativa é a funcionalidade dos 

conteúdos (conhecimentos, habilidades, valores) aprendidos, o quanto esses conteúdos 

podem ser aprendidos e efetivamente utilizados nas situações da prática profissional. 

A seleção dos problemas se dá a partir de casos reais e prevalentes, e sua análise 

permite a exploração integrada de conteúdos de diversas disciplinas, articulando os 

aspectos das dimensões social, psicológica e biológica. O processo de aprendizagem 

ocorre, fundamentalmente, a partir da ativação do conhecimento prévio do estudante, da 

identificação de suas necessidades de aprendizagem e pelo desenvolvimento da 

capacidade de criticar antigos e novos conhecimentos, construindo uma nova síntese que 

possa ser aplicada a outras situações. 

A aprendizagem significativa é potencializada pela integração entre teoria e prática, 

entendendo-se, aqui, prática como sendo a prática profissional. Assim, o processo de 

teorização (modificação dos esquemas de conhecimento), a partir do conhecimento prévio 

dos estudantes, é ampliado quando se tratar de uma reflexão a partir de uma situação 

real, na qual o estudante, de alguma forma, esteve envolvido. Nesse sentido, promove-se 

um ciclo entre ação-reflexão-ação, no qual se pode observar o impacto do processo de 

aprendizagem não apenas nos esquemas cognitivos (conhecimento), mas também nas 

habilidades (destrezas) e valores (atitudes) envolvidos quando esse estudante volta para 

a ação. 

A orientação do currículo para o desenvolvimento de competências fortalece a 

utilização do ciclo ação-reflexão-ação, uma vez que define as ações (desempenhos) que 

devem ser desenvolvidas a partir da mobilização, ao mesmo tempo e corretamente, de 

diversos recursos. A utilização de problemas simulados também pode promover 



aprendizagem significativa, desde que respeitem os pré-requisitos e a motivação do 

estudante. 

Dessa forma, o valor educativo de nossa proposta pedagógica está na capacidade 

de proporcionar aos estudantes experiências (atividades educacionais) que produzam um 

desequilíbrio em seu conjunto de conhecimentos (previamente organizado) e uma 

modificação desses esquemas (revisão, construção, enriquecimento). Isso resulta na 

construção de novos saberes, os quais possibilitam a orientação de sua atuação e 

intervenção nessa realidade, de maneira compromissada, privilegiando a participação 

ativa do aluno na construção do conhecimento, e a integração entre os conteúdos. 

Quanto mais atividades educacionais estiverem relacionadas à prática profissional, 

maiores as probabilidades de se conseguir motivação por parte dos estudantes, e 

funcionalidade por parte dos conteúdos. Além disso, estimula a interação entre o ensino, 

a pesquisa e a extensão, incluindo dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no 

aluno atitudes e valores orientados para a cidadania. Promove a integração e a 

interdisciplinaridade em coerência com os eixos de desenvolvimento curricular, buscando 

integrar as dimensões biológicas, psicológicas, sociais e ambientais, inserindo o aluno 

precocemente em atividades práticas relevantes para sua futura vida profissional. Utiliza 

diferentes cenários de ensino-aprendizagem, permitindo ao aluno conhecer e vivenciar 

situações variadas de vida, da organização da prática e do trabalho em equipe. 

Enfim, nossa proposta pedagógico-metodológica baseia-se na tríade ação–reflexão-

ação, considerando que a aprendizagem se dá a partir de uma realidade vivenciada, que 

é problematizada, teorizada, refletida e transformada. 

A adoção dessa concepção de ensino-aprendizagem produz no aluno um espírito 

crítico e investigativo, transformando-o em agente ativo de sua formação. Os 

fundamentos filosóficos da proposta estão alicerçados em visões acerca do homem e da 

sociedade: 

 
Homem 

Ser possuidor da capacidade de pensar, que lhe permite refletir sobre a realidade e 

não somente vivê-la. Quando indaga sobre as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os 

valores e a si próprio, cria uma concepção do mundo. É essa visão da realidade que 

permeia suas ações na direção de uma transformação. 



Estrutura Social 

Constitui-se fundamentalmente de relações de poder, sendo o poder social exercido 

uns sobre os outros de modo diretamente proporcional à apropriação, pelos indivíduos ou 

grupos, dos meios de produção. O poder social, que assim se torna poder político, 

encontra sua base no poder econômico, ou seja, no domínio dos meios de se prover a 

própria existência material. A inserção dos indivíduos no modo de produção os diferencia 

em classe sociais, permitindo –lhes possuir certas condições materiais de existência 

comuns, o que se reflete em sua qualidade de vida. 

 
Processo Saúde- doença- equilíbrio 

As desigualdades, os desequilíbrios e os problemas expõem os riscos do adoecer e 

instigam a construção de novas perspectivas para promoção da qualidade de vida no 

mundo contemporâneo, trabalhando o direito dos indivíduos à saúde e à moradia, que 

permite o devido equilíbrio como ser humano. 

 
Educação 

Pressupõe produção, incorporação, reelaboração, aplicação e testagem de 

conhecimentos e tecnologia, mediante um processo multidimensional de confronto de 

perspectivas e prioridades, efetivado na relação dialógica e participativa entre os 

diferentes saberes dos sujeitos sociais, negociado entre as partes envolvidas no ensino e 

aprendizagens, promovendo a cooperação a solidariedade, a troca, e a superação da 

realidade almejada. 

 
Processo Ensino – Aprendizagem 

Trata-se da criação de oportunidades de conhecimento nas áreas afetiva, cognitiva e 

psico-motor, que sejam voltadas para a realidade, e que considerem as experiências 

prévias do estudante; a promoção de condições para aprender a aprender e saber 

pensar, tornando-se crítico e valorizando o ensino como um processo contínuo, reflexivo, 

de sucessivas aproximações do conteúdo-direcionado do menos para o mais complexo e 

conduzido a partir de situações concretas para abstratas. As condições necessárias para 

que esse processo ocorra são motivação, participação no processo e articulação dos 

conteúdos entre si e com o contexto. 



Estudante 

O acadêmico é o construtor do seu conhecimento, a partir da reflexão e indagação 

de sua prática. Sua participação no processo de formação dar-se-á de modo ativo, 

criativo, crítico, num exercício contínuo em que seja capaz de realizar análise, 

interpretação e síntese do objeto a ser aprendido, tendo também o compromisso com sua 

formação. O estudante deverá conhecer o que sabe, como sabe, por que sabe e 

transmitir o que sabe a terceiros. 

 
Professor 

É orientador, condutor do processo, provocador de dúvidas, orientador das 

atividades, proposição de exercícios, acompanhamento e verificação da aprendizagem. 

Deve compreender o estudante como uma pessoa concreta, objetiva, que determina e é 

determinado pelo político, econômico e por sua história de vida. Deve conhecer e 

considerar o conhecimento prévio dos problemas pelos estudantes, tendo como ponto de 

partida o que o estudante conhece sobre o conteúdo que se pretende ensinar. Deve, 

ainda, orientar o método de busca dessas respostas e ser o orientador na elaboração da 

síntese dos conteúdos construídos pelos alunos. 

 
Tecnologia 

É a aplicação do conhecimento científico para conseguir um resultado prático. São 

técnicas, conhecimentos, métodos, materiais, ferramentas, e processos usados para 

resolver problemas, ou ao menos, facilitar sua solução; A utilização da tecnologia 

possibilita maior envolvimento e interesse do aluno. 

 
Projeto Interdisciplinar 

Foi criado para dinamizar a investigação na Instituição, com o objetivo de trabalhar a 

investigação científica (pesquisa) inserida no dia a dia da sala de aula. 

 

 
4.12. Competências a ser desenvolvidas: 

A- Competências 

 
Para atender ao perfil do profissional que se deseja formar, é preciso trabalhar a partir 

da concepção de competência. Para PERRENOUD1, competência pode ser entendida 

 
 

1 PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas Sul,1999. 90p, 



como uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada 

em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Os conhecimentos podem ser entendidos 

como representações da realidade que construímos ao sabor de nossa experiência e de 

nossa formação. As competências são modalidades estruturais da inteligência, ações e 

operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, 

fenômenos e pessoas. 

As habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano imediato 

do saber fazer. Por meio das ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se e 

articulam-se, possibilitando nova organização das competências. 

Para a formação de profissionais com competência para uma atuação reflexiva e 

crítica, identificamos um elenco de habilidades que abrangem todas as “dimensões 

profissionais”. São competências referentes: 

 

- ao comportamento com os valores estéticos, políticos e éticos inspiradores da sociedade 
democrática; 

 

- à compreensão de seu papel social; 
 

- ao domínio dos conteúdos a serem socializados, de seus significados em diferentes 
contextos e de sua articulação interdisciplinar; 

 

- ao domínio do conhecimento do objeto específico de sua área de atuação; 

 
- ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da 

prática; 

 

- ao gerenciamento do desenvolvimento profissional. Cada profissional deve estar 

preparado para fazer o gerenciamento e administração da força de trabalho, dos recursos 

físicos, materiais e de informação, da mesma forma como deve estar apto a assumir 

funções de gestão e liderança nos serviços; 

 

- à liderança, que envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidades para 

tomada de decisões, comunicação e gerenciamento; 

 

- à valorização e desenvolvemento da capacidade de trabalhar em equipe, prestar 

cuidados compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas pelo indivíduo pela 

família e pelos diferentes grupos da comunidade; 

 

- à realização e análise crítica e contextualizada da realidade social, para identificar 

problemas e as maneiras de intervir para transformá-los; 



- Ao desenvolvimento, participação e divulgação de pesquisas e ou outras formas de 

produção de conhecimento que objetivam a prática profissional; 

- Ao planejamento de programas de educação e promoção dos indivíduos, considerando 

as especialidades dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde e 

de trabalho; 

- Ao respeito ao código ético, aos valores políticos e aos atos normativos da profissão 

escolhida; 

- À postura de aprender a aprender sempre, desenvolvendo a habilidade de busca, seleção 

e avaliação crítica de dados, de informações disponibilizadas em publicações e bases de 

dados locais e remotas, além das fontes pessoais de informação, incluindo a advinda de 

sua própria experiência profissional; 

- À educação permanente, configurando a graduação como uma etapa inicial de formação 

e não como um momento finalístico, tendo responsabilidade e compromisso com a 

educação e a capacitação das futuras gerações de profissionais. 

 
 

4.12.1. Competências e Habilidades do Curso de Engenharia Mecatrônica 

 
4.12.1.1. Competências e Habilidades Gerais 

I - formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e 

compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto; sendo capaz de, utilizar 

técnicas adequadas de observação, compreensão, registro 

e análise das necessidades dos usuários e de seus contextos sociais, culturais, legais, 

ambientais e econômicos; formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de 

engenharia, considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem 

como o uso de técnicas adequadas; 

II - analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos 

simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação; sendo capaz de 

modelar os fenômenos, os sistemas físicos e químicos, utilizando as ferramentas 

matemáticas, estatísticas, computacionais e de simulação, entre outras; prever os 

resultados dos sistemas por meio dos modelos; conceber experimentos que gerem 

resultados reais para o comportamento dos fenômenos e sistemas em estudo e verificar e 

validar os modelos por meio de técnicas adequadas; 

 
III -   conceber,    projetar    e    analisar    sistemas,    produtos    (bens    e    serviços), 



componentes ou processos,   concebendo   e   projetantdo   soluções   criativas, 

desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, nos contextos em que serão aplicadas; 

projetando e determinando os parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de 

Engenharia e aplicando conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar e 

coordenar projetos e serviços de Engenharia; 

 
IV - implantar, supervisionar e controlar as soluções de Engenharia e ser capaz de: de 

aplicar      os      conceitos      de       gestão       para       planejar,       supervisionar, 

elaborar e coordenar a implantação das soluções de Engenharia; estar apto a gerir, tanto a 

força        de        trabalho         quanto        os         recursos        físicos,         no         que 

diz respeito aos materiais e à informação; desenvolver sensibilidade global nas 

organizações; projetar e desenvolver novas estruturas empreendedoras e soluções 

inovadoras para os problemas e realizar a avaliação crítico-reflexiva dos impactos das 

soluções de Engenharia nos contextos social, legal, econômico e ambiental; 

 
V -   comunicar-se   eficazmente   nas   formas   escrita,   oral   e   gráfica expressando-

se    adequadamente,    seja    na    língua    pátria    ou    em    idioma diferente do 

Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e 

tecnologias disponíveis; 

 
VI -   trabalhar   e   liderar   equipes   multidisciplinares    interagindo    com    as 

diferentes culturas, mediante o trabalho em equipes presenciais ou a distância, de modo 

que facilite a construção coletiva; atuando, de forma colaborativa, ética e profissional em 

equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede; gerenciando projetos e 

liderando,      de      forma       proativa       e       colaborativa,       definindo       as 

estratégias e construindo o consenso nos grupos; reconhecendo e convivendo com as 

diferenças socioculturais nos mais diversos níveis em todos os contextos em que atua 

(globais/locais); e preparando-se para liderar empreendimentos em todos os seus aspectos 

de produção, de finanças, de pessoal e de mercado; 

 
VII - conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos no âmbito do 

exercício da profissão, sendo capaz de compreender a legislação, a ética e a 

responsabilidade profissional e avaliar os impactos das atividades de Engenharia na 

sociedade e no meio ambiente; atuar sempre respeitando a legislação, e com ética em 



todas as atividades, zelando para que isto ocorra também no contexto em que estiver 

atuando; 

 
VIII - aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, 

atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da 

inovação assumindo atitude investigativa e autônoma, com vistas à aprendizagem 

contínua, à produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas tecnologias. 

 
4.12.1.2. Competências e Habilidades Específicas 

 

 
 Programar máquinas e softwares capazes de atender às necessidades de cada área 

de produção. 

 Projetar sistemas de controle de processos, automação de manufatura e informática 

industrial. 

 Dimensionar dispositivos mecânicos remotos, eletrônica industrial e sistemas 

embarcados, etc. 

 Conceber, projetar e analisar sistemas automatizados de controle de equipamentos 

nos mais diversos setores e ambientes. 

 Desenvolver e implantar projetos de automação em indústrias, manipulando robôs; 

 Projetar, construir e conduzir equipamentos utilizados nos diversos setores da 

economia. 

 Programar sistemas de informação e bancos de dados. 

 Identificar, formular e resolver problemas que possam surgir durante sua prática 

profissional. 

 Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas que contribuam para o 

exercício de sua prática de engenheiro mecatrônico. 

 Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas. 

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

 Atuar em equipes multidisciplinares. 

 Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais em suas equipes de 

trabalho. 

 Avaliar o impacto de sua profissão no contexto social e ambiental. 

 Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia mecatrônica. 

 Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como 

uma forma de participação e contribuição social. 



4.13. Formação do Engenheiro Mecatrônico 

 
Entende-se por formação profissional, a preparação voltada para o atendimento das 

demandas de um exercício profissional específico, com visão holística do mundo. São 

princípios fundamentais na formação de profissionais: 

 

a - Concepção de competência. Em cada curso, são trabalhadas as habilidades e 

competências que devem refletir-se nos objetivos da formação, nos conteúdos e na 

organização institucional. 

 

b - Coerência entre a formação oferecida e a prática. Oferecer a prática 

relacionada à teoria de modo a permitir ao aluno uma compreensão real do trabalho a ser 

desenvolvido na profissão. 

 

c - Interdisciplinaridade. O currículo de cada curso deve abranger as diferentes 

dimensões, conceitual, procedimental e atitudinal e os conteúdos devem ser analisados e 

abordados de modo a formarem uma rede de significados. 

 

d – Avaliação Formativa. A concepção de avaliação destina-se à análise da 

aprendizagem, de modo a refazer o processo e regular as ações da formação profissional. 

O que se pretende avaliar não é o conhecimento adquirido, mas a capacidade de acioná-lo 

e de buscar outros para realizar o que é proposto. 

 

e - A pesquisa ou investigação. É elemento essencial na formação profissional; 

desenvolve-se no âmbito do trabalho e refere-se a uma atitude de busca e de 

desenvolvimento, que permite a autonomia na interpretação da realidade e elementos que 

constituem seus objetos de ensino. A pesquisa está inserida em nossa proposta de 

trabalho nos Projetos Interdisciplinares desde o primeiro semestre de cada curso. 

 

d - Conhecimento experiencial. Para estar centrado na construção de 

competências, o conhecimento profissional deve-se reportar ao conjunto de problemas e 

interrogações que surgem nas situações do cotidiano. Os conteúdos desse âmbito são as 

práticas que compõem a atuação dos profissionais de cada curso, tomadas como 

competências a serem desenvolvidas, e como meio para o crescimento individual, uma vez 

que se referem a um trabalho que só se aprende fazendo. 



5. ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

A formação do aluno e o próprio desenvolvimento do curso são baseados nas práticas 

docentes e discentes. Ambas são interdependentes, uma subsidiando a outra na direção 

do contínuo aperfeiçoamento. Essa proposta pode ser afirmada do seguinte modo: oferecer 

uma formação continuada de Engenheiros Mecatrônicos, com perfil generalista, humanista, 

crítico e reflexivo; capacitados ao domínio e desenvolvimento de novas tecnologias, 

através de práticas que estimulem sua atuação crítica e criativa na identificação, resolução 

e previsão de problemas; sendo capaz de considerar seus aspectos políticos, econômicos, 

sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às 

demandas sociais. Em suma, formar profissionais qualificados a trabalhar para o progresso 

sócio-econômico da sociedade em que se insere. 

Serão adotados os seguintes referenciais para as ações pedagógicas: 

 
 

a) As atividades desenvolvidas pelos alunos ao longo do curso devem oferecer 

oportunidades para o desenvolvimento das habilidades e conhecimentos propostos de 

forma coerente, integrada e contextualizada, permitindo-lhes assumir um papel ativo e 

consciente em sua formação; 

b) As práticas e conteúdos devem ser continuamente aperfeiçoados e atualizados; 

c) O educador assume o papel de orientador dos estudantes na trajetória de aprendizado, 

suscitando uma postura questionadora, investigativa e autônoma; 

d) O estudante assume papel ativo no processo ensino-aprendizagem, buscando 

informações, preparando-se para as atividades de forma a aproveitar ao máximo as 

experiências vivenciadas durante o curso; 

e) Identificação de desvios, correção de rumos e adaptação às mudanças da realidade. 

Utilizará mecanismos de avaliação contínua. 

 
Não há ensino sem aprendizagem. Logo, o processo global de ensino e 

aprendizagem pressupõe a atribuição de responsabilidades entre o aluno e o professor, 

ambos colaborando ativamente na geração de idéias e discussão dos seus métodos de 

implementação, em uma lógica de conhecimentos distribuídos em disciplinas e atividades 

complementares. 

Neste novo paradigma, é essencial a formação interdisciplinar com a integração dos 

conteúdos aprendidos durante o curso, de modo a proporcionar a unidade do 

conhecimento adquirido, ao invés de desenvolvê-los fragmentadamente. Com a função 

principal de pautar as ações formadoras do curso, o Projeto Pedagógico do Curso tem a 



coordenação de todas as atividades como condição necessária de sucesso, sob pena de 

assumir a condição de mera formalidade documental. 

Para que esse documento represente um diferencial de qualidade, não basta que as 

metodologias e conteúdos sejam descritos corretamente. Devem construir processos 

contínuos: a articulação, a conscientização e qualificação das partes envolvidas, para que 

sua execução corresponda aos anseios aqui expressos. O pré-requisito para essas ações 

é a compreensão do Projeto Pedagógico do Curso por todos os docentes, discentes, 

funcionários e administração. Cada um deve conhecer sua contribuição, não subestimando 

suas atividades. 

Uma supervisão contínua é tarefa conjunta para a coordenação, NDE e colegiado do 

curso, que devem ter suas atribuições fortalecidas e consolidadas, de forma a permitir, 

além da supervisão, uma gerência conjunta da execução do plano. 

Nessa prática conjunta, o funcionamento do curso e seus resultados devem ser 

avaliados permanentemente sob todos os pontos de vista (alunos, professores, 

funcionários, administração e sociedade), e os resultados utilizados no aperfeiçoamento do 

próprio plano das ações formadoras. 

 
5.1 Organização Curricular 

 
 

O planejamento e a execução de uma estrutura curricular coerente com a proposta 

do curso são os principais meios para a efetivação do Projeto Pedagógico do Curso. A 

principal característica a ser proposta na estrutura curricular é a solidez dos conteúdos 

fundamentais e a abrangência na formação profissional. A qualidade do ensino- 

aprendizagem dos conteúdos básicos deve ser garantida, assim como os níveis de 

exigência adotados nas disciplinas e atividades complementares. Porém, a aprendizagem 

deve ser facilitada por meio da contextualização dos conteúdos, da organização dos 

conhecimentos de modo que desperte a capacidade de visão sistêmica e da integração 

de conteúdos teóricos e práticos, básicos e profissionalizantes, proporcionando uma 

percepção interdisciplinar dos problemas de engenharia. 

A associação dessas características à estrutura curricular é feita com a adoção de 

estratégias como: 

- o contato com os problemas de engenharia desde o primeiro semestre do curso; 

- Estímulo ao estudante quanto a conhecer as áreas de atuação profissional, a fim de 

permitir um planejamento de sua formação; 



- Contextualização dos conhecimentos, mostrando primeiro o problema a ser solucionado 

e sua importância e, após, o estudo das soluções; 

- Desenvolvimento progressivo e integrado de conhecimentos e habilidades; 

- Adoção de uma formação generalista nas competências fundamentais com o 

aprofundamento dos conhecimentos em áreas específicas; 

- Atividades e disciplinas específicas para a integração de conhecimentos; 

- Obrigatoriedade de atividades que proporcionem o desenvolvimento de habilidades 

complementares. 

Os efeitos desejados são: o estímulo da autoconfiança, a diminuição da evasão, o 

desenvolvimento de experiência prática, a conscientização do estudante quanto a seu 

papel, suas potencialidades e sua profissão. 

Os conteúdos são tratados em diversas disciplinas do curso, planejadas e 

orientadas para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades nas áreas. Por 

exemplo, o conteúdo de Metodologia Científica é abordado desde o primeiro semestre e 

colocado em prática gradativamente por meio dos Projetos de Pesquisa Interdisciplinar ao 

longo do curso e do Trabalho Final de Graduação. Nas disciplinas que preveem aula em 

laboratório, o aluno é estimulado a exercitar a metodologia científica nos relatórios das 

disciplinas e na monografia; além de apresentações de seminários. Outros exemplos são 

os conteúdos de Preservação do Ambiente, Ciências Sociais, que são desenvolvidos com 

caráter mais específico e profissionalizante para o curso de Engenharia Mecatrônica, , 

nas disciplinas de Segurança do Trabalho, Legislação e Ética são desenvolvidas no 

núcleo especifico da Engenharia, respectivamente. 

Além disso, as Atividades Complementares de Graduação e o Estágio 

Supervisionado complementam a formação do acadêmico de forma coerente com a 

proposta do curso, em que o aluno tem a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em 

Engenharia Mecatrônica, na solução de problemas. A construção do perfil profissional do 

estudante ao longo do curso obedecerá à seguinte lógica: 

a) Estruturação da visão e compreensão geral do papel da Engenharia Mecatrônica, no 

mundo atual, das contribuições e dos problemas relacionados; 

b) Planejamento da formação com base em objetivos, oportunidades e aptidões pessoais; 

c) Identificação dos conhecimentos básicos, ferramentas e métodos para a solução dos 

problemas; 

d) Desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades requeridas à formação pretendida; 

e) Atualização e aprofundamento dos conhecimentos e habilidades; 



f) Reflexão e conscientização sobre seu papel, possibilidades e a sequência relacionadas 

a sua atuação, com base na formação construída. Uma seqüência lógica equivalente é 

válida para cada subconjunto de conhecimentos e habilidades. O aluno, primeiramente, 

busca a compreensão sobre onde e para que são aplicados os conhecimentos; identifica 

os problemas relacionados; identifica os métodos e ferramentas para solucioná-los; 

procura o domínio sobre esses métodos e ferramentas e, após, aprofunda os 

conhecimentos com seu estudo e sua aplicação na prática. 

 
5.2. Conteúdos Curriculares 

 

No curso de Engenharia Mecatrônica, nos semestres iniciais, o estudante deve 

desenvolver uma noção geral sobre o curso, formando uma visão ampla sobre sua 

profissão e ciências e tecnológicas. A construção dessa visão pelo estudante, associada 

ao estímulo da prática do planejamento profissional, deve proporcionar uma motivação 

extra ao aprendizado dos conteúdos básicos. 

O aluno deve iniciar a construção de sua habilidade de compreender, de forma 

sistêmica, as diversas áreas e sistemas encontrados na Engenharia Mecatrônica. 

Concomitantemente, inicia-se o domínio das ferramentas básicas disponíveis na solução 

dos problemas de engenharia: o cálculo, a física, a programação de algoritmos, a álgebra 

linear e a química. As atividades práticas devem propiciar condições para que o aluno 

exercite o método científico na análise e síntese de sistemas, eletrotécnica e eletrônica. 

Os conteúdos profissionalizantes possibilitam aprofundar, ampliar e fortalecer as 

habilidades e conhecimentos construídos nos semestres anteriores. As habilidades em 

laboratório são aprimoradas nas aulas práticas das disciplinas de circuitos lógicos, 

elétricos e eletrônicos, instrumentação, robótica, automação, etc., que devem, também, 

proporcionar o domínio da redação técnica, através de relatórios. O aprofundamento, a 

atualização e a ampliação dos conhecimentos profissionais específicos têm continuidade, 

principalmente em eletrotécnica e eletrônica, controle e automação, entre outros. 

A reflexão e a conscientização do aluno sobre seu papel referente às oportunidades 

e consequências relacionadas à sua atuação devem ser exercitadas em disciplinas e 

atividades complementares de graduação, envolvendo projetos de pesquisa e extensão, 

empreendedorismo e ações sociais e ambientais. 

O currículo está estruturado com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Engenharia e está composto por um Núcleo Básico, formado pelas disciplinas 

fundamentais ao curso, como suporte do primeiro ao quarto períodos. O Núcleo 



Profissionalizante, com disciplinas que vão ampliar o conhecimento sobre a profissão de 

engenheiro Mecatrônico, e Núcleo Específico mediante o qual o engenheiro vai 

aprofundar os conhecimentos de sua área de atuação. A organização dos conhecimentos 

permite oferecer uma visão sistêmica e integrada de conteúdos teóricos e práticos, 

básicos e profissionalizantes, imprimindo uma percepção interdisciplinar aos problemas 

de engenharia. O estágio curricular é obrigatório com 200h divididas no 9. e no 10. 

períodos. 



5.3. Integralização Curricular 
 

INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 1/2020 – ENGENHARIA MECATRÔNICA 

1º 
Período 

2º 
Período 

3º 
Período 

4º 
Período 

5 º 6º 7º 8º 9º 10º 

Período Período Período Período Período Período 

CONHECIMENTOS BÁSICOS CONHECIMENTOS ENGENHARIA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS GESTÃO 

Geometria 
Analítica 
Álgebra 
Linear 

80h 

 
Geometria 
Descritiva 

80h 

 
Organização do 

Trabalho 
40h 

 

Mecânica Geral 
80h 

 

Circuitos 
Elétricos I 

80h 

 
Circuitos 
Elétricos II 

60h 

Elementos 
de 

Construção 
Mecânica 

60h 

 

Processos de 
Fabricação 
Mecânica 

60h 

 
Processamento 
Digital de Sinais 

80h 

 

Administração e 
Empreendedori 

smo 
40h 

 
 

Metodologia 
Cientifica 

40h 

 
 
 

Química Geral 
60h 

 
 

Desenho para a 
Engenharia 

60h 

 
 

Mecânica dos 
Fluidos 

60h 

 
 

Resistência 
dos Materiais 

80h 

 
Ciência e 

tecnologia dos 
Materiais 

80h 

 

Controle de 
Sistemas 
Lineares 

80h 

 
 

Inteligência 
Computaciona 

l 
60h 

 
 

Sistemas 
Embarcados 

80h 

 
 

Direito e 
legislação 

80h 

 
Algoritmo e 

Programação 
80h 

 
 

Física Geral I 
80h 

 

Física Geral II 
80h 

 

Física Geral III 
80h 

 
Eletrônica I 

60h 

 

Eletrônica II 
80h 

 
Automação 
Industrial 

80h 

 
Instrumentaçã 

o Industrial 
80h 

 
Redes 

Industriais 
60h 

 

Ergonomia e 
Segurança do 

trabalho 
40h 

 
Português 

40h 

Ciências 
Sociais 
40 h 

Cálculo 
Numérico 

80h 

Estatística e 
Probabilidade 

60h 

 
Metrologia 

40h 

 
Termodinâmica 

60 h 

Transferênc 
ia de Calor 

60h 

Eletrônica de 
Potência 

80h 

Fabricação 
Assistida por 
Computador 

40h 

Gestão de 
Custos 

80h 

 
Cálculo 

Diferencial e 
Integral I 

80h 

 
Cálculo 

Diferencial e 
Integral II 

80h 

 
Cálculo 

Diferencial e 
Integral III 

80h 

 
Cálculo 

Diferencial e 
Integral IV 

80h 

 

Modelagem e 
simulação da 
dinâmica de 
sistemas 

60h 

 
Acionamentos 
Hidráulicos e 
Pneumáticos 

80h 

 

Arquitetura 
de redes de 
Computador 

es 
40h 

 

Banco de 
Dados 

40h 

 

 
Robótica 

80h 

 

Planejamento e 
Gestão de 
projetos 

80h 

CONHECIMENTOS INOVADORES  
Sistemas 
Digitais 

80h 

 
Arquitetura e 

Organização de 
Computadores 

40h 

Conversão 
de Energia 
e Máquinas 
Elétricas 

80h 

 
Controle 
Digital de 
Sistemas 

80h 

Tópicos 
especiais I 

40h 

Tópicos 
especiais II 

40h 

Introdução a 
Engenharia 

40h 

Inovação em 
Engenharia 

40h 

Sustentabilidade 
40h 

Fundamentos 
de Projeto 

20h 

EDUCAÇÃO E SOCIEDADE TFG I 
40h 

TFG II 
40h 

Libras 
(Optativa) 

40h 

 

Relações 
Étnico Raciais 

20h 

Direitos 
Humanos 

20h 

 

Meio Ambiente 
20h  

 

Estágio 
Supervisionado 

100h 

 
 

Estágio 
Supervisionado 

100h 

Núcleo de Atividades Complementares e Iniciação Científica 

Projeto 
Interdisciplinar 

I 
40h 

Projeto 
Interdisciplinar 

II 
40h 

Projeto 
Interdisciplinar III 

40h 

Projeto 
Interdisciplinar 

IV 
40h 

Projeto 
Interdisciplinar 

V 
40h 

Projeto 
Interdisciplinar 

VI 
40h 

Projeto 
Interdiscipli 

nar VII 
40h 

Projeto 
Interdisciplinar 

VIII 
40h 

SIMFIP / 
SIMPEX 

20h 

SIMFIP / 
SIMPEX 

20h 

SIMFIP / 
SIMPEX 

20h 

SIMFIP / 
SIMPEX 

20h 

SIMFIP / 
SIMPEX 

20h 

SIMFIP / 
SIMPEX 

20h 

SIMFIP / 
SIMPEX 

20h 

SIMFIP / 
SIMPEX 

20h 

SIMFIP / 
SIMPEX 

20h 

SIMFIP / 
SIMPEX 

20h 

460h 460h 460h 460h 460h 460h 460h 460h 540h 520h 

CARGA HORÁRIA TOTAL = 4.740 

 
4.740h – 40h de LIBRAS = 4700h 

4.700h - 200h de estágio = 4500h 

4.500 X 50 minutos = 225.000 

225000 / 60 minutos = 3750h + 200h estágio = 3950h 



5.4. Quadro de distribuição das cargas horárias teórica e prática do curso 
 

 

 
1ºPer 

 
Disciplina 

   

h/aula h/prát Total 

1 Cálculo Diferencial e Integral I 80h 
 

80h 

 
3 

Geometria Analítica Álgebra 
Linear 

 
80h 

  
80h 

4 Metodologia Cientifica 40h 
 

40h 

5 Introdução a Engenharia 20h 20h 40h 

6 Algoritmo e Programação 20h 60h 80h 

7 Libras (Optativa) 40h 
 

40h 

8 Português 40h 
 

40h 

9 Projeto Interdisciplinar I 20h 20h 40h 

10 SIMFIP/SIMPEX 
 

20h 20h 

Total 340h 120h 460h 

 
 

 
2ºPer 

 
Disciplina 

   

h/aula h/prát Total 

1 Cálculo Diferencial e Integral II 80 h 
 

80 h 

2 Física Geral I 60 h 20 h 80 h 

 
3 

 
Geometria Descritiva 

 
60 h 

 
20 h 

 
60 h 

4 Relações Étnico Raciais 20 h 
 

20 h 

5 Ciências Sociais 40 h 
 

40 h 

6 Projeto Interdisciplinar II 20 h 20 h 40 h 

7 Química Geral 40 h 20 h 60 h 

8 Inovação em Engenharia 40 h 
 

40 h 

9 SIMFIP / SIMPEX 20 h 
 

20 h 

Total 380 h 80 h 460 h 



 
3º Per 

 
Disciplina 

   

h/aula h/ prát Total 

1 
Cálculo Diferencial e Integral 

II 
80 h 

 
80 h 

2 Física Geral II 60 h 20 h 80 h 

3 Cálculo Numérico 60 h 20 h 60 h 

4 Desenho para a Engenharia 20 h 40 h 60h 

5 Organização do Trabalho 40 h 
 

40 h 

6 Sustentabilidade 40 h 
 

40 h 

7 Direitos Humanos 20 h 
 

20 h 

8 Projeto Interdisciplinar III 20 h 20 h 40 h 

9 SIMFIP / SIMPEX 
 

20 h 
 

Total 340 h 120 h 460 h 

 

 

 
4ºPer 

 
Disciplina 

  

h/aula h/prát Total 2 

1 Mecânica Geral 60 h 20 h 80 h 

2 Mecânica dos Fluidos 40 h 20 h 60 h 

3 Física Geral III 60 h 20 h 80 h 

4 Estatística e Probabilidade 80 h 
 

80 h 

5 Cálculo Diferencial e Integral IV 80 h 
 

80 h 

6 Meio Ambiente 20 h 
 

20 h 

7 Projeto Interdisciplinar IV 20 h 20 h 40 h 

8 SIMFIP / SIMPEX 
 

20 h 20 h 

Total 360 h 100 h 460 h 



 
5º Per 

 
Disciplina 

  

h/aula h/prát Total 

1 
Metrologia 

20 h 20 h 80 h 

2 Circuitos Elétricos I 60 h 20 h 80 h 

3 Resistência dos Materiais 60 h 20 h 80 h 

4 Eletrônica I 40 h 20 h 60 h 

5 Sistemas Digitais 60 h 20 h 80 h 

6 
Modelagem e simulação da 

dinâmica de sistemas 
40 h 20 h 60 h 

7 Projeto Interdisciplinar 20 h 20 h 40 h 

8 SIMFIP / SIMPEX 
 

20 h 20 h 

Total 280 h 180 h 460 h 

 

 

 
6ºPer 

 
Disciplina 

  

h/aula h/prát Total 

 
1 

Acionamentos Hidráulicos 
e Pneumáticos 

 
60 h 

 
20 h 

 
80 h 

 
2 

Arquitetura e Organização 
de Computadores 

 
60 h 

 
20 h 

 
80 h 

3 Eletrônica II 60 h 20 h 80 h 

4 Circuitos Elétricos II 40 h 20 h 60 h 

5 Termodinâmica 60 h 20 h 80 h 

 
6 

Ciência e tecnologia dos 
Materiais 

 
60 h 

 
20 h 

 
80 h 

7 Projeto Interdisciplinar 20 h 20 h 40 h 

8 SIMFIP/ SIMPEX 
 

20 h 20 h 

Total 320 h 120 h 440 h 



7º Per  
Disciplina 

  

h/aula h/prát Total 

 

1 
Conversão de Energia e 

Máquinas Elétricas 

 
60 h 

 
20 h 

 
80 h 

 

2 
Elementos de Construção 

Mecânica 

 
40 h 

 
20 h 

 
60 h 

 
3 

Controle de Sistemas 
Lineares 

 

60 h 

 

20 h 

 

80 h 

4 Automação Industrial 60 h 20 h 80 h 

5 Transferência de Calor 40 h 20 h 60 h 

 

6 
Arquitetura de redes de 

Computadores 

 
20 h 

 
20 h 

 
40 h 

7 Projeto Interdisciplinar 20 h 20 h 40 h 

8 SIMFIP/ SIMPEX 
 

20 h 20 h 

Total 300 h 160 h 460 h 

 
 

 
8º Per 

 
Disciplina 

  

h/aula h/prát Total 

1 Controle Digital de Sistemas 60 h 20 h 80 h 

2 Banco de Dados 20 h 20 h 40 h 

3 Eletrônica de Potência 60 h 20 h 80 h 

 
4 

Processos de Fabricação 
Mecânica 

 
40 h 

 
20 h 

 
60 h 

5 Inteligência Computacional 40 h 20 h 60 h 

6 Instrumentação Industrial 60 h 20 h 80 h 

7 Projeto Interdisciplinar 20 h 20 h 40 h 

8 SIMFIP/ SIMPEX 
 

20 h 20 h 

Total 280 h 180 h 460 h 



 
9º Per 

 
Disciplina 

  

h/aula h/prát Total 

1 Redes Industriais 40 h 20 h 60 h 

 

2 
Fabricação Assistida por 

Computador 

 
20 h 

 
20 h 

 
40 h 

 

3 
Processamento Digital de 

Sinais 

 
60 h 

 
20 h 

 
80 h 

4 Sistemas Embarcados 60 h 20 h 80 h 

5 Robótica 40 h 40 h 80 h 

6 Tópicos especiais I 40 h 
 

40 h 

7 T.F.G. 
 

40 h 40 h 

8 Estágio Curricular 
 

100 h 100 h 

9 SIMFIP/ SIMPEX 
 

20 h 20 h 

Total 260 h 280 h 540 h 

 
 

 
10º Per 

 
Disciplina 

  

h/aula h/prát Total 

 
1 

Administração e 
Empreendedorismo 

 
40 h 

  
40 h 

2 Direito e legislação 
   

3 Tópicos especiais II 40 h 
 

40 h 

 
4 

Planejamento e 

Gestão de projetos 

 
20 h 

 
20 h 

 
40 h 

 
5 

Ergonomia e 

Segurança do trabalho 

 
20 h 

 
20 h 

 
40 h 

6 Gestão de Custos 
   

7 Tópicos especiais II 
   

8 T.F.G. 
 

40 h 40 h 

9 Estágio Curricular 
 

100 h 100 h 

10 SIMFIP/ SIMPEX 
 

20 h 20 h 

Total 240 h 300 h 540 h 



5.5. Ementário e Bibliografia 

 
 

1º PERÍODO 

GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR 

Geometria analítica no plano: reta; circunferência; elipse; hipérbole; parábola; 

coordenadas polares. Geometria analítica no espaço: vetores no espaço; retas; planos; 

quádricas; superfícies cilíndricas; superfícies de revolução; coordenadas esféricas e 

cilíndricas. Matrizes e sistemas lineares; Espaços vetoriais; Transformações lineares; 

Produtos internos. 

 
Bibliografia Básica 

CAMARGO, Ivan de; BOULOS, Paulo. Geometria analítica: um tratamento vetorial. 3. 

ed. São Paulo: Pearson, 2005. 

LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. Tradução de Cyro de Carvalho 

Patarra; Revisão de Wilson Castro Ferreira Junior, Silvio Pregnolatto. 3. ed. São Paulo: 

Harbra, 1994. v. 1 

STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Geometria analítica. 2. ed. São Paulo: 

Pearson, 2004. 

 
Bibliografia Complementar 

CAROLI, Alésio de; CALLIOLI, Carlos A.; FEITOSA, Miguel O. Matrizes vetores 

geometria analítica: teoria e exercícios. São Paulo: [s.n.], 1984. 

CONDE, Antonio. Geometria analítica. São Paulo: Atlas, 2004. 

EDWARDS JUNIOR, C. H.; PENNEY, David E. Cálculo com geometria analítica. 4. ed. 

Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1999. v. 1 

REIS, Genésio Lima dos; SILVA, Valdir Vilmar da. Geometria analítica. 2. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: LTC, 1996. 

SIMMONS, George F. Cálculo com geometria analítica. Revisão de Rodney Carlos 

Bassanezi, Silvio de Alencastro PREGNOLATTO; Tradução de Seiji HARIKI. São Paulo: 

Pearson Makron Books, 2014. 

 
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Estudo do conhecimento científico e o senso comum. Discussão de métodos, teorias e 

hipóteses científicas. Processo de composição de monografia e de trabalhos acadêmicos, 

abordando os procedimentos a serem tomados durante o planejamento do projeto, a 

escolha do tema, a formulação do problema, o levantamento das hipóteses, bem como a 

análise e interpretação dos dados. Avaliação dos padrões básicos de formatação de 

várias modalidades de trabalhos científicos, em consonância com as normas da ABNT. 

Técnicas de apresentação (audiovisual, painéis, pôsteres, banners e comunicações 

orais). 

 
Bibliografia Básica 

CARVALHO, Maria Cecília M. de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica: 

fundamentos e técnicas. 24. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. 

FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Manual para normalização 



de publicações tecnico-cientificas. Colaboração de Maria Helena de Andrade 

Magalhães, Stella Maris Borges. 9. ed. Belo Horizonte, MG: UFMG, 2013. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

2010. 

 
Bibliografia Complementar 

DIAS, Ivanilson Soares; SILVEIRA, Rosângela Rodrigues. Diretrizes para iniciação à 

pesquisa acadêmica. Montes Claros, MG: FAP-MOC, 2003. 

FEITOSA, Vera Cristina. Redação de textos científicos. 5. ed. Campinas, SP: Papirus, 

2001. 

LIMA, Manolita Correia. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2008. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 5. ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

RUIZ, João Alvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

 
ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES 

Fundamentos de algoritmos e sua representação em linguagens de alto nível. 

Procedimento e algoritmos fundamentais de sistemas computacionais. Estudo dos 

recursos de linguagens de programação de alto nível. Desenvolvimento e implementação 

de programas. Modularidade, depuração, testes, documentação de programas. 

 
Bibliografia Básica 

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. 

Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, pascal e C/C++. São 

Paulo: Pearson, 2002. 

FERRARI, Daniel Gomes (Autor). Introdução à mineração de dados: conceitos básicos, 

algoritmos e aplicações. São Paulo: Saraiva, 2016. 

GUIMARÃES, Ângelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e 

estruturas de dados. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1994. 

 
Bibliografia Complementar 

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de 

programação: a construção de algoritmos e estrutura de dados. 2. ed. São Paulo: 

Pearson, 2000. 

GOLDBARG, Marco Cesar; LUNA, Henrique Pacca L. Otimização combinatória e 

programação linear: modelos e algoritmos. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2005. 

MEDINA, Marco. Algoritmos e programação: teoria e prática. São Paulo: Novatec, 2006. 

SCHILDT, Herbert. C completo e total. Tradução de Roberto Carlos Mayer. 3. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Pearson, 2006. 

ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. 3. ed., rev. e 

ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

 
 
 
 
 



CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 

Números reais e funções; limites e continuidade; derivadas; teoremas sobre funções 

deriváveis; aplicações da derivada;es; a integral indefinida. 

 
 

Bibliografia Básica 

ÁVILA, Geraldo Severo de Souza. Cálculo: funções de várias variáveis. 5. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: LTC, 2002. v. 3 . 274 p. 

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, 

derivação e integração. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson, 2010. 448 p. 

LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. Tradução de Cyro de Carvalho 

Patarra; Revisão de Wilson Castro Ferreira Junior, Silvio Pregnolatto. 3. ed. São Paulo: 

Harbra, 1994. v. 1 . 

 
Bibliografia Complementar 

BOULOS, Paulo. Cálculo diferencial e integral: volume 1. São Paulo: Makron Books, 

2014. 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2001. 

v. 1 . 

ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. 8. ed. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2009. v. 1 . 

THOMAS, George B.; WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. Cálculo: volume 1. 12. ed São 

Paulo, SP: Pearson, c2013. 

STEWART, James. Cálculo. EZ2translate; Garibaldi, Eduardo. 7. ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2015. v. 1. 

 
PORTUGUÊS 

Leitura e interpretação das diversas modalidades, gêneros e espécies textuais; 

Dissertação objetiva e argumentativa; Ortografia e Pontuação. 

 
 

Bibliografia Básica 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Lucerna, 2001. 

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novissima gramatica da  lingua portuguesa: (com 

numerosos exercicios). 44. ed. São Paulo, SP: Nacional, 2001. 

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática: texto, reflexão e 

uso. 3. ed. São Carlos: Atual, 2008. 

 
Bibliografia Complementar 

CHALHUB, Samira. Funções da linguagem. 11. ed. São Paulo: Ática, 2003. 

GUIMARAES, Elisa. A articulação do texto. 9. ed. São Paulo: Ática, 2004. 

ILARI, Rodolfo. Semântica. 10. ed. São Paulo: Ática, 2003. 

MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília Santos (Coord.). 

Resumo. São Paulo: Parábola, 2004. 

POSSENTI, Sírio. Humor, lingua e discurso. São Paulo: Contexto, 2010. 



 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA 

A engenharia e o engenheiro. Atributos do engenheiro. Metodologia Científica e 

Tecnológica. Formulação e análise de problemas. A procura de soluções. Fases de 

decisão. Especificação da solução final. Otimização. Criatividade. Órgãos legisladores da 

engenharia. O engenheiro na sociedade brasileira. Conhecer diversas áreas do curso de 

Engenharia. 

 
Bibliografia Básica 

BAZZO, Walter Antonio. Introdução à engenharia: conceitos, ferramentas e 

comportamentos. 4.ed. rev. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2015. 

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. Sistemas de controle modernos. 12. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2013. 

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed São Paulo, SP: Pearson, 

2011. 

 
Bibliografia Complementar 

BOLTON, William. Mecatrônica: uma abordagem multidisciplinar. Tradução de José 

Lucimar do Nascimento; Revisão de Antonio Pertence Júnior. 4. ed. [S.l.]: Bookman, 

2010. 

CAPELLI, Alexandre. Automação industrial: controle do movimento e processos 

contínuos. 3. ed. São Paulo, SP: Érica, 2013. 

GOLNARAGHI, F. KUO B. C. Sistemas de Controle Automático. 9 ed, 2012, LTC. 

DYM, Clive. LITTLE, Patrick; ORWIN, Elizabeth; SPJUT, Erik. Introdução à Engenharia: 

Uma Abordagem Baseada em Projeto. 3ª Edição, Bookman. 

ROMERO, R. Robótica Móvel. 1 ed, 2014, LTC. 
 

LIBRAS 

Aspectos gramaticais em LIBRAS. Aspectos morfo-sintáticos da LIBRAS. Classificadores 
e parâmetros linguísticos. Prática em diálogos e compreensão da conversação em 
LIBRAS. Aspectos teóricos e práticos da escrita do surdo. Novos paradigmas sobre a 
representação dos signos em LIBRAS por meiode registro gráfico – Sign Writing e outros 
modelos. 
Bibliografia Básica 
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline Cristina 
(Ed.). Novo Deit-libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais 
brasileira, baseado em linguística e neurociências cognitivas. 3. ed. rev. e ampl. São 
Paulo: EDUSP, 2013. 1401p., il., 28 cm. Bibliografia: p. [2702]-2778. ISBN 
9788531414336 (v.1). 
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline Cristina 
(Ed.). Novo Deit-libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais 
brasileira, baseado em linguística e neurociências cognitivas. 3.ed. rev. e ampl. São 
Paulo: EDUSP, 2013. [1419]-2787p., il., 28 cm. Bibliografia: p. [2702]-2778. ISBN 
9788531414343 (v.2). 



GESSER, Andrei. Libras? que língua é essa?: crenças e preconceitos em torno da 
língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 87 p., Il. 
(Estratégias de ensino, 14). ISBN 8579340017. 
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: 
estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2007. 221 p. ISBN 8536303086. 

 
Bibliografia Complementar 
ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de et al. Atividades ilustradas em sinais da libras. 2. ed. 
Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 2013. 242 p., il. ISBN 8537205549. 
PIMENTA, Nelson. Números em língua de sinais brasileira. Direção de Luiz Carlos 
Freitas. Rio de Janeiro, RJ: LSB vídeo, 2008. 1 DVD, il., color. (1). 
PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de Libras: básico. Rio de 
Janeiro, RJ: LSB vídeo, 2009. 1 DVD, il., color. (Curso de Libras, 2). ISBN 8560221097 
(manual). 
PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de Libras: iniciante. 4. ed. Rio 
de Janeiro, RJ: LSB vídeo, 2010. 1 DVD (37:14 min.), il., color. (Curso de Libras, 1). ISBN 
856022100 (manual). 
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto 
Alegre: Artmed, 2008. 126 p. ISBN 8573072652. 

 
PROJETO INTERDISCIPLINAR I 

Integração curricular. Contribuição da pesquisa para a construção do saber. Iniciação à 

pesquisa científica. Integração entre ensino, pesquisa e extensão a partir do 

desenvolvimento de pesquisa que integre as disciplinas do 1º período. 

 
 

2º PERÍODO 
 

Geometria Descritiva 

Construções geométricas fundamentais: retas paralelas e perpendiculares; bissetriz; 

divisão de segmentos e concordância. Noções de Geometria Descritiva. Folhas 

normalizadas para desenho técnico; formatos; legenda e dobramento. Escalas. Desenho 

Projetivo: representação de objetos no 1º e 3º diedros. Perspectivas: isométrica e 

cavaleira. 

 
Bibliografia Básica 

PRINCIPE JUNIOR, Alfredo dos Reis. Noções de geometria descritiva. São Paulo: 

Nobel, 1983. v.1, 311p. 

MONTENEGRO, Gildo A. Geometria descritiva. São Paulo: Edgard Blücher, 2004. v.1, 

178p. 

JORGE, Sonia Maria Gonçalves. Desenho geométrico: idéias e imagens. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2003. v. 4. 176 p. 

 

 
Bibliografia Complementar 

CARVALHO, Benjamin de A. Desenho geométrico. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 

1998. 332p. 



HILBERT, David. Fundamentos da Geometria. Portugal: Gradiva, 2003. 356 p. 

MICELI, Maria Teresa; FERREIRA, Patrícia. Desenho técnico básico. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2010. 143 p. 

JARDIM, Mariana Comerlato; GIORA, Tiago. Desenho geométrico. Porto Alegre: SER - 

SAGAH, 2018. EBook. (1 recurso online). ISBN 9788595026315. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595026315. Acesso em: 29 mar. 

2022. 

RICCA, Guilherme. Geometria descritiva: método de monge. 4. ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2009. 353 p. 

 
QUÍMICA GERAL 

Desenvolvimento histórico da teoria atômica moderna e o modelo atômico atual; Estrutura 

atômica; Periodicidade química; Ligações químicas; Equilíbrio; Eletroquímica. 

 
Bibliografia Básica 

ATKINS, Peter; JONES, Loretta. Princípios de química: questionamento a vida moderna 

e o meio ambiente. Tradução de Ricardo Bicca de Alencastro. 3. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2007. 

BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. Química geral: volume 1. Tradução de 

Cristina Maria Pereira dos Santos. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. v. 1. 

RUSSEL, John B. Química geral. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2004. v. 1. 
 

Bibliografia Complementar 

BROWN, Theodore L. et al. Química: a ciência central. Tradução de Robson Mendes 

Matos. São Paulo: Prentice Hall, 2012. 

CRUZ, Roque. Experimentos de química em microescala: físio-química. São Paulo: 

Scipione, 1999. 

CRUZ, Roque. Experimentos de química em microescala: química geral e inorgânica. 

3. ed. São Paulo: Scipione, 2003 

MASTERTON, William L; SLOWINSKI, Emil J.; STANITSKI, Conrad L. Princípios de 

química. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1990.. 

HARRIS, Daniel C. Análise química quantitativa. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

EBook. (1 recurso online). ISBN 9788521634522. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521634522. Acesso em: 29 mar. 

2022. 

 
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 

Integrais definidas e suas aplicações; funções reais de várias variáveis reais; integrais 

múltiplas; funções vetoriais de uma variável real. 

 
Bibliografia Básica 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2001. 

v. 2 . 

LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994. 

v. 2. 

THOMAS, George B. Cálculo: volume 1. 11. ed. São Paulo: Pearson-Addison Wesley, 



2009. v. 1. 
 

Bibliografia Complementar 

ÁVILA, Geraldo Severo de Souza. Cálculo das funções de uma variável. 7. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: LTC, 2003. v. 1. 

BOULOS, Paulo. Cálculo diferencial e integral: volume 1. São Paulo: Makron Books, 

2014. 

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, 

derivação e integração. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson, 2010. 

MUNEM, Mustafa A.; FOULIS, David J. Cálculo. Tradução de André Lima Cordeiro et al. 

Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2014. v. 2 . 

STEWART, James. Cálculo. 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. v. 2. 
 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

Ética, cidadania, relações sociais e questões ético raciais relacionadas a engenharia. O 

papel social do engenheiro. Impactos sociais dos investimentos públicos e privados no 

setor. Demandas e perspectivas da profissão. 

 
Bibliografia Básica 

BERGER, Peter L. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. 21. ed. 

Petropólis,RJ: Vozes, 2000. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia geral. 7. ed. rev.ampl. 

São Paulo: Atlas, 1999. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós- 

modernidade. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

 
Bibliografia Complementar 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Políticas de Saúde. Direitos humanos e 

violência intrafamiliar: informações e orientações para agentes comunitários de saúde. 

Brasil. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2001. 40 p. ISBN 8533403321. Disponível em: 

<http://www.otics.org/rio/subpav/promocao-da-saude/acolhimento-e-humanizacao/sps- 

indica-direitos-humanos-e-violencia-intrafamiliar-informacoes-e-orientacoes-para-agentes- 

comunitarios-de-saude/view>. 

DAHRENDORF, Ralf. O conflito social moderno: um ensaio sobre a política da 

liberdade. Tradução de Renato Aguiar, Marco Antonio Esteves da ROCHA. Rio de 

Janeiro, RJ: Jorge Zahar, 1992. 

LANCETTI, Antonio. Psicologia, direitos humanos e sofrimento mental. São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 2000. 

MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2013. 

NOVA, Sebastião Vila. Introdução à sociologia. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à sociologia. 24. ed. São Paulo: Ática, 2001. 
OLSON, Mancur. A lógica da ação coletiva: os benefícios públicos e uma teoria dos 
grupos sociais. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1999. 
TOURAINE, Alain. Poderemos viver juntos?: iguais e diferentes. Tradução de Jaime 

A. Clasen, Ephraim F. Alves. 2. ed. Petropólis, RJ: Vozes, 2003. 



Relações Étnico Raciais 

Formação da sociedade brasileira. Organização social e cultural. Etnia e raça. 

Desenvolvimento e formação de conceitos. Racismo e discriminação. Direitos Humanos. 

Igualdade racial no Brasil. Política de cotas. 

 
Bibliografia Básica 

BOSI, Alfredo; Cultura Brasileira: temas e situações. São Paulo: Editora Ática, 2002. 

KABENGELE MUNANGA. O negro no Brasil de hoje. São Paulo: Global. Ação 

Educativa, 2016. 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2ª Ed. 19 

reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

 
Bibliografia Complementar 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 

promulgada em 5 de outubro de 1988. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 368 p. 

CHIAVENATTO, Júlio José. O negro no Brasil. São Paulo: Cortez, 2012. 

FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime 

da economia patriarcal. 27 ed. Rio de Janeiro: Record, 1990. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu 

da SILVA, Guacira Lopes LOURO. 8. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 104p. 

 
Física Gera I 

 

Medidas físicas. Movimentos em 1D, 2D e 3D. Força e movimento. Leis de Newton. 

Trabalho e energia. Momento linear. Noções de sistemas de partículas e choques 

mecânicos. Momento angular, torque e dinâmica da rotação. Estático do corpo rígido. 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

1. Cinemática 

2. Dinâmica 

3. Trabalho e Energia 

4. Mecânica rotacional 
 
 

Bibliografia Básica 
HALLIDAY, David; KRANE, Kenneth S.; RESNICK, Robert. Física 1. Colaboração de Paul 
StanleyTradução de Pedro Manuel Calas Lopes Pacheco et al. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 
2003. v. 1 . 368 p., il. ISBN 8521613527. 
NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica: mecânica. 4. ed. São Paulo, SP: 
Edgard Blucher, 2004. v. 1 . 328 p. ISBN 8521202989. 
SERWAY,  Ramond A.; JEWETT JR, John W. Princípios de física: volume 1. 5. ed. São Paulo : 
Cengage Learging, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522116720/pageid/3. Acesso em 31 
mar.  2022. 

 

 

 



Bibliografia Complementar 
ALONSO, Marcelo; FINN, Edward J. Física:  um curso universitário: volume II: campos e ondas. 
São Paulo, SP: Edgard Blucher, 2009. v. 2 . 565 p. ISBN 97885212003390. 
BOULOS, Paulo. Mecânica e cálculo: um curso integrado, volume 1. 2. ed São Paulo, SP: 
Edgard Blucher, 2000. xv, 267p., il., 28 cm. Bibliografia: p. 266-267. ISBN 8521202707 (broch.). 
GOLDEMBERG, José. Energia para o desenvolvimento. São Paulo, SP: T. A. Queiroz, 1998. 
102 p. ISBN 858500892X. 
JEWETT, John W.; SERWAY, Raymond A. Física para cientistas e engenheiros: volume 1 : 
mecânica. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2011. xxiii, 412p., il. col, 28 cm. ISBN 
9788522110841 (broch.). 
RAMALHO JUNIOR, Francisco. Os fundamentos da física 1: mecânica. 9. ed., rev. e ampl São 
Paulo, SP: Moderna, 2007. 494p., il. (algumas col.), 28 cm. Bibliografia: p. 494. ISBN 
9788516056551 (broch.). 
TREFIL, James; HAZEN, Robert M. Física viva: uma introdução à física conceitual. Rio de 
Janeiro, RJ: LTC, 2006. v. 1 . 316 p., il. (1). ISBN 8521615086. 

 
 
 

Inovação em Engenharia 

Tecnologias de borda em Engenharia. Engenharia 4.0. Estado da arte na Engenharia. 
 

Bibliografia Básica 

RIES, Al e Laura. A origem das marcas: descubra as leis naturais da inovação e da 

sobrevivência de produtos e empresas. São Paulo: Makron Books do Brasil, 2006. 

226p. ISBN 8589384799. 

CUNHA, Patrícia Lessa Flores da (coord.). Inovação e empreendedorismo. Tradução de 

Elizamari Rodrigues Becker, Gabriela Perizzolo. Porto Alegre, RS: Bookman, 2009. 511 p. 

ISBN 8577804818. 8 Exs. 658.012.4 BES INO 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 

5. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2014. 257 p. ISBN 8521624974. 5 Exs. 658.012.4 DOR 

 
 

Bibliografia Complementar 

ADAIR, John. Liderança para a inovação: como estimular e organizar a criatividade para 

sua equipe de trabalho produzir ideias inovadoras. Tradução de Henrique Amat Rêgo 

Monteiro. 2. ed. São Paulo: Clio, 2011. 142 p. ISBN 9788578310370. 

PHILLIPS, Peter L. Briefing: a gestão do projeto de Design. São Paulo: Edgard Blucher, 

2007. 183 p. ISBN 8521204381. 

WERKEMA, Cristina. Design For Six Sigma: ferramentas básicas usadas nas etapas D e 

M do DMADV. Belo Horizonte, MG: Werkema, 2005. v. 2 . 267 p. (Seis Sigma, 2). ISBN 

9788573033335. 

BIRKINSHAW, Julian; MARK, Ken. 25 ferramentas de gestão: inclui estratégia do 

oceano azul, design thinking, startup enxuta, inovação aberta, inteligência emocional, 



dentre outras. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. EBook. (1 recurso online). ISBN 

9788550805115. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788550805115. Acesso em: 29 mar. 

2022. 

BEZERRA, Charles. A máquina da inovação. Porto Alegre: Bookman, 2011. EBook. (1 

recurso online). ISBN 9788577807840. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577807840. Acesso em: 29 mar. 

2022. 
 

Projeto Interdisciplinar II 

Integração curricular. Contribuição da pesquisa para a construção do saber. Iniciação à 

pesquisa científica. Integração entre ensino, pesquisa e extensão a partir do 

desenvolvimento de pesquisa que integre as disciplinas do 2º período. 

 
 

3º PERÍODO 
 

Organização do trabalho 

Teorias Organizacionais: Perspectivas históricas da Administração. Escolas Clássicas da 

Administração. Teorias das Relações Humanas e abordagens comportamentalistas. 

Eficiência organizacional: Uma Perspectiva Estruturalista. Abordagem Neoclássica e a 

Administração para objetivos. Desenvolvimento do Projeto do trabalho. Novas 

Tecnologias aplicadas e tendências. 

 
Bibliografia básica 
CARAVANTES, Geraldo R.; PANNO, Claudia C.; KLOECKNER, Mônica C. 

Administração: teorias e processo. São Paulo: Pearson, 2008. 

MAXIMIANO, Antônio C. Amaru. Introdução à Administração. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2007. 

DRUCKER, P. Introdução à Administração. 3. ed. São Paulo, Pioneira, 1998.1 
 
 

Bibliografia complementar 
FLEURY, A ; FLEURY, M.T. Aprendizagem e inovação organizacional: as experiências 

do Japão, Córeia e Brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

FLEURY, M.T..; FISCHER, R. Cultura e poder nas organizações. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 5. ed. Barueri: 

Manole, 2014. 469 p. ISBN 9788520436714. 

MINTZBERG, H. Criando organizações eficazes: estruturas em cinco configurações. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das 

organizações. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2005. 539 p. ISBN 8535218637. 



DESENHO PARA ENGENHARIA 

Cortes. Cotagem. Desenvolvimento de peças em chapas (Calderaria). Técnicas de 

desenho por computador aplicadas ao desenho de componentes mecânicos (uso de um 

software comercial). Representação de tolerância dimensional, de acabamento de 

superficie e indicação dos desvios de forma e de posição. Representação técnica de 

elementos roscados, arruelas, travas, rebites, pinos, 

molas, chavetas, Introdução ao desenho de conjunto. 
 

Bibliografia Básica 

SILVA, Arlindo et al. Desenho técnico moderno. Tradução de Antônio Eustáquio de 

Melo Pertence, Ricardo Nicolau Nassar Koury. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2014. 

FRENCH, Thomas E; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8. ed. 

São Paulo: Ed. Globo, 2011. 

RODRIGUES, Alessandro Roger et al. Desenho técnico mecânico: projeto e fabricação 

no desenvolvimento de produtos industriais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

 
Bibliografia Complementar 

BUENO, Claudia Pimentel; PAPAZOGLOU, Rosarita Steil. Desenho técnico para 

engenharias. Curitiba: Juruá, 2013. 

LEAKE, James M.; BORGERSON, Jacob L. Manual de desenho técnico para 

engenharia: desenho, modelagem e visualização. Tradução de Ronaldo Sérgio de Biasi. 

2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015. 

MANFÉ, Giovanni. Desenho técnico mecânico: curso completo para as escolas técnicas 

e ciclo básico das Faculdades de Engenharia. [S.l.]: Hemus, 2004. v. 1 . 

MICELI, Maria Teresa; FERREIRA, Patrícia. Desenho técnico básico. 4. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: Imperial Novo Milênio, 2010. 

SILVA, Arlindo et al. Desenho técnico moderno. Tradução de Antônio Eustáquio de 

Melo Pertence, Ricardo Nicolau Nassar Koury. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2014. 

 
Física Geral II 

Elasticidade. Oscilações, ondas mecânicas, difração, interferência, ressonância. Estática 

e dinâmica dos fluidos. Temperatura, calor e dilatação. Óptica geométrica. Tópicos de 

óptica física. 

 
Bibliografia Básica: 

CUTENELL, John D. Física, 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. V.1. 

HALLIDAY,D.; RESNICK,R. Fundamentos da Física. V.1. 4a. Ed., Rio de Janeiro, LTC, 

1996. 

NUSSENZVEIG, H. MOYSÉS, Curso de física básica: mecânica São Paulo: Edgard 

Blücher, 2004. 

 
Bibliografia Complementar: 

ALONSO, M. Física - um curso universitário. São Paulo: Edgard Blucher, V1.. 

TREFIL, James. M. HAZEN, Robert. Física Viva: Uma Introdução à Física conceitual V.1 / 

Rio de Janeiro: LTC, 2006. 



TIPPER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, 
oscilações e ondas termodinâmica. Tradução de Naira Maria Balzaretti. 6. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: LTC, 2010. v. 1 . 759 p. (Física para cientistas e engenheiros). ISBN 
9788521617105. 22 Exs. 530 TIP FÍS 
KELLER, F. J; GETTYS, W. E; SKOVE. M. J; Física. Makron Books, V1. 
SEARS, F; ZEMANSKIM. Física. Livros Técnicos e Científicos, Vol. 1. 

 
CÁLCULO NUMÉRICO 

Introdução; zeros de funções; sistemas de equações lineares, ajuste de curvas, 

interpolação; integração numérica; equações diferenciais ordinárias. 

 
Bibliografia Básica 

BURDEN, Richard L.; FAIRES, J. Douglas. Análise numérica. Tradução de All Tasks. 8. 

ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

RUGGIEIRO, Márcia A. Gomes; LOPES, Vera Lúcia da Rocha. Cálculo numérico: 

aspectos teóricos e computacionais. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2008. 

SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken e. Cálculo 

numérico: caractéristicas matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. São 

Paulo: Pearson, 2006. 

 
Bibliografia Complementar 

ARENALES, Selma; DAREZZO, Artur. Cálculo numérico: aprendizagem com apoio de 

software. São Paulo: Thomson Learning, 2008. 

BARROSO, Leônidas Conceição et al. Cálculo numérico: com aplicações. 2. ed. São 

Paulo: Harbra, 1987. 

CHAPMAN, Stephen J. Programação em MATLAB para engenheiros. Tradução de 

Flávio Soares Correa da Silva. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

CHAPRA, Steven C. Métodos numéricos aplicados com MATLAB para engenheiros e 

cientistas. Tradução de Rafael Silva Alípio; Revisão de Antonio Pertence Júnior. 3. ed. 

Porto Alegre: AMGH, 2013. 

GILAT, Amos. MATLAB com aplicações em engenharia. Tradução de Rafael Silva 

Alípio; Revisão de Antonio Pertence Júnior. 4. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2012. 

PALM, William J. Introdução ao MATLAB para engenheiros. Tradução de Tales Argolo 

Jesus; Revisão de Antonio Pertence Júnior. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

 
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 

Integrais de linha e de superfície; séries numéricas e de potências: equações diferenciais 

ordinárias de primeira ordem; equações diferenciais lineares de segunda ordem. 

 
Bibliografia Básica 

BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. Equações diferenciais elementares e 

problemas de valores de contorno. Tradução de Valéria de Magalhães Iorio. 10. ed. Rio 

de Janeiro, RJ: LTC, 2015. 

NAGLE, R. Kent; SAFF, E. B.; SNIDER, Arthur David. Equações diferenciais. Tradução 

de Daniel Vieira. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2012. 



STEWART, James. Cálculo. Revisão de Ricardo Miranda Martins; EZ2translate. 7. ed. 

São Paulo: Cengage Learning, 2014. v. 2. 

 
 

Bibliografia Complementar 

ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. 8. ed. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2010. v. 2. 

BOULOS, Paulo; ABUD, Zara Issa. Cálculo diferencial e integral: volume 2. 2. ed. rev. e 

ampl. São Paulo: Makron Books, 2002. 

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo B: funções de várias 

variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2. ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Pearson, 2010. 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2002. 

v. 4 . 

ZILL, Dennis G.; CULLEN, Michael R. Equações diferenciais. Tradução de Antonio 

Zumpano; Revisão de Antônio Eustáquio de Melo Pertence. São Paulo: Pearson Makron 

Books, 2010. v. 1. 

 
Direitos Humanos 

 
Direitos Humanos: Cidadania. Evolução histórica dos Direitos Humanos. Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

 
Bibliografia básica 

BARROS, Sérgio Resende de. Direitos humanos: paradoxo da civilização. Belo 

Horizonte, MG: Del Rey, 2003. 482 p. 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 212 p. 

BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu; ARAUJO, Nadia de. Os direitos humanos e o 

direito internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 336p. 

 
Bibliografia complementar 

ARAGÃO, Selma Regina. Direitos humanos: do mundo antigo ao Brasil de todos. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2001. 215p. 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 608 p. 

PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 608 p. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 

constituição federal de 1988. 8. ed. Porto Alegre, RS: Livraria do Advogado, 2010. 182 p. 

MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos 

arts. 1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil Dou. 7. ed. São Paulo: 

Atlas, 2006. 331p. 

 
Sustentabilidade 

Perspectiva histórica dos conceitos de desenvolvimento sustentável. A disciplina expõe 

temas interligados à sustentabilidade econômica, social, cultural e ambiental. Aborda 

desafios e problemas da sociedade contemporânea, considerando uma perspectiva futura 



de direito aos recursos naturais do planeta terra das próximas gerações. 
 

Bibliografia Básica 

ALVES, Ricardo Ribeiro. Administração verde: o caminho sem volta da sustentabilidade 

ambiental nas organizações. São Paulo: GEN Atlas, 2016. EBook. (1 recurso online). 

ISBN 9788595156234. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595156234. 

DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed. rev. 

atual. São Paulo, SP: Atlas, 2011. 220 p. ISBN 8522462865. 11 Exs. 504.06 DIA GES 

SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 2. ed. 

atual. e ampl. São Paulo, SP: Oficina de textos, 2013. 583 p. ISBN 8579750908. 2 

 
Bibliografia Complementar 
HINRICHS, Roger A.; KLEINBACH, Merlin; REIS, Lineu Belico dos. Energia e meio 

ambiente. 4. ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2011. 708 p., il. ISBN 8522107148. 2 

Exs. 620.9:502.3 HIN ENE 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 22. ed. rev. ampl. e atual. 

São Paulo, SP: Malheiros, 2014. 1344 p. ISBN 8539202140. 10 Exs. 349.6(81) MAC 

DIR 

KOHN, Ricardo. Ambiente e sustentabilidade: metodologias para gestão. Rio de 

Janeiro: LTC, 2015. EBook. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-2962-7. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2962-7. Acesso em: 29 mar. 

2022. 

AMATO NETO, João. A era do ecobusiness: criando negócios sustentáveis. São Paulo: 

Manole, 2015. EBook. (1 recurso online). ISBN 9788520448953. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448953. Acesso em: 29 mar. 

2022. 
SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 2. ed. 

atual. e ampl. São Paulo, SP: Oficina de textos, 2013. 583 p. ISBN 8579750908. 2 Exs. 

 
Projeto Interdisciplinar III 

Integração curricular. Contribuição da pesquisa para a construção do saber. Iniciação à 

pesquisa científica. Integração entre ensino, pesquisa e extensão a partir do 

desenvolvimento de pesquisa que integre as disciplinas do 3º período. 

 

4º PERÍODO 

MECÂNICA GERAL 

Solicitação Axial; Esforço cortante puro; Estudo das tensões em um ponto; Momento de 

inércia ou momento de segunda ordem; Torção em vigas e eixos maciços; Flexão; 

Deflexão em vigas e barras curvas simples. 



Bibliografia Básica 

BEER, Ferdinand Pierre; JOHNSTON JUNIOR, E. Russell. Mecânica vetorial para 

engenheiros: cinemática e dinâmica. 5. ed. rev. São Paulo: Pearson, 2004. 

MATSUMURA, Amadeu Zenjiro (Autor). Mecânica geral com introdução à mecânica 

analítica e exercícios resolvidos. 3. ed. rev e ampl. São Paulo: Blücher, 2011. 

POPOV, Egor P. Introdução à mecânica dos sólidos. São Paulo: Edgard Blucher, 1978. 
 

Bibliografia Complementar 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais: para aprender e 

gostar. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Blücher, 2016. 

FRANÇA, Luis Novaes Ferreira. Mecânica geral. 2. ed. Mauá, SP; São Paulo: Instituto 

Mauá de Tecnologia: E. Blucher, 2004. 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: 

mecânica. Tradução de Ronaldo Sérgio de Biasi. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2014. v. 

1 . 

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica: mecânica. 5. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Blücher, 2015. v. 1 . 

SEARS, Francis Weston, 1898- et al. Física I: mecânica. Colaboração de T. R. Sandin, A. 

Lewis Ford; Tradução de Adir Moysés Luiz. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2005. 

 
MECÂNICA DOS FLUIDOS 

Fundamentos sobre os fluidos; Hidrostática; Fundamentos da análise de escoamentos; 

Leis básicas para volumes de controle – integral e diferencial; Escoamentos irrotacionais; 

Análise dimensional e semelhança; Escoamentos laminares versus escoamentos 

turbulentos. 

 
Bibliografia Básica 

BRUNETTI, Franco. Mecânica dos fluidos. 2. ed. rev. São Paulo: Pearson, 2008. 431 p. 

ÇENGEL, Yunus A.; CIMBALA, Jonh M. Mecânica dos fluidos: fundamentos e 

aplicações. Tradução de Fábio Saltara, Jorge Luis Baliño, Karl Peter Burr. 3. ed. Porto 

Alegre: AMGH, 2015. 

WHITE, Frank M. Mecânica dos fluidos. Tradução de Mario Moro Fecchio, Nelson 

Manzanares Filho; Revisão de José Carlos Cesar Amorim. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 

2011. 

 
Bibliografia Complementar 

FOX, Robert W. et al. Introdução à mecânica dos fluidos. Tradução de Ricardo Nicolau 

Nassar Koury, Luiz Machado. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

FOX, Robert W.; PRITCHARD, Philip J.; MCDONALD, Alan T. Introdução à mecânica 

dos fluídos. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010. 

MUNSON, Bruce R.; YOUNG, Donald F.; OKIISHI, Theodore H. Fundamentos da 

mecânica dos fluidos. 4. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2004. 

POTTER, Merle C.; WIGGERT, David C. Mecânica dos fluidos. São Paulo: Cengage 

Learning, 2011. 



SEARS, Francis Weston, 1898-; ZEMANSKY, Mark Waldo; YOUNG, Hugh David. Física 

2: mecânica dos fluidos, calor movimento ondulatório. Tradução de Pierre-yves Von Der 

Weid. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1984. 

 
FÍSICA GERAL III 

Carga e matéria; Campo elétrico; Lei de Gauss; Potencial elétrico; Capacitores e 

dielétricos; Corrente e resistência elétrica; Força eletromotriz e circuito elétrico; Campo 

magnético; Lei de Ampere; Lei de Faraday; Indutância; Propriedades magnéticas da 

matéria; Noções de física quântica atômica e nuclear. Empregar o método científico 

experimental a fim de constatar em laboratório a veracidade das leis físicas com o 

recomendável senso crítico para ajustar as possíveis discrepâncias entre a teoria e a 

prática; Sugerir formulações teóricas novas a partir dos resultados experimentais. 

Multímetro; circuitos elétricos; geração de eletricidade por atrito; contato e indução; campo 

elétrico; indução eletrostática; potencial elétrico; capacitores e dielétricos. 

 
Bibliografia Básica 

CUTNELL, John D.; JOHNSON, Kenneth W. Física: volume 2. Tradução de Ronaldo 

Sérgio de Biasi. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2006. 

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica: eletromagnetismo. São Paulo: 

Edgard Blucher, 2004. v. 3 . 

TIPPER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros: eletricidade e 

magnetismo, óptica. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2009. v. 2. 

 
Bibliografia Complementar 

BAUER, W. Física para universitários: eletricidade e magnetismo. Porto Alegre: AMGH 

Ed., 2012. 

HALLIDAY,    David;    RESNICK,    Robert;    WALKER,    Jearl. Fundamentos    de 

física: eletromagnetismo. Tradução de Ronaldo Sérgio de Biasi. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

LTC, 2013. v. 3 . 

MOSCATI, Giorgio (Coord.). Física: um curso universitário: volume II: campos e ondas. 

Tradução de Ivan C. Nascimento, Curt E. Hennies. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 

2015. v. 2 . 

SEARS, Francis Weston. Física: III: eletromagnetismo. 14. ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2016. 

TELLES, Dirceu D'Alkmin; MONGELLI NETTO, João. Física com aplicação tecnológica. 

São Paulo: Blucher, 2016. EBook. (1 recurso online). ISBN 9788521209300. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521209300. Acesso em: 29 mar. 

2022. 

 
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

Distribuição de freqüências, amostragem, variáveis aleatórias, variáveis discretas, 

Intervalos de confiança, testes de hipótese, regressão e correlação. 

 
Bibliografia Básica 

MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antonio Carlos Pedroso de. Noções de 

probabilidade e estatística. 7. ed. São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 2011. 



MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações à estatística. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 

2013. 

PINHEIRO, João Ismael D. (Coord.). Probabilidade de estatística: quantificando a 

incerteza. Santiago S. Ramírez Carvajal, Sonia Baptista da Cunha, Gastão Coelho 

Gomes. São Paulo: Elsevier, 2012. 

 
Bibliografia Complementar 

DOWNING, Douglas; CLARK, Jeffrey. Estatística aplicada. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. 

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade; TOLEDO, Geraldo Luciano. 

Estatística aplicada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton de O. Estatística básica. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 

MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. Estatística aplicada e 

probabilidade para engenheiros. Revisão de Verônica Calado. 5. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: LTC, 2013. 

TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística atualização da tecnologia. 11. ed. Rio de 

Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora, 2005. 

 
Calculo Diferencial e Integral IV 

Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos 

Noções sobre transformada de Laplace. Equações diferenciais lineares não-homogênea. 

Aplicações. Equações diferenciais parciais e aplicações a sistemas físicos e modelamento 

para a engenharia. 

 
 

Bibliografia básica 

ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. 8. ed. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2010. v. 2 

BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. Equações diferenciais elementares e problemas 

de valores de contorno. Tradução de Valéria de Magalhães Iorio. 10. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: LTC, 2015. 

ZILL, Dennis G. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. Cengage 

Learning Editores, 2003. 

 

Bibliografia complementar 

BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática: uma 

nova estratégia. Editora Contexto, 2002. 

FLEMMING, DIVA Marília e GONÇALVES, Miriam Buss. Cálculo B.: Funções de várias 
variáveis. Makron Books do Brasil: Editora da UFSC, 1992. 
STEWART, James. Cálculo. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014. v. 1 , v. 2. 

 
SWOKOWSKI, Earl W. Cálculo com Geometria Analítica 2. ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil. São Paulo,1994, v.2. 



THOMAS, George B.; WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. Cálculo. Tradução de Carlos 

THOMAS, George B; HASS, Joel; WEIR, Maurice D. Cálculo: volume 2. 12. ed. São 

Paulo, SP: Pearson, c2013. v. 2, 540 p, il., 27 cm. ISBN 9788581430874 (broch.). 7 Exs. 

517 THO CAL 
 

 
MEIO AMBIENTE 

A biosfera e seu equilíbrio. O homem como produto do meio em que vive. Efeito da 

tecnologia sobre o equilíbrio ecológico. Preservação dos recursos naturais. O papel social 

do engenheiro na preservação da natureza e busca de novas tecnologias. 

 
Bibliografia Básica 

ALBUQUERQUE, José de Lima (Org.). Gestão ambiental e responsabilidade 

social: conceitos, ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. 

BRAGA, Benedito. Introdução à engenharia ambiental. 2. ed São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2005. 

DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed. rev. 

atual. São Paulo: Atlas, 2011. 

 
Bibliografia Complementar 

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito 

ecológico. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

REIS, Luis Felipe Sanches de Sousa Dias; QUEIROS, Sandra Mara Pereira de. Gestão 

ambiental em pequenas e médias empresas. Rio de Janeiro, RJ: Qualitymark, 2004. 

SEWELL, Granville Hardwick. Administração e controle da qualidade ambiental. 

Tradução de Gildo Maganhães Santos Filho. São Paulo: EDUSP, 1978. 

TAUK-TORNISIELO, Sâmia Maria; GOBBI, Nivar; FOWLER, Harold Gordon (Org.). 

Analise ambiental: uma visão multidisciplinar. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Ed. UNESP, 

1995. 

VERNIER, Jacques. O meio ambiente. Tradução de Marina Appenzeller. 6. ed. 

Campinas, SP: Papirus, 2004. 

 
Fundamentos de Projetos 

 
Noções de planejamento quanto as áreas de Escopo, Tempo e Custos; Fundamentos de 

Planejamento: portfólio, programas e projetos. Etapas de desenvolvimento do projeto. 

Desenvolvimento Ágil de Projeto. 

 
Bibliografia Básica 

GIDO, Jack; CLEMENTS, James P. Gestão de projetos. Revisão de Silvio B. Melhado. 5. 

Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 242 

p. ISBN 9788522440405. 

MEREDITH, Jack R.; MANTEL, Samuel J. Administração de projetos: uma abordagem 

gerencial. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. EBook. (1 recurso online). ISBN 978-85-216- 



1969-7. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-1969- 

7. Acesso em: 29 mar. 2022. 
 

 
Bibliografia Complementar 

NELSON, Bob; ECONOMY, Peter. Gestão empresarial: novos conceitos e as mais 

avançadas ferramentas para gerenciar pessoas e projetos. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 

1998. 417 p. ISBN 853520363. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração de projetos: como transformar ideias 

em resultados. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. HELDMAN, Kim. Gerência de projetos: guia 

para o exame oficial do PMI. 7.ed atual., de acordo com a quinta edição do PMBOK. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2015. 

HELDMAN, Kim. Gerência de projetos: guia para o exame oficial do PMI. 7.ed atual., de 

acordo com a quinta edição do PMBOK Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2015. lii, 603p., il +. 

Inclui índice. ISBN 9788535276152. 4 Exs. 658:004 HEL GER 

 
Projeto Interdisciplinar IV 

Integração curricular. Contribuição da pesquisa para a construção do saber. Iniciação à 

pesquisa científica. Integração entre ensino, pesquisa e extensão a partir do 

desenvolvimento de pesquisa que integre as disciplinas do 4º período. 

 
 

5º PERÍODO 
 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 

Noções sobre estado triplo de tensão; teorias de resistência; flexão assimétrica; 

flambagem; momento de inércia: rotação de eixos; centro de cisalhamento; torção em 

perfis de parede fina; carregamento dinâmico; barra de forte curvatura; tubos de parede 

espessa; discos giratórios; 

 
Bibliografia Básica 

BEER, Ferdinand Pierre; JOHNSTON JUNIO, E. Russell. Resistência dos materiais. 3. 

ed. São Paulo: Pearson, 2005. 

HIBBELER, Russell Charles. Resistência dos materiais. 7. ed. São Paulo: Pearson, 

2010. 

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 18. ed. São Paulo: 

Érica, 2007. 

 
Bibliografia Complementar 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais: para aprender e 

gostar. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Blücher, 2016. 

CRAIG, Roy R. Mecanica dos materiais. Colaboração de Timothy A. Philpot. 2. ed. Rio 
de Janeiro, RJ: Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
NASH, William A. Resistência dos materiais. Porto Alegre: Bookman, 2014. 



PARETO, Luis. Formulário técnico: resistência e ciência dos materiais. Tradução de 

Joshuah de Bragança Soares. Barcelona: Hemus, 2003. 

RILEY, William F.; STURGES, Leroy D.; MORRIS, Don H. Mecânica dos materiais. 5. 

ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2003. 

 
METROLOGIA 

Introdução à metrologia. Sistema Internacional de Unidades (SI). Erro de medição. 

Instrumentos e sistemas de medição. Calibração de sistemas de medição: métodos 

básicos, hierarquia de padrões, rastreabilidade e intercomparações. Resultados de 

medições. Qualidade da medida. Sistema Metrológico Brasileiro. Qualidade: conceitos 

usuais, certificação da qualidade, mecanismos de avaliação da conformidade e 

certificação para o comércio exterior. Normatização. Inspeção, ensaios e controle por 

instrumentos. 

 
Bibliografia Básica 

ALBERTAZZI, Armando; SOUSA, André Roberto de. Fundamentos de metrologia 

científica e industrial. Barueri, SP: Manole, 2008. 

MITUTOYO    SUL    AMERICANA    LTDA.     Departamento     de     Propaganda 

Mitutoyo. Instrumentos para metrologia dimensional: utilização, manutenção e 

cuidados. 3. ed. São Paulo: Mitutoyo, 2003. 

SILVA NETO, João Cirilo da. Metrologia e controle dimensional. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012. 

 
Bibliografia Complementar 

AGOSTINHO, Oswaldo Luiz. Tolerâncias, ajustes, desvios e analises de dimensões. 

São Paulo: E. Blucher, 1981. 295p., il., 23cm. (Principios de engenharia de fabricação 

mecânica, v.1). 

LIRA, Francisco Adval de. Metrologia na indústria. 7. ed. Revisada e Atualizada. São 

Paulo: Érica, 2010. 

MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. Estatística aplicada e 

probabilidade para engenheiros. Revisão de Verônica Calado. 5. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: LTC, 2013. 

INSTITUTO   NACIONAL    DE    METROLOGIA,    QUALIDADE    E    TECNOLOGIA    - 

INMETRO. Avaliação da conformidade. 6. ed. São Paulo, SP: INMETRO, [2019?]. 57p. 

Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/acpq.pdf. 

 
Materiais online do INMETRO: 

INMETRO. Avaliação da Conformidade, 5ª Edição, Maio de 2007, 52p. Disponível em: 

http://www.inmetro.gov.br 

INMETRO. Vocabulário Internacional de Termos de Metrologia Legal. 5. ed. Rio de 

Janeiro: SENAI, 2007. 28p. Disponível em:< http://www.inmetro.gov.br> 

INMETRO. Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos Fundamentais e 

Gerais de Termos Associados (VIM 2012). 3. ed. Duque de Caxias, RJ: INMETRO, 

2012. 94p. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br>. 

INMETRO. Sistema Internacional de Unidades – SI. 8. ed. Rio de Janeiro: INMETRO, 

2012. 93p. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br>. 



ALBERTAZZI G. JR., Armando; SOUSA, André Roberto de. Fundamentos de 

metrologia científica e industrial. 2. ed. rev., atual., ampl São Paulo: Manole, 2017. 

EBook. (1 recurso online). ISBN 9788520454879. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520454879. 

 
SISTEMAS DIGITAIS 

Teoria básica e aplicações à engenharia de sistemas digitais. 
 

Bibliografia Básica 

D'AMORE, Roberto. VHDL: descrição e síntese de circuitos digitais. 2. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2015. 

IDOETA, Ivan V.; CAPUANO, Francisco G. Elementos de eletrônica digital. 41. ed. rev. 

e atual. São Paulo, SP: Érica, 2015. 

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e 

aplicações. 11. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2015. 

 

 
Bibliografia Complementar 

CRUZ, Eduardo Cesar Alves. Eletrônica aplicada. 2. ed. São Paulo: Érica, 2007. 

MONK, Simon. Projetos com Arduino e Android: use seu smartphone ou tablet para 

controlar o Arduino. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

PEDRONI, Volnei A. Eletrônica digital moderna e VHDL: princípios digitais, eletrônica 

digital, projeto digital, microeletrônica e VHDL. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 

TOKHEIM, Roger L. Fundamentos de eletrônica digital: volume 1: sistemas 

combinacionais. Porto Alegre: AMGH Ed.: Bookman, 2013. 

TOKHEIM, Roger L. Fundamentos de eletrônica digital: volume 2: sistemas 

sequenciais. Porto Alegre: AMGH Ed., 2013. 

 
ELETRÔNICA I 

Conceitos e teorema básico de circuitos eletrônicos. Dispositivos eletrônicos: Diodos, 

Transistores bipolares e componentes opto-eletrônicos. 

 
Bibliografia Básica 

BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de 

circuitos. 11. ed. São Paulo, SP: Pearson/Prentice Hall, 2013. 

MALVINO, Albert Paul; BATES, David J. Eletrônica: volume 1. 8. ed São Paulo, SP: 

AMGH Ed., 2016. 608 p., il. ISBN 9788580555769 (broch.). 

CAPUANO, Francisco Gabriel; MARINO, Maria Aparecida Mendes. Laboratório de 

eletricidade e eletrônica. 24. ed. São Paulo: Érica/Saraiva, 2014. 

 
 

Bibliografia Complementar 

CIPELLI, Antonio Marco Vicari; MARKUS, Otávio; SANDRINI, Waldir João. Teoria e 

desenvolvimento de projetos de circuitos eletrônicos. 23. ed. São Paulo, SP: Érica, 

2007. 

CRUZ, Eduardo Cesar Alves. Eletrônica aplicada. 2. ed. São Paulo: Érica, 2007. 



REZENDE, Sergio Machado. Materiais e dispositivos eletrônicos. 4. ed. São Paulo, 

SP: Livraria da Física, 2015. 

SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth Carless. Microeletrônica. 5. ed. São Paulo, SP: 

Pearson, c2007. 

 
CIRCUITOS ELÉTRICOS I 

Elementos de circuitos: bipolos e fontes controladas. Leis de Kirchhoff, associações de 

bipolos. Circuitos resistivos lineares. Circuitos de primeira ordem. Circuitos de segunda 

ordem. Variáveis de estado. 

 
Bibliografia Básica 

ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de circuitos elétricos. 

Porto Alegre: AMGH Ed., 2013. 

BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 12. ed. São Paulo, SP: 

Pearson, c2012. 959 p., 

NILSSON, James William; RIEDEL, Susan A. Circuitos elétricos. 10. ed. São Paulo, SP: 

Pearson Education do Brasil, 2015. 

NILSSON, James William; RIEDEL, Susan A. Circuitos elétricos. 8. ed. São Paulo, SP: 

Pearson Prentice Hall, 2009. 

 
Bibliografia Complementar 

DORF, Richard C.; SVOBODA, James A. Introdução aos circuitos elétricos. 8. ed. Rio 

de Janeiro, RJ: Livros Técnicos e Científicos, 2014. 

GUSSOW, Milton. Schaum's outline of basic electricity. 2. ed. New York: McGraw-Hill. 

JOHNSON, David E.; HILBURN, John L.; JOHNSON, Johnny Ray. Fundamentos de 

análise de circuitos eletricos. 4. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 2012. 

ORSINI, Luiz de Queiroz. Curso de circuitos elétricos: volume 1. 2. ed. São Paulo: E. 

Blucher, 2002. 

THOMAS, Roland E.; ROSA, Albert J.; TOUSSAINT, Gregory J. Análise e projeto de 

circuitos elétricos lineares. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

 
 

MODELAGEM E SIMULAÇÃO DA DINÂMICA DE SISTEMAS 

Definição de Sistemas. Propriedades de Sistemas. Sinais impulso unitário, degrau unitário 

e rampa unitária. Transformada de Laplace e suas propriedades. Função de 

Transferência. Modelagem de sistemas elétricos, mecânicos, térmicos, etc. Sistemas de 

Primeira Ordem. Sistemas de Segunda Ordem. 

 
Bibliografia Básica: 

NISE, Norman S. Engenharia de sistemas de controle. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

LATHI, B.P. Sinais e Sistemas Lineares. 2.ed. São Paulo: Bookman, 2007. 

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. Sistemas de controle modernos. 12. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2013. 

 
 
 
 
 
 



Bibliografia Complementar: 

PALM, William J. Introdução ao MATLAB para engenheiros. Tradução de Tales Argolo 

Jesus; Revisão de Antonio Pertence Júnior. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

LTC, 2013. OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed São Paulo, SP: 

Pearson, 2011. 

GOLNARAGHI, F. KUO B. C. Sistemas de Controle Automático. 9. ed, LTC, 2012. 

CHAPMAN, Stephen J. Programação em MATLAB para 

engenheiros. Tradução de Flávio Soares Correa da Silva. 2. ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2011. 

GILAT, Amos. MATLAB com aplicações em engenharia. Tradução de Rafael Silva 

Alípio; Revisão de Antonio Pertence Júnior. 4. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2012. 

 
Projeto Interdisciplinar V 

Integração curricular. Contribuição da pesquisa para a construção do saber. Iniciação à 

pesquisa científica. Integração entre ensino, pesquisa e extensão a partir do 

desenvolvimento de pesquisa que integre as disciplinas do 5º período. 

6º PERÍODO 

TERMODINÂMICA 

Definições Básicas. Propriedades Termodinâmicas. Substâncias Puras. Trabalho e Calor. 

Primeira Lei para Volume de Controle. Segunda Lei da Termodinâmica e Entropia. 
 

Bibliografia Básica 

MORAN, Michael J. (Autor). Princípios de termodinâmica para engenharia. 7. ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2013. 

STOECKER, W. F. (Wilbert F.); JABARDO, Jose Maria Saiz. Refrigeração industrial. 2. 

ed. São Paulo, SP: Edgard Blucher, c2002. 

VAN   WYLEN,    Gordon    John;    SONNTAG,    Richard    Edwin;    BORGNAKKE, 

Claus. Fundamentos da termodinâmica clássica. 4. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 

2014. 

 
Bibliografia Complementar 
KROOS, Kenneth A.; POTTER, Merle C. Termodinâmica para engenheiros. São Paulo: 

Cengage Learning, 2016. 527 p. 

LEVENSPIEL, Octave. Termodinâmica amistosa para engenheiros. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2002. 

OLIVEIRA, Mário José de. Termodinâmica. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Livraria da 

Física, 2012. 

SILVA, Jesué Graciliano da. Introdução á Tecnologia da Refrigeração e da 

Climatização. Revisão de Rosemary Maffezzolli dos Reis; Ilustrações de Alexandre 

Sabade Gonçalves. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Artliber, 2010. 



ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS 

Propriedades dos fluidos hidráulicos e pneumáticos; unidades de geração de potência 

fluídica; componentes e circuitos hidráulicos e pneumáticos. 

 
Bibliografia Básica 

FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação pneumática: projetos, dimensionamento e 

análise de circuitos. 7. ed. São Paulo: Érica/Saraiva, 2014. 

LINSINGEN, Irlan von. Fundamentos de sistemas hidráulicos. 4. ed. Florianópolis: 

Ed.da UFSC, 2013. 

CAPELLI, Alexandre. Automação industrial: controle do movimento e processos 

contínuos. 3. ed. São Paulo, SP: Érica, 2013. 

 
Bibliografia Complementar 

BIRD, R. Byron. Fenômenos de transporte. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC Ed., c2004. 

BONACORSO, Nelso Gauze; NOLL, Valdir. Automação eletropneumática. 12. ed. São 

Paulo, SP: Érica, 2014. 

FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. Controladores lógicos 

programáveis: sistemas discretos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2013. 

PRUDENTE, Francesco. Automação industrial Pneumática: teoria e aplicações. Rio de 

Janeiro: LTC, 2015. 

 
Material disponibilizado pela PARKER: 

PARKER TRAINING, Tecnologia Hidráulica Industrial, M2001-1BR, São Paulo: Parker 

Hannifin Corporation. 

PARKER TRAINING, Tecnologia Pneumática Industrial, M1001BR, São Paulo: Parker 

Hannifin Corporation. 

PARKER TRAINING, Tecnologia Eletropneumática Industrial, M1002-2BR, São Paulo: 

Parker Hannifin Corporation. 

 
 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS 

Propriedades dos materiais; Estrutura dos sólidos; Imperfeições nos sólidos; Deformação 

e Recristalização dos Metais; Difusão atômica; Digramas de equilíbrio; Transformações 

de fase no estado sólido do sistema Fe-C. Ligas ferrosas; Corrosão; Ligas não-ferrosas; 

Materiais poliméricos; materiais compostos; Materiais cerâmicos; Seleção de materiais. 

 
 

Bibliografia Básica 

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica: processos de fabricação e tratamento. 2. 

ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2013. v. 2 . 

CALLISTER JUNIOR, William D.; RETHWISCH, David G. Ciência e engenharia de 

materiais: uma introdução. Tradução de Sérgio Murilo Stamile Soares; Revisão de José 

Roberto Moraes D' Almeida. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015. 

VAN VLACK, Lawrence H. Princípios de ciência dos materiais. São Paulo, SP: Edgard 

Blucher, 1970, c1964. 



Bibliografia Complementar 

ASKELAND, Donald R.; WRIGHT, Wendelin J. Ciência e engenharia   dos 

materiais. Tradução de Solange Aparecida Visconti; Revisão de Daniel Rodrigo Leiva. 3. 

ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.. 

SHACKELFORD, James F. Ciências dos materiais. Tradução de Daniel Vieira; Revisão 

de. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014. 

AKCELRUD, Leni. Fundamentos da ciência dos polímeros. Barueri, SP: Manole, 2007. 

CALLISTER JR., William D.; RETHWISCH, David G. Ciência e engenharia de materiais: 

uma introdução. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020. EBook. (1 recurso online). ISBN 

9788521637325. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521637325. 

 
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES 

Histórico da Evolução dos Computadores Digitais; Níveis de Máquinas Virtuais; 

Organização Estruturada de Computadores; Arquitetura Von Neumman: Unidade Central 

de Processamento, Memória Principal e Unidade de E/S; Nível de Microarquitetura; 

Arquitetura do Conjunto de Instruções; Programação em Linguagem de Máquina 

(assembly). 

Conceitos de projetos em camadas. Definição dos elementos de um protocolo. Aspectos 

filosóficos das comunicações distribuídas. Análise detalhada dos aspectos filosóficos e 

arquiteturais do Modelo de Referência OSI (Open Systems Interconection) da ISO e de 

suas camadas: física; enlace lógico; rede; transporte; sessão; apresentação; e aplicação. 

 
Bibliografia Básica 

CARTER, Nicholas. Teoria e problemas de arquitetura de computadores. Tradução de 

Ralph Miller Jr. São Paulo: Bookman, 2003. 

DELGADO, José; RIBEIRO, Carlos. Arquitetura de computadores. Tradução de Elvira 

Maria Antunes Uchôa. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2009. 

HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Arquitetura de computadores: uma 

abordagem quantitativa. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2003. 

 
Bibliografia Complementar 

MURDOCCA, Miles J. Introdução à arquitetura de computadores. Rio de Janeiro, RJ: 

Campus, 2000. 

WEBER, Raul Fernando. Arquitetura de computadores pessoais. 2. ed. Porto Alegre: 

Sagra Luzzatto, 2003. 

PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores: 

a interface hardware/software. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2017. EBook. (1 recurso online). 

ISBN 9788595152908. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595152908. 



CIRCUITOS ELÉTRICOS II 

Circuitos de primeira ordem. Circuitos de segunda ordem. Variáveis de estado. 
 

Bibliografia Básica 

ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de circuitos elétricos. 

Porto Alegre: AMGH Ed., 2013. 

BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 12. ed. São Paulo, SP: 

Pearson, c2012. 959 p., 

NILSSON, James William; RIEDEL, Susan A. Circuitos elétricos. 10. ed. São Paulo, SP: 

Pearson Education do Brasil, 2015. 

 
Bibliografia Complementar 

DORF, Richard C.; SVOBODA, James A. Introdução aos circuitos elétricos. 8. ed. Rio 

de Janeiro, RJ: Livros Técnicos e Científicos, 2014. 

GUSSOW, Milton. Schaum's outline of basic electricity. 2. ed. New York: McGraw-Hill. 

JOHNSON, David E.; HILBURN, John L.; JOHNSON, Johnny Ray. Fundamentos de 

análise de circuitos eletricos. 4. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 2012. 

ORSINI, Luiz de Queiroz. Curso de circuitos elétricos: volume 1. 2. ed. São Paulo: E. 

Blucher, 2002. 

THOMAS, Roland E.; ROSA, Albert J.; TOUSSAINT, Gregory J. Análise e projeto de 

circuitos elétricos lineares. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

 
ELETRÔNICA II 

Amplificadores operacionais, amplificadores e osciladores, filtros ativos, circuitos 

eletrônicos de instrumentação. 

 
Bibliografia Básica 

BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de 

circuitos. 11. ed. São Paulo, SP: Pearson/Prentice Hall, 2013. 

PERTENCE JÚNIOR, Antonio. Eletrônica analógica: amplificadores operacionais e 

filtros ativos. 8. ed Porto Alegre: Bookman, 2015. 

MALVINO, Albert Paul; BATES, David J. Eletrônica: volume 1. 8. ed São Paulo, SP: 

AMGH Ed., 2016. 608 p., il. ISBN 9788580555769 

 
Bibliografia Complementar 

CAPUANO, Francisco Gabriel; MARINO, Maria Aparecida Mendes. Laboratório de 

eletricidade e eletrônica. 24. ed. São Paulo: Érica/Saraiva, 2014. 

CIPELLI, Antonio Marco Vicari; MARKUS, Otávio; SANDRINI, Waldir João. Teoria e 

desenvolvimento de projetos de circuitos eletrônicos. 23. ed. São Paulo, SP: Érica, 

2007. 

CRUZ, Eduardo Cesar Alves. Eletrônica aplicada. 2. ed. São Paulo: Érica, 2007. 

REZENDE, Sergio Machado. Materiais e dispositivos eletrônicos. 4. ed. São Paulo, 

SP: Livraria da Física, 2015. 

SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth Carless. Microeletrônica. 5. ed. São Paulo, SP: 

Pearson, c2007. 



Projeto Interdisciplina VI 

Integração curricular. Contribuição da pesquisa para a construção do saber. Iniciação à 

pesquisa científica. Integração entre ensino, pesquisa e extensão a partir do 

desenvolvimento de pesquisa que integre as disciplinas do 6º período. 

 
7º PERÍOO 

 
CONTROLE DE SISTEMAS LINEARES 

Conceitos fundamentais. Ações de controle básicas. Aplicações industriais. Critérios de 

estabilidade e lugar das raízes. Posicionamento de pólos. Controladores PID. Técnicas de 

projeto de sistema de controle pelo método do lugar das raízes. Técnicas de projeto de 

sistema de controle pelo método da resposta em frequência. Técnicas de projeto de 

sistemas de controle no espaço de estados. 

 
Bibliografia Básica 

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. Sistemas de controle modernos. Rio de Janeiro: 

LTC, 2013. 

NISE, Norman S. Engenharia de sistemas de controle. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 

2011. 

 
Bibliografia Complementar 

CARVALHO, J. L. Martins de. Sistemas de controle automático. Rio de Janeiro: LTC, 

c2000. 

GOLNARAGHI, M. F.; KUO, Benjamin C. Sistemas de controle automático. 9. ed Rio de 

Janeiro: LTC, 2012. 

HEMERLY, Elder Moreira. Controle por computador de sistemas dinâmicos. 2. ed. 

São Paulo: E. Blucher, 2000. 

MONTEIRO, Luiz Henrique Alves. Sistemas dinâmicos complexos. 2. ed. rev. e ampl. 

São Paulo: Liv. da Física, 2014. 

 
ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA 

 
Concentração de tensão; Fadiga; Eixos; Chavetas; Pinos; Parafusos; Rebites; Molas; 

Mancais de deslizamento e lubrificação; Mancais de rolamento; Elementos flexíveis de 

transmissão de potência (correias, polias, correntes, rodas dentadas e cabos); 

Engrenagens; Freios; Embreagens e acoplamentos. 

 
Bibliografia Básica 

COLLINS, J. A. Projeto mecânico de elementos de máquinas: uma perspectiva de 

prevenção da falha. Rio de Janeiro: LTC Ed., 2014. 

NIEMANN, Gustav. Elementos de máquinas: volume I. Tradução de Carlos Van 

Langendonck, Otto Alfredo Rehder. São Paulo: Edgard Blucher, 2014. v. 1. 

NIEMANN, Gustav. Elementos de máquinas: volume II. Tradução de Otto Alfredo 

Rehder. São Paulo: Edgard Blucher, 2014. v. 2 . 



NIEMANN, Gustav. Elementos de máquinas: volume III. Tradução de Otto Alfredo 

Rehder. São Paulo: Edgard Blucher, 2015. v. 3. 

NORTON, Robert L. Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. 4. ed Porto 

Alegre: Bookman, 2013. 

 
Bibliografia Complementar 

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica: materiais de construção mecânica. 2. ed. 

São Paulo: Pearson, 1986. v. 3 . 

FREIRE, Wesley Jorge; BERALDO, Antônio Ludovico. Tecnologias e materiais 

alternativos de construção. Campinas, SP: UNICAMP, 2003. 

PROVENZA, Francesco. Desenhista de máquinas. São Paulo, SP: F. Provenza, [1960]. 

1v. 

RESHETOV, D. N. Atlas de construção de máquinas. Tradução de Tatiana M. Dimitroff, 

Joshuah de Bragança Soares; Colaboração de V. N. Beliáev et al. São Paulo: Hemus, 

2005. 

 
TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

Mecanismos de transferência de calor, transferência de calor por condução em regime 

permanente e transiente; Transferência de calor por radiação térmica; Leis básicas de 

troca de calor por radiação, métodos de cálculo de radiação térmica. 

 
Bibliografia Básica 

ÇENGEL, Yunus A. Transferência de calor e massa: uma abordagem prática. Porto 

Alegre: AMGH Ed., 2012 

INCROPERA, Frank P.; DEWITT, David P. Fundamentos de transferência de calor e 

de massa. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2003. 

KREITH, Frank; BOHN, Mark S.; MANGLIK, Raj M.  Princípios de transferência de 

calor. São Paulo: Cengage Learning, c2016. 1 v. 

 
Bibliografia Complementar 

BEJAN, Adrian. Transferencia de calor. São Paulo, SP: Edgard Blucher, 1996. 

HOLMAN, J. P. Transferencia de calor. São Paulo, SP; Rio de Janeiro, RJ: McGraw-Hill 

do Brasil, c1983. 

LIMA, Andréia Alves de (Org.). Físico-química. São Paulo, SP: Pearson, 2014. 

MORAN, Michael J. et al. Introdução à engenharia de sistemas térmicos: 

termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. Tradução de Carlos Alberto 

Biolchini da Silva. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

YOUNG, Hugh D.; Freedman, Roger A. Física II: termodinâmica e ondas. Colaboração 

de T. R. Sandin, A. Lewis Ford. 10. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2003. 

 
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

Automação de baixo custo. Automação por hardware e por software. Automação 

eletropneumática e eletrohidráulica. Aplicação dos diagramas trajeto-passo e de função à 

eletropneumática e eletrohidráulica. Controladores Lógicos Programáveis: componentes e 

princípios de funcionamento. Linguagens de programação estruturada de CLP’s: 



Diagramas de Contatos – Ladder, Diagramas de Blocos Funcionais SFC (GRAFCET). 

Hidráulica proporcional. 

 
Bibliografia Básica 

PRUDENTE, Francesco. PLC S7-1200 Teoria e Aplicações Curso Introdutório. Ed. 1, 

São Paulo:  LTC, 2014. 

PRUDENTE, Francesco. Automação Industrial PLC: teoria e aplicações - curso básico. 

São Paulo: LTC, 2011. 

SILVEIRA, Paulo Rogerio; SANTOS,   Winderson E. dos. Automação e controle 

discreto. 9. Ed. São Paulo, SP: Érica, 1998. 

 
Bibliografia Complementar 

CAPELLI, Alexandre. Automação industrial: controle do movimento e processos 

contínuos. 3. ed São Paulo, SP: Érica, 2013. 236 p., 

FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. Controladores lógicos 

programáveis: sistemas discretos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2013. 

GROOVER, Mikell P. Automação industrial e sistemas de manufatura. 3. ed. São 

Paulo: Pearson, 2011. 

LAMB, Frank. Automação Industrial na Prática, Tekne, Ed: 1, McGraw-Hill. 

SILVEIRA, Paulo R. Da. Automação e Controle Discreto, São Paulo: Érica. 

ROQUE, L.A.O.L. Automação de Processos com Linguagem Ladder e Sistemas 

Supervisórios. São Paulo: LTC, 2014. 

 
 

CONVERSÃO DE ENERGIA E MÁQUINAS ELÉTRICAS 

Princípios da Conversão Eletromecânica de Energia; Transformadores; Máquinas 

Rotativas; Máquinas Síncronas; Máquinas de Corrente Contínua; Máquinas de Corrente 

Alternada; Servomotor; Motores de Relutância Variável e Motores de Passo; Laboratórios: 

Transformadores monofásicos e trifásicos; 

Máquinas de corrente contínua; Máquinas de indução monofásicas; Máquinas de indução 

trifásicas; Acionamento de motores de indução (partida estrela-triângulo, softstart, 

inversores); Motor de passo; Aplicações industriais. 

 
Bibliografia Básica 

FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY, Charles; UMANS, Stephen D. Máquinas elétricas: com 

introdução à eletrônica de potência. Porto Alegre: Bookman, 2006 

MOHAN, Ned. Máquinas elétricas e acionamentos: curso introdutório. Rio de Janeiro: 

LTC, 2015. 

OLIVEIRA, José Carlos de; COGO, João Roberto; ABREU, José Policarpo G. de. 

Transformadores: teoria e ensaios. 2. ed. São Paulo; [Rio de Janeiro]: E. Blucher: 

Centrais Eletricas Brasileiras, c1984. 

 
Bibliografia Complementar 

CARVALHO, Adriano A. (Contribuidor). Acionamento, comando e controle de 

máquinas elétricas. Rio de Janeiro, RJ: Ciência Moderna, c2013. 



FALCONE, Aurio Gilberto. Eletromecânica: transformadores e transdutores, conversão 

eletromecânica e energia: máquinas elétricas rotativas. São Paulo: Edgard Blucher, 2014. 

v. 1 . 

FALCONE, Aurio Gilberto. Eletromecânica: máquinas elétrica rotativas: volume 2. São 

Paulo, SP: Edgard Blucher, 1979. 

FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos elétricos. 5. ed. rev. São Paulo: Érica, 2015. 
 

 
Projeto Interdiscipinar VII 

Integração curricular. Contribuição da pesquisa para a construção do saber. Iniciação à 

pesquisa científica. Integração entre ensino, pesquisa e extensão a partir do 

desenvolvimento de pesquisa que integre as disciplinas do 7º período. 

 
8º PERÍODO 

Inteligência Computacional 

EMENTA 

Aprendizado de Máquina. Lógica Nebulosa. Raciocínio Baseado em Casos. Redes 

Neurais Artificiais. Visão Computacional. Otimização. Reconhecimento da Linguagem 

Natural. 

 
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

1. Introdução à inteligência computacional, conceitos e filosofia. 

2. Aprendizado de Máquina, raciocínio probabilístico e baseado em casos. 

3. Lógica nebulosa e suas aplicações. 

4. Redes Neurais Artificiais e suas aplicações. 

5. Inteligência Computacional em sistemas embarcados. 

6. Computação ciente de contexto: Reconhecimento da Linguagem Natural 

7. Computação ciente de contexto: Processamento de Imagens 

 
Bibliografia Básica 

HELMAN, Horacio; CETLIN, Paulo Roberto. Fundamentos da conformação mecânica 
dos metais. 2. ed. São Paulo: Artliber, 2015. 
NOVASKI, Olívio. Introdução à engenharia da fabricação mecânica. 2. ed São Paulo, 
SP: Edgard Blucher, c2013. 
SILVA, André Luiz V. da Costa e; MEI, Paulo Roberto. Aços e ligas especiais. 3. ed. rev. 
São Paulo: Blücher, 2014. 



Bibliografia Complementar 

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica: processos de fabricação e tratamento. 2. 
ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2013. v. 2 . 
FITZPATRICK, Michael. Introdução à usinagem com CNC: comando númerico 
computadorizado. Revisão de Sergio Luís Rabelo de Almeida, Carlos Oscar Corrêa de 
Almeida Filho. Porto Alegre: AMGH, 2013. 
NIEMANN, Gustav. Elementos de máquinas: volume III. Tradução de Otto Alfredo 
Rehder. São Paulo: Blücher, 2015. v. 3. 
SANTOS, Sandro Cardoso; SALES, Wisley Falco. Aspectos tribológicos da usinagem 
dos materiais. Revisão de Fernando Foja. São Paulo: Artliber, 2007. 

 
 
 

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA 

Introdução aos sistemas de manufatura. Conceito amplo de um processo de fabricação no 

setor metal mecânico. Processos de fabricação com e sem remoção de material: 

processos de usinagem, conformação mecânica, fundição, soldagem, trefilação, 

sinterização. Processos especiais de fabricação: eletro-erosão, eletro-química, ultra-som, 

feixe eletrônico, raio laser e outros. Descrição dos diversos equipamentos utilizados. 

Noções de interligação com outros setores (projeto, planejamento e montagem). 

 
Bibliografia Básica 

HELMAN, Horacio; CETLIN, Paulo Roberto. Fundamentos da conformação mecânica 

dos metais. 2. ed. São Paulo: Artliber, 2015. 

NOVASKI, Olívio. Introdução à engenharia da fabricação mecânica. 2. ed São Paulo, 

SP: Edgard Blucher, c2013. 

SILVA, André Luiz V. da Costa e; MEI, Paulo Roberto. Aços e ligas especiais. 3. ed. rev. 

São Paulo: Blücher, 2014. 

 
Bibliografia Complementar 

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica: processos de fabricação e tratamento. 2. 

ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2013. v. 2 . 

FITZPATRICK, Michael. Introdução à usinagem com CNC: comando númerico 

computadorizado. Revisão de Sergio Luís Rabelo de Almeida, Carlos Oscar Corrêa de 

Almeida Filho. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

NIEMANN, Gustav. Elementos de máquinas: volume III. Tradução de Otto Alfredo 

Rehder. São Paulo: Blücher, 2015. v. 3. 

SANTOS, Sandro Cardoso; SALES, Wisley Falco. Aspectos tribológicos da usinagem 

dos materiais. Revisão de Fernando Foja. São Paulo: Artliber, 2007. 

 
 
 

 
INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL 

Sistemas de medição: Características estáticas e dinâmicas (sistema linear), medidores 

aterrados, flutuantes e com guarda. Medições de deslocamento, velocidade, aceleração, 



força, pressão, torque e potência. Medições de som. Medição de pressão, vazão e 

temperatura. Planejamento de experimentos, conversão analógica-digital, aquisição de 

dados. 

 
Bibliografia Básica 

BEGA, Egídio Alberto (Org.). Instrumentação industrial. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Interciência: IBP, 2011. xxv, 668p., il., 25 cm. Inclui bibliografia. ISBN 9788571932456 

(broch.). 

FIALHO, Arivelto Bustamante. Instrumentação industrial: conceitos, aplicações e 

análises. 7. ed. São Paulo: Érica, 2010. 

SILVEIRA, Paulo Rogerio; SANTOS, Winderson E. dos. Automação e controle discreto. 

9. ed. São Paulo, SP: Érica, 1998. 
 

Bibliografia Complementar 

ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, controle e automação de processos. 2. 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

FRANCHI, Claiton Moro. Controle de processos industriais: princípios e aplicações. 

São Paulo: Érica, 2011. 

MIYAGI, Paulo Eigi. Controle programável: fundamentos do controle de sistemas a 

eventos discretos. São Paulo: E. Blucher, c1996. 

SIGHIERI, Luciano; NISHINARI, Akiyoshi. Controle automático de processos 

industriais: instrumentação. 2. ed. São Paulo, SP: Edgard Blucher, c1973. 

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro U. B. de. Sensores industriais: 

fundamentos e aplicações. 8. ed. rev. e atual. São Paulo, SP: Érica, 2011. 

 
 

ELETRÔNICA DE POTÊNCIA 

Estudo dos elementos de potência tais como: diodos e transistores de potência, tiristores 

SCRs, IGBT, GTOs e IGCTs. 

Conversores de potências mais utilizados tais como, retificadores monofásicos e trifásicos 

não controlados e controlados, choppers e aplicações, inversores de baixa, média e alta 

potência, utilização de controle vetorial para inversores utilizados em acionamento de 

motores de indução, e noções de Fontes Chaveadas e aplicações. 

 
Bibliografia Básica 

BARBI, Ivo. Eletrônica de potência. 8. ed. Florianopolis, SC: Edição dos Autores, 2017. 

514p. 

HART, Daniel W. Eletrônica de potência: análise e projetos de circuitos. São Paulo: 

AMGH Ed., 2012. 

MOHAN, Ned. Eletrônica de potência: curso introdutório. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 
 

Bibliografia Complementar 

AHMED, Ashfaq. Eletrônica de potência. São Paulo, SP: Pearson/Prentice Hall, 2000. 

ARRABAÇA, Devair Aparecido; GIMENEZ, Salvador P. Eletrônica de potência: 

conversores de energia (CA/CC) : teoria, prática e simulação. 2. ed., rev. São Paulo: 

Érica, 2016. 



BARBI, Ivo. Eletronica de potencia: conversores cc-cc básicos não isolados. 

Florianopolis, SC: Edição dos Autores, 2000. 

VOLPIANO, Sérgio Luiz. Eletrônica de potência aplicada ao acionamento de 

máquinas elétricas: área tecnológica. São Paulo: SENAI, 2013. 

 
CONTROLE DIGITAL DE SISTEMAS 

Processos e sistemas contínuos e discretos: modelagem e princípios de identificação de 

processos, dinâmica, análise e síntese de sistemas realimentados. Controladores e 

reguladores industriais. Implementação de controladores digitais. Técnicas e ferramentas 

de análise, simulação e projeto de controladores industriais. Introdução a Sistemas 

Embarcados. 

 
Bibliografia Básica 

HEMERLY, Elder M. Controle por Computador de Sistemas Dinâmicos. 2. ed. São 

Paulo: Edgar Blucher, 2000. 

OGATA, K. Discrete-Time Control Systems. 2nd. USA: Pearson Education, , 1994. 

PHILLIPS, C. L. Digital control System Analysis and Design. 4. nd . USA: Prentice 

Hall, 2014. 

 
Bibliografia Complementar 

GOLNARAGHI, M. F.; KUO, Benjamin C. Sistemas de controle automático. 9. ed Rio de 

Janeiro: LTC, 2012. xviii, 

SIGHIERI, Luciano; NISHINARI, Akiyoshi. Controle automático de processos 

industriais: instrumentação. 2. ed. São Paulo, SP: Edgard Blucher, c1973. 

GROOVER, Mikell P. Automação industrial e sistemas de manufatura. 3. ed. São 

Paulo, SP: Pearson, 2011. 581 p. ISBN 9788576058717. 

 
BANCOS DE DADOS 

Introdução: conceitos básicos, arquitetura de SBD, requisitos funcionais, Estruturas de 

armazenamento. Modelos de Dados: E/R, mapeamentos, normalização. 

 
Bibliografia Básica 

AMARAL, Fernando. Aprenda a mineração de dados: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

Alta Books, 2016. 

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant. Sistemas de banco de dados. 7. Ed. São 

Paulo: Perason, 2019. 

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2009. 

 
Bibliografia Complementar 

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. Tradução de Daniel Vieira. 8. 

ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2004. 

MEDEIROS, Luciano Frontino de. Banco de dados: princípios e prática. Curitiba: Ibpex, 

2007. 

PICHETTI, Roni Francisco Vida; CORTES, Edinilson da Silva; PAIXÃO, Vanessa 

Stangherlin Machado. Banco de dados. Porto Alegre: SAGAH, 2021. EBook. (1 recurso 



online). ISBN 9786556900186. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556900186. 

 
Projeto Interdisciplinar VIII 

Integração curricular. Contribuição da pesquisa para a construção do saber. Iniciação à 

pesquisa científica. Integração entre ensino, pesquisa e extensão a partir do 

desenvolvimento de pesquisa que integre as disciplinas do 8º período. 

 
9º PERÍODO 

 
PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS 

Análise do tratamento numérico de sinais e das implicações tecnológicas em sistemas de 

filtros digitais. 

 
Bibliografia Básica 

DINIZ, Paulo S. R.; SILVA, Eduardo A. B. da; L. NETTO, Sergio. Processamento digital 

de sinais: projeto e análise de sistemas. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. EBook. (1 

recurso online). ISBN 9788582601242. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582601242. 

NALON, José Alexandre. Introdução ao Processamento Digital de Sinais. São Paulo: 

LTC, 2009. 

PINHEIRO. Carlos Alberto Murari, MACHADO, Jeremias Narbosa, FERREIRA Luís 

Henrique de Carvalho. SISTEMAS DE CONTROLES DIGITAIS E PROCESSAMENTO 

DE SINAIS - Projetos, Simulações e Experiências de Laboratório. 1. Ed. Interciência, 

2017. 

 
Bibliografia Complementar 

LATHI, B.P. Sinais e Sistemas Lineares. 2.ed. São Paulo: Bookman, 2007. 

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed São Paulo, SP: Pearson, 

2011. 

 
SISTEMAS EMBARCADOS 

Microcontroladores e microprocessadores industriais. Aplicações de programação em 

linguagem Assembly. Instruções de linguagem de máquina. Diretivas do montador. 

Depuradores. Interfaces de entrada/saída. Programação de interfaces paralela e serial. 

Comunicação entre computadores e dispositivos eletrônicos. Interrupções. 

 
Bibliografia Básica 

DANTAS, Leandro Poloni (autor). Microcontroladores PIC18: conceitos, operação, 

fluxogramas e programação. São Paulo, SP: Érica, 2018. 208 p. (Eixos. Controle e 

processos industriais). ISBN 9788536512129. 11 Exs. 004.382.7 GIM MIC 

MIYADAIRA, Alberto Noboru. Microcontroladores PIC18: aprenda e programe em 

linguagem C. 4. ed São Paulo, SP: Érica, 2013. 400p., il., 25 cm. Bibliografia: p. 397-398. 

ISBN 9788536502441 (broch.). 11 Exs. 004.382.7 MIY MIC 



SOUZA, David José de (autor). Desbravando o PIC18: ensino didático. São Paulo, SP: 

Érica, 2012. 300 p. ISBN 9788536504025. 11 Exs. 004.382.7 SOU DES 

 
Bibliografia Complementar 

GIMENEZ, Salvador P. Microcontroladores 8051: teoria do Hardware e do Software: 

aplicações em controle digital: laboratório e simulação. [S.l.]: Pearson. 272 p. ISBN 

9788587918284. Disponível em: <http://fipmg.bv3.digitalpages.com.br/users/ 

publications /9788587918284>. 

GIMENEZ, Salvador P. MICROCONTROLADORES 8051: conceitos, operação, 

fluxogramas e programação. São Paulo: Érica|Saraiva, 2015. 

NICOLOSI, Denys E. C.; BRONZERI, Rodrigo B. Microcontrolador 8051 com 

Linguagem C: prático e didático - família at89s8252 Atmel. São Paulo: Érica, 2005. 

NICOLOSI, Denys E. C. Microcontrolador 8051: detalhado. São Paulo: Érica, 2000. 

NICOLOSI, Denys E. C. Laboratorio Microcontroladores Familia 8051. São Paulo: 

Érica, 2002. 

PEREIRA, Fábio. Microcontrolador PIC 18 detalhado: hardware e software. São Paulo: 

Érica, 2010. 

TOCCI, Ronald J.; Widmer, Neal S. Sistemas Digitais: princípios e aplicações - 8ª 

edição. [S.l.]: Pearson. 774 p. ISBN 9788587918208. Disponível em: <http://fipmg.bv3. 

digitalpages.com.br/users/publications/9788587918208> 

VAHID, Frank. Sistemas digitais: projeto, otimização e HDLs. Porto Alegre, RS: Artmed: 

Bookman, 2008. 

ZANCO, Wagner da Silva. Microcontroladores PIC: técnicas de software e hardware 

para projetos de circuitos eletrônicos. São Paulo: Érica, 2006. 

 
REDES INDUSTRIAIS 

Introdução às redes de computadores. Análise da arquitetura de CIM. Introdução aos 

conceitos de sistemas tempo-real. Estudo das arquiteturas de redes industriais. Estudo da 

arquitetura de Field-Buses. Análise das arquiteturas de redes Token Ring, FIP, e World 

FIP, ISA-SP 50 e Profibus. 

 
Bibliografia Básica 

BRANQUINHO, Marcelo Ayres. SEIDL Jan. MORAES, Leonardo Cardoso de. 

BRANQUINHO, Thiago Braga. JUNIO, Jarcy de Azevedo. Segurança de Automação 

Industrial e SCADA - 1 Ed. CAMPUS. 

LUGLI, Alexandre   Baratella.   SANTOS,   Max   Mauro   Dias.   Redes   Industriais: 

Características, Padrões e Aplicações. São Paulo: Erica, 2014. 

LUGLI, Alexandre Baratella. SANTOS, Max Mauro Dias. Sistemas Fieldbus para 

Automação Industrial: Devicenet, Canopen, Sds e Ethernet. São Paulo: Erica, 2009. 

 
Bibliografia Complementar 

CAMARGO, Arlindo De. LUÍS, Valter. Elementos de Automação, ERICA. 

CAPELLI, Alexandre. Automação industrial: controle do movimento e processos 

contínuos. 3. ed São Paulo, SP: Érica, 2013. 236 p., 



LUGLI, Alexandre Baratella. SANTOS, Max Mauro Dias. Redes Industriais para 

Automação Industrial: As-I, Profibus e Profinet. São Paulo: Erica, 2010 

LUGLI, Alexandre Baratella. SANTOS, Max Mauro Dias. Redes sem fio para Automação 

Industrial. São Paulo: Erica, 2013. 

STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. 5.ed. [S.l.]: 

Pearson.          808          p.          ISBN          9788587918536. Disponível em: 

http://fipmg.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918536 

 
FABRICAÇÃO ASSISTIDA POR COMPUTADOR 

Introdução à automatização e ao Comando Numérico (CN); Descrever os componentes 

necessários para automação e suas aplicações na manufatura (sensores, atuadores, 

controladores, comparadores, componentes eletrônicos, programas de computadores que 

integram este sistema). Layout e espaço físico; Tecnologia de Grupo; Sistemas Flexíveis 

de Manufatura; Linhas de 

Produção Automatizada. Sistemas Computacionais: CIM, CAD, CAM, CAE, CAPP, CAI, 

CAT, PPCP; Utilização de programas CAD/CAM na fabricação de produtos da indústria 

metal-mecânica. Componentes mecânicos e eletrônicos das máquinas CNC, 

Programação de máquinas CNC. 

 
Bibliografia Básica 

DINIZ, Anselmo Eduardo; MARCONDES, Francisco Carlos; COPPINI, Nivaldo Lemos. 

Tecnologia da usinagem dos materias. 9. ed. São Paulo: Artliber, 2014. 

FITZPATRICK, Michael. Introdução à usinagem com CNC: comando númerico 

computadorizado. Revisão de Sergio Luís Rabelo de Almeida, Carlos Oscar Corrêa de 

Almeida Filho. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

RODRIGUES, Alessandro Roger et al. Desenho técnico mecânico: projeto e fabricação 

no desenvolvimento de produtos industriais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

 
Bibliografia Complementar 

DA SILVA, S.D., Processos de programação, preparação e operação de torno CNC. 

São Paulo: Erica, 2015. 

FITZPATRICK, M. Introdução à manufatura. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

FITZPATRICK, M. Introdução aos processos de usinagem. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

MARQUES, Paulo Villani. Soldagem: fundamentos e tecnologia. 3. ed. atual. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 2009. 

NOVASKI, Olívio. Introdução à engenharia da fabricação mecânica. 2. ed. São Paulo, 

SP: Blücher, c2013. 

 
ROBÓTICA 

Classificação dos robôs, Modelagem estrutural; Modelagem geométrica direta, 

Modelagem geométrica inversa; Modelagem cinemática; Modelagem dinâmica; Estudo de 

trajetórias; Introdução ao estudo de efetuadores; Acionamento de robôs manipuladores; 

Aspectos gerais sobre a modelagem de estruturas robóticas paralelas; Atividades de 

Laboratório. 



Bibliografia Básica 

MATARIC, Maja J. Introdução à Robótica. São Paulo: Edgar Blucher, 2014. 

NIKU, Saeed Benjamin. Introdução à robótica: Análise, controle, aplicações. Tradução 

de Sérgio Gilberto Taboada. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

ROMERO, Roseli Aparecida Francelin (Org.) et al. Robótica móvel. Rio de Janeiro: LTC, 

2014. 

 
Bibliografia Complementar 

BOLTON, William. Mecatrônica: uma abordagem multidisciplinar. Tradução de José 

Lucimar do Nascimento; Revisão de Antonio Pertence Júnior. 4. ed. [S.l.]: Bookman, 

2010. 

CRAIG, John J. Robótica. Tradução de Heloísa Coimbra de Souza; Revisão de Reinaldo 

A.C. Bianchi. 3. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2012. 

JÚNIOR, José Hamilton Chaves Gorgulho. SANTOS, Winderson Eugenio dos. Robótica 

industrial - fundamentos, tecnologias, programação e simulação. São Paulo: Erica: 

Saraiva, 2015. 

ROSÁRIO, João Maurício. Princípios de mecatrônica. São Paulo: Prentice Hall, 2014. 
 

Tópicos Especiais I 

A ementa trata dos conceitos fundamentais da Lógica Fuzzy aplicada na Engenharia. 

Tratam também de Sistemas Multivariáveis e sistemas não lineares. O conceito de 

estabilidade é descrito para qualquer tipo de sistema. 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

1. Lógica binária e lógica nebulosa 
2. Conjuntos fuzzy; 
3. Relações fuzzy; Raciocínio aproximado; 
4. Representação do conhecimento utilizando lógica fuzzy; 
5. Funções de Pertinência; 
6. Fuzzificação; 
7. Regras de Inferência fuzzy; 
8. Defuzzificação; 
9. Mecanismos de inferência fuzzy; 
10. Controladores fuzzy. 
11. Modelagem por Variáveis de Estado: Linear Quadratic Regulator (LQR). 
12. Sistemas Não Lineares. Estabilidade de Lyapunov. 
13. Tópicos de Visão Computacional. 
14. Controle Ótimo. 
15. Lógica fuzzy. 
16. Sistema de Inferência. 
17. Controlador Fuzzy. 
18. LQR 
19. Sistemas Não Lineares. 

 
Bibliografia Básica 
SHAW, I. S.; SIMÕES, M. G. Controle Modelagem Fuzzy. São Paulo: Edgar Blücher, 
2004. 



DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. Sistemas de controle modernos. Rio de Janeiro, 

RJ: LTC, 2018. xx, 762p., il., 28 cm. Bibliografia: p. 751-762. ISBN 9788521635123 

(broch.). 

CAMPOS, M, M, KAKU, S. Sistemas Inteligentes em Controle e Automação de 
Processos. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda., 2004. 

 
Bibliografia Complementar 
OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed São Paulo, SP: Pearson, 
2011. 809 p., il, 28 cm. ISBN 9788576058106 (broch.). 
LATHI, B. P. Sinais e sistemas lineares. 2. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2007. 856p., 
il., 26 cm. ISBN 9788560031139 (enc.). 
SIMÕES, Marcelo Godoy; SHAW, Ian S. Controle e modelagem fuzzy. 2. ed. rev., ampl 
São Paulo: Blucher, 2007. EBook. (1 recurso online). ISBN 9788521215479. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521215479. Acesso em: 31 mar. 
2022. 
NOBRE, Farley S. M. Fuzzy logic, engenharia e P & D. Revista Multidisciplinar das 
Faculdades Pitágoras de Montes Claros, Montes Claros, MG, v. 6, n. 6, p. 3-7, ago. 
2008. Disponível em: http://www.fip-moc.edu.br/revista/index.php/medrev/issue/archive. 
Acesso em: 31 mar. 2022. 

 
 

Trabalho Final de Graduação I - TFG I 

Introdução ao estudo do projeto a ser desenvolvido; escolha da metodologia a ser 

utilizada; análise do cronograma de atividades. Redação de textos científicos, relatórios e 

monografias; sistemática de execução de um projeto de engenharia. 

 
Bibliografia Básica 

CARVALHO, Alex Moreira et al. Aprendendo metodologia científica: uma orientação 

para os alunos de graduação. 4. ed. São Paulo: O Nome da Rosa, 2006. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

2017. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 24. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Cortez, 2007. 

 
Bibliografia Complementar 

ANDRADE, Maria  Margarida de. Introdução à  metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 9. ed. São Paulo: Atlas. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed São Paulo, SP: Atlas, 

2010. 

CARVALHO, Maria Cecília M. de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica: 

fundamentos e técnicas. 24. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho 

cientifico: projetos de pesquisa, pesquisa bibliografica, teses de doutorado, dissertações 

de mestrado, trabalhos de conclussão de curso. 8. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2018. 

HENRIQUES, Claudio Cezar.; SIMÕES, Darcilia (Org.). A redação de trabalhos 

acadêmicos: teoria e prática. 4. ed. rev.ampl. Rio de Janeiro, RJ: EDUERJ, 2008. 



ROSA, Maria Virgínia de Figueiredo Pereira do Couto. A entrevista na pesquisa 

qualitativa: mecanismos para validação dos resultados. Belo Horizonte: Autentica, 

2006. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 
ESTAGIO SUPERVISIONADO I 
Exercício profissional dentro das áreas afins da Engenharia Mecatrônica. 

O estágio supervisionado tem como objetivo a supervisão do exercício profissional em 

instituições públicas ou privadas, tendo o estudante que aplicar os conhecimentos 

teóricos adquiridos na instituição de ensino, mediante o cumprimento de programa 

previamente aprovado pelo supervisor de estágio 

 
10º PERÍODO 

 
ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

Natureza e método das Ciências Econômicas; Microeconomia; Macroeconomia. Teoria 

básica e aplicações à engenharia e administração de empresas, matemática financeira e 

contabilidade. 

 
Bibliografia Básica 

DORNBUSCH, Rudiger; FISCHER, Stanley; STARTZ, Richard. Macroeconomia. 

Tradução de João Gama Neto; Revisão de Giácomo Balbinotto Neto. 11. ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2013. 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia: 

texto básico nas melhores universidades. Tradução de Maria José Cyhlar Monteiro; 

Revisão de Reinaldo Gonçalves. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2001. 

QUINN, Robert E. et al. Competências gerenciais: a abordagem de valores 

concorrentes na gestão. São Paulo: GEN Atlas, 2015. EBook. (1 recurso online). ISBN 

9788595156326. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595156326. 

 
Bibliografia Complementar 
ALMEIDA, Fernando Lopes de; FERNANDES, Francisco Rego Chaves (Org.). 

Microeconomia. Tradução de Almir Guilherme Barbosa, Antonio Pessoa Brandão. 20. 

ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária, 1999. 

BAER, Werner. A economia brasileira. Tradução de Edite Sciulii. 3. ed. rev. ampl. e 

atual. São Paulo: Nobel, 2011. 

TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios de administração científica. Tradução de 

Arlindo Vieira Ramos. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

LEMES JUNIOR, Antonio Barbosa; PISA, Beatriz Jackiu. Administrando micro e 

pequenas empresas: empreendedorismo & gestão. 2. ed. São Paulo: GEN Atlas, 2019. 

EBook. (1 recurso online). ISBN 9788595150393. Disponível em: 



https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595150393. 
 

DIREITO E LEGISLAÇÃO 

Fundamentos e conceituação filosófica de moral, ética e valores; Ética, moral e valores 

sociais, ambientais e econômicos; Código de Ética Profissional do engenheiro; Legislação 

Profissional- CONFEA/CREAs; Responsabilidade Técnica-código de Defesa do 

Consumidor; Propriedade Intelectual. Transferência de tecnologia-concorrência desleal. 

Abuso de poder econômico. Acervo Técnico. Atribuições Profissionais. Noções de Direito 

Civil. Direito de propriedade. A legislação profissional e as de interesse dos Engenheiros. 

Problemas profissionais. Noções sobre licitação. Cadastramento. Propostas e Contratos. 

Direito do Trabalho. 

 
Bibliografia Básica 

BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. Tradução de João Rezende Costa. São Paulo: 

Paulus, 2013. 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed. 

rev.atual. São Paulo: Saraiva, 2010. 

MONDIN, Battista. O homem, quem é ele?: elementos de antropologia filosófica. São 

Paulo: Paulus, 2015. 

 

 
Bibliografia Complementar 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. ERA 

BOBBIO, Norberto. Os intelectuais e o poder: dúvidas e opções dos homens de cultura 

na sociedade contemporânea. São Paulo: Ed. UNESP, 1997. 

BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo 

científico. Colaboração de Patrick Champagne, E. Landais. São Paulo: Ed. UNESP, 2004. 

BRASIL. CONSTITUIÇÃO (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 

promulgada em 5 de outubro de 1988. Colaboração de Antonio Luiz de Toledo Pinto, 

Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt, Lívia Céspedes. 39. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 

2006. 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2. ed., 19. reimpr. 

São Paulo: Companhia das letras, 2002. 

 
ERGONOMIA E SEGURANÇA NO TRABALHO 

Introdução à Segurança no Trabalho. A evolução da segurança no trabalho (histórico). 

Análise do contexto atual da segurança do trabalho. Conceitos relacionados à segurança 

no trabalho: normas regulamentadoras e a legislação pertinente. Controle do ambiente. 

Proteção coletiva e individual. Proteção contra incêndios. Controle de perdas e 

produtividade. Segurança no projeto. Riscos e acidentes. Análise e estatística de 

acidentes. Organização de segurança do trabalho na empresa. Segurança em atividades 

extra-empresa. Barramento, aterramento, pára-raio. Ergonogmia. 

 
Bibliografia Básica 

BARBOSA FILHO, Antônio Nunes. Segurança do trabalho e gestão ambiental. 4. ed. 

São Paulo, SP: Atlas, 2011. 



LIDA, Itiro; GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. Ergonomia: projeto e produção. 3. ed. 

rev. São Paulo: Blücher, 2016. 

MATTOS, Ubirajara Aluizio de Oliveira; MÁSCULO, Francisco Soares (Org.). Higiene e 

segurança do trabalho. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 

SALIBA, Tuffi Messias. Curso básico de segurança e higiene ocupacional. 

Colaboração de Maria Beatriz de Freitas Lanza. 6. ed. São Paulo: LTR, 2015. 

 
Bibliografia Complementar 

CAMPOS, Armando; TAVARES, José da Cunha; LIMA, Valter. Prevenção e controle de 

risco em maquinas, equipamentos e instalações. 6. ed. São Paulo: SENAC/São Paulo, 

2012. 

COUTO, Hudson de Araújo. Ergonomia aplicada ao trabalho: o manual técnico da 

máquina humana. Belo Horizonte, MG: Ergo, 1995. v. 1 . 

CYBIS, Walter; BETIOL, Adriana Holtz; FAUST, Richard. Ergonomia e usabilidade: 

conhecimentos, métodos e aplicações. 3. ed. São Paulo, SP: Novatec, 2015. 

FALZON, Pierre (Ed.). Ergonomia. Tradução de Giliane M. J. Ingratta et al. São Paulo: 

Blücher, 2014. 640 p. ISBN 8521204121. 

GOMES FILHO, João. Ergonomia do objeto: sistema técnico de leitura ergonômica. São 

Paulo: Escrituras, 2003. 

RIO, Rodrigo Pires do; PIRES, Licínia. Ergonomia: fundamentos da prática ergonômica. 

2. ed. Belo Horizonte, MG: Health, 1999. 200 p., il. ISBN 857385037. 2 Exs. 65.015.11 

RIO 

 
SEGURANÇA e medicina do trabalho: NR-1 a 33, CLT - arts. 154 a 201 - Lei n. 6.514, 

de 22-12-1977, Portaria n. 3.214, de 8-6-1978, Legislação Complementar, Indices 

Remissivos. 62.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

SEGURANÇA e medicina do trabalho: NR-1 a 33, CLT - arts. 154 a 201 - Lei n. 6.514, 

de 22-12-1977, Portaria n. 3.214, de 8-6-1978, Legislação Complementar, Indices 

Remissivos. 64. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009. 

SEGURANÇA e medicina do trabalho: NR-1 a 33, CLT - arts. 154 a 201 - Lei n. 6.514, 

de 22-12-1977, Portaria n. 3.214, de 8-6-1978, Legislação Complementar, Indices 

Remissivos. 65.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 
 

GESTÃO DE CUSTOS 

Origem dos custos. Objetivos da análise de custos. Classificação de custos e despesas. 

Custos diretos e indiretos; fixos e variáveis; direcionadores de custo; Análise do ponto de 

equilíbrio. Análise de custos. Custeio por absorção e custeio baseado em atividades; 

custeio pelo método marginal; sistema de custeio ABC; Preço. Técnicas de redução dos 

custos: eliminação das atividades não produtivas. Impostos. Avaliação dos estoques. 

Margem de contribuição. Orçamento; Planejamento de orçamento: orçado x realizado. 

 
Bibliografia básica 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO: Custo 

como ferramenta gerencial. São Paulo: Atlas, 1995, v.8, 178p. 



NAKAGAWA, M. Gestão Estratégica de Custos. Atlas, 1995. 

BEULKE, Rolando; BERTÓ, Dalvio José. Estrutura e Análise de Custos. 1. Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2001, 328p. 

 
Bibliografia Complementar 

KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. Organização orientada para a estratégia: como a 

empresas que adotam o Balanced Scorecard prosperam no novo ambiente de negócios. 

10. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001, 411p. 

HANNSEN, Don R.; MOWEN, Maryanne M. Gestão de Custos: Contabilidade e controle. 

3. Ed. São Paulo: Thompson, 2003, 783. 

SHANK, John k.; GOVINDARAJAN, Vijay. A Revolução dos Custos: como reinventar e 

redefinir sua estratégia de custos para vencer em mercados crescentemente compet. Rio 

de Janeiro: Campus, 1997. 341p. 

MAHER, M. Contabilidade de Custos. Ed. Atlas, 2000. 
 
 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS 

Projeto como produto e como serviço; coordenação de projetos. Papel do projetista e dos 

demais agentes do empreendimento face ao processo de projeto. O processo de projeto e 

sua gestão. Configuração das equipes de projeto dentro da lógica multidisciplinar. Uso de 

gerenciadores eletrônicos para a coordenação de projetos. Sistemas de informação para 

a coordenação de projetos. Etapas de desenvolvimento do projeto. A coordenação de 

projetos do ponto de vista das empresas contratantes. Projeto para produção como 

ferramenta para a racionalização construtiva e a inovação. Preparação da Execução. 

Aplicações do Projeto para produção e dificuldades para sua implementação. Projeto para 

produção. Coordenação de projetos: gestão e controle do processo. 

 
Bibliografia básica 

GIDO, Jack; CLEMENTS, James P. Gestão de projetos. Tradução de Silvio B. Melhado. 

2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 

MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento e controle de obras: PERT/CPM; caminho crítico; 

folgas; abordagem probabilística; aceleração; nivelamento de recursos; linha de balanço; 

corrente crítica; análise de valor agregado. São Paulo: PINI, 2010. 

NOCÊRA, Rosaldo de Jesus. Gerenciamento de projetos: teoria e prática. 4. ed. Santo 

André, SP: Editora do Autor, 2009. 

 
Bibliografia Complementar 

HELDMAN, Kim. Gerência de projetos: guia para o exame oficial do PMI. 7.ed atual., de 

acordo com a quinta edição do PMBOK. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e 

controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração de projetos: como transformar 

ideias em resultados. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 



SALLES, Alvaro Angelo. Bioética: a ética da vida sob múltiplos olhares. Belo Horizonte, 

MG: Mazza, 2008. 

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 

3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009. 
 

TÓPICOS ESPECIAIS II 

Conceitos fundamentais da automação e dimensionamento de sistemas HVAC. Cálculo 

de carga térmica, dimensionamento e especificação do sistema. Dimensionamento da 

rede de dutos. Especificação de equipamentos HVAC. Estudo dos requisitos e da lógica 

da automação do sistema HVAC. Especificação dos equipamentos de automação. 

Acionamento elétrico e controle do sistema HVAC. Diagrama elétrico e de comando. 

Projeto em CAD da rede de dutos, diagrama elétrico e de comando, quadro elétrico e de 

comando, locação do sistema de sensoriamento e quadros. 

 
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

1. Sistema HVAC; 

2. Fan Coil e Chiller; 

3. Automação do sistema HVAC; 

4. Cálculo de carga térmica; 

5. Dimensionamento do sistema HVAC; 

6. Dimensionamento da rede de dutos; 

7. Especificação de equipamentos HVAC; 

8. Lógica de automação do sistema HVAC; 

9. Especificação de equipamentos de automação; 

10.Acionamento elétrico e controle do sistema HVAC; 

11.Diagrama elétrico e de comando; 

12.Desenho em software CAD. 
 
 

Bibliografia Básica 
ABRAVA. Climatização + refrigeração: Refrigeração, ar condicionado, ventilação 

aquecimento. São Paulo, SP : Nova Técnica Editorial, 2014 

MILLER, Rex; MILLER, Mark R. Ar condicionado e refrigeração. Rio de Janeiro : LTC, 

2014 

SILVA, Jesué Graciliano da; REIS, Rosemary Maffezzolli dos; GONÇALVES, Alexandre 

Sabade. Introdução a Tecnologia da Refrigeração e da Climatização. São Paulo, SP : 

Artliber, 2010. 

 
Bibliografia Complementar 
FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos elétricos. São Paulo : 



Érica, 2008 GEORGINI, Marcelo. Automação aplicada: descrição e implementação de 
sistemas sequenciais com PLCs. São Paulo, SP : Érica, 2008. 
SILVEIRA, Paulo Rogerio. SANTOS, Winderson E. dos. Automação e controle discreto. 

São Paulo, SP : Érica, 1998. 
PRUDENTE, Francesco. Automação industrial PLC - teoria e aplicações - curso básico. 

Rio de Janeiro, RJ : LTC, 2015 
 

Trabalho Final de Graduação II - TFG II 

Introdução ao estudo do projeto a ser desenvolvido; escolha da metodologia a ser 

utilizada; análise do cronograma de atividades. Redação de textos científicos, relatórios e 

monografias; sistemática de execução de um projeto de engenharia. 

 
Bibliografia Básica 

CARVALHO, Alex Moreira et al. Aprendendo metodologia científica: uma orientação 

para os alunos de graduação. 4. ed. São Paulo: O Nome da Rosa, 2006. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

2017. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 24. ed. rev. e atual. 

São Paulo: Cortez, 2007. 

 
Bibliografia Complementar 

ANDRADE, Maria  Margarida de. Introdução à  metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 9. ed. São Paulo: Atlas. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed São Paulo, SP: Atlas, 

2010. 

CARVALHO, Maria Cecília M. de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica: 

fundamentos e técnicas. 24. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho 

cientifico: projetos de pesquisa, pesquisa bibliografica, teses de doutorado, dissertações 

de mestrado, trabalhos de conclussão de curso. 8. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2018. 

HENRIQUES, Claudio Cezar.; SIMÕES, Darcilia (Org.). A redação de trabalhos 

acadêmicos: teoria e prática. 4. ed. rev.ampl. Rio de Janeiro, RJ: EDUERJ, 2008. 

ROSA, Maria Virgínia de Figueiredo Pereira do Couto. A entrevista na pesquisa 

qualitativa: mecanismos para validação dos resultados. Belo Horizonte: Autentica, 

2006. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 
ESTAGIO SUPERVISIONADO II 
Exercício profissional dentro das áreas afins da Engenharia Mecatrônica. 

O estágio supervisionado tem como objetivo a supervisão do exercício profissional em 

instituições públicas ou privadas, tendo o estudante que aplicar os conhecimentos 

teóricos adquiridos na instituição de ensino, mediante o cumprimento de programa 

previamente aprovado pelo supervisor de estágio 



SIMFIP E SIMPEX 

SIMFIP: Simpósio de Pesquisa e SIMPEX: Simpósio de Extensão. Eventos que ocorrem 

todos os semestres incentivando a produção científica de nossos acadêmicos. 

 
5.6. Disciplina de LIBRAS 

Atendendo ao Decreto nº. 5.626/2005 de 22/12/2005, a disciplina LIBRAS - Língua 

Brasileira de Sinais, em caráter optativo, poderá ser cursada em quaisquer períodos do 

curso. 

 
5.7. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena 

 

 
A implementação da temática das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena traz seu fundamento na Lei 

10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, na Resolução CNE/CP 01/2004 e no Parecer 

CNE/CP 3/2004, sendo que o último define em seu Art. 7º que: 

As instituições de ensino superior, respeitada a autonomia que lhe é devida, 
incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos diferentes 
cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o 
tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes 
[...]. 

 

 
A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena é trabalhada no curso de 

Engenharia Mecatrônica na disciplina Relações Étnico Raciais (3º período), localizada no 

eixo Educação e Sociedade e de forma transversal nas disciplinas de Projeto 

Interdisciplinar. Além de fomentar discussões em atividades curriculares e extra- 

curriculares de maneira transversal, bem como contemplada em eventos de pesquisa e 

extensão. 

 

 
5.8. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental 

 
 

Em atendimento à Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e ao Decreto Nº 4.281 de 25 

de junho de 2002 com integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo 

transversal, contínuo e permanente. 



A Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 (regulamentada pelo   Decreto   nº 

4.281, de 25 de junho de 2002), que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental em seu Artigo 2º define que: A educação ambiental é 

um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, 

de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 

formal (Art. 9º, II – Educação Superior) e não formal. 

Desta forma estabelece-se como Política   Institucional   a   inserção   de 

temáticas relacionadas com a Educação Ambiental, em atividades curriculares e 

extracurriculares de todos os cursos da IES de maneira transversal contemplada em 

eventos de pesquisa e extensão, além da prática e participação docente e discente em 

eventos institucionais correlacionados com a temática. 

No curso de Engenharia Mecatrônica a temática ambiental é trabalhada na 

disciplina Meio Ambiente (4º Período) localizada no eixo Educação e Sociedade e de 

forma transversal nas disciplinas de Projeto Interdisciplinar. 

 

5.9. Diretrizes Curriculares Nacionais para os Direitos Humanos 

 
 

O assunto em questão   é   tratado   diretamente   no   curso   na   disciplina 

Direitos Humanos (3º Período) localizada no eixo Educação e Sociedade, conforme 

Parecer CNE/CP nº 8, de 06/03/2012 que originou a Resolução CNE/CP, nº 1, de 30 de 

maio de 2012, bem como de forma transversal em diversos eventos e seminários na IES 

e em temáticas abordadas nos Projetos Interdisciplinares. 

Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, Combrate à violência doméstica 

e contra a mulher, são exemplos de eventos que abordam essa temática e são realizados 

ao longo do ano na IES. 

 

5.10. Oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EAD 

 
Em consonância com a Portaria n. 2117, de 06 de dezembro de 2019 que dispõe 

sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância – EaD em cursos de 

graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior – IES 

pertencentes ao Sistema Federal de Ensino, especificamente sobre o que trata o Artigo 

2º dessa portaria: “As IES poderão introduzir a oferta de carga horária na modalidade de 

EaD na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais, 



até o limite de 40% da carga horária total do curso.”; a UNIFIPMoc faz uso de parte desse 

percentual no curso de Engenharia Mecatrônica. 

A distribuição desse percentual encontra-se discriminado no quadro a seguir. 
 

Disciplina Formato CH 
Presencial 

CH 
Online 

Total 
CH 

Metodologia Cientifica Online assíncrona  40h 40h 

Algoritmo e Programação Híbrida 60h 20h 80h 

Português Online assíncrona  40h 40h 

Libras (Optativa) Online assíncrona  40h 40h 

Relações Étnico Raciais Online assíncrona  20h 20h 

Direitos Humanos Online assíncrona  20h 20h 

Meio Ambiente Online assíncrona  20h 20h 

Química Geral Híbrida 40h 20h 60h 

Geometria Analítica Álgebra Linear Híbrida 60h 20h 80h 

Administração e Empreendedorismo Online assíncrona  40h 40h 

Gestão de Custos Híbrida 60h 20h 80h 

Direito e legislação Híbrida 60h 20h 80h 

 
O material instrucional é produzido por professores e colaboradores do grupo AFYA 

educacional. A elaboração dos Materiais de Estudo obedece a um criterioso processo de 

construção, envolvendo equipe multidisciplinar, professores autores e equipe 

multiprofissional especializada na produção e formatação desse tipo de material, além 

de estar perfeitamente articulado com os conteúdos desenvolvidos nas videoaulas 

gravadas. Isso permite ao aluno o máximo aproveitamento dos conteúdos abordados. 

A partir do Material de Estudo são desenvolvidas atividades de compreensão, 

discussão e sistematização de conteúdos, conduzindo o aluno a uma apropriação 

consistente dos conteúdos curriculares atualizados e articulados com o perfil do egresso e 

o mundo do trabalho. Nos ambientes virtuais de aprendizagem o aluno encontra, ainda, 

orientações para o autoestudo e a pesquisa. A unidade didática é a célula básica do 

desenvolvimento dos conteúdos. 

Uma Disciplina (componente curricular) está estruturada em quatro módulos. Cada 

módulo comporta uma Unidade Didática que contempla os conhecimentos pertinentes ao 

objeto de estudo da respectiva disciplina, cuja operacionalização conta com: Aulas de 

Conteúdo; Materiais de Estudo (em pdf); Videoaulas; Exercícios (de autocorreção); 

Fórum; Atividade Dissertativa; Simulado; e, Prova Final. Além de Material complementar 

que pode ser disponibilizado pelo tutor da disciplina. 

Os conteúdos básicos são expressos nos textos e esquemas produzidos pelos 

Professores Autores, sendo que a apropriação e aprofundamento dos conteúdos são 

realizados por meio das atividades obrigatórias a serem desenvolvidos nos momentos a 



distância através de autoestudo e de pesquisa, com orientação educacional a distância 

realizada pelo tutor da disciplina. 

A UNIFIPMoc utiliza como plataforma de gestão de aprendizado, o Canvas que 

permite a construção dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) de forma 

customizada, atendendo à suas necessidades e desafios exclusivos de nossa Instituição, 

facilitando o processo de ensino e elevando o nível da aprendizagem. 

O Canvas é composto por um poderoso conjunto de produtos altamente integrados, 

permitindo que a UNIFIPMoc obtenha todas as funcionalidades que realmente precisa 

para um melhor aprendizado, oferecendo todas as ferramentas digitais e de criação de 

conteúdo que professores e alunos necessitam para criar uma experiência de 

aprendizado mais intuitiva e conectada, apoiando a melhoria do ensino. 

Desta forma, tornamos a Educação mais eficiente, efetiva, continuando a promover 

uma excelente experiência de aprendizagem para todos. 

No ambiente virtual de aprendizagem – AVA o aluno terá a sua disposição vários 

recursos que comporão a carga horariam da disciplina e atenderão as necessidades para 

uma formação de qualidade. Quanto às atividades na sala de aula virtual, os 

procedimentos didáticos e metodológicos serão diversificados, envolvendo atividades 

expositivas, dialogadas, ativas, explicativas e práticas, por meio de cadernos de estudos, 

videoaulas, protocolos de aulas práticas, bem como debates em fóruns, chat, 

videoconferências (lives), apresentação presencial ou por vídeo de projetos de extensão, 

seminários, trabalhos em grupos, estudos de caso, resolução de problemas, entre outros 

meios. As apresesentações virtuais, videoconferências (lives) são realizadas utilizando-se 

a ferramenta ZOOM. 

A parceria NAPED (Núcleo de Apoio e Experiência Docente) e NEAD estimulam os 

docentes a fazer uso da criatividade, com tecnologia acessível, e a utilizar métodos e 

técnicas participativas em suas atividades, visando no discente o desenvolvimento da 

autonomia com a integração do aprender a conhecer, do aprender a fazer, do aprender a 

conviver e do aprender a ser. Mediante esse conjunto de atividades o aluno coloca em 

ação seus recursos, estratégias   e   habilidades,   e   participa   ativamente   do 

processo de construção do seu próprio saber. 

O NEAD – Núcleo de Educação a Distância é o responsável pela a oferta e 

operacionalização dos componentes curriculares a distância nos cursos de graduação 

presenciais. Criado em 2018, com o objetivo de atender à necessidade crescente de 

inclusão digital dos docentes e discentes, o Núcleo de Educação a Distância – NEAD 



responsável ainda, pela aplicação da digitalização e virtualização dos processos de 

ensino - aprendizagem por meio de recursos e plataformas tecnológicas. 

Tendo em vista a legislação que regulamenta e amplia o Ensino a Distância (EaD) e 

o aumento de demanda em 2020 e 2021 – devido à pandemia da COVID-19; o NEAD 

vem-se tornando referência no ensino online e híbrido (virtual e presencial) nas disciplinas 

ofertadas, uma vez que auxilia Docentes e Discentes no processo de ensino- 

aprendizagem, possibilitando uma interação ativa, por meio de metodologias inovadoras 

alinhadas com o planejamento definido pela Pró-Reitoria de Graduação e com os 

recursos tecnológicos ofertados pelo setor de Tecnologia da Informação - TI – da 

Instituição. 

 
 
 

5.11. Atividades acadêmicas desenvolvidas 

 
 

O curso se organiza em módulos teóricos que agregam disciplinas de conteúdos 

afins, que são desenvolvidos do primeiro ao décimo períodos; e, de forma paralela e 

integrada, o projeto interdisciplinar e as práticas profissionais, mediante as visitas 

técnicas. Também se inserem nas atividades do curso, de forma integrada aos conteúdos 

e com atividades de crescente complexidade, o SIMFIP - Simpósio de Pesquisa e o 

SIMPEX – Simpósio de Extensão. Tais atividades ocorrem por meio de inserção direta 

dos estudantes em equipes de trabalho, sempre sob a supervisão de um professor. 

A inserção precoce do estudante na comunidade, ultrapassa o mero reconhecimento 

da dimensão social dos problemas vivenciados pela população: induz à reflexão sobre o 

caráter social do processo que existe nas comunidades assistidas. 

O estágio supervisionado acontece no 9. e 10. Períodos, com atividades que 

permeiam todas as áreas de atuação do engenheiro, sendo que, para as áreas básicas, é 

obrigatório a todos os alunos. O objetivo geral é propiciar ao aluno a aquisição de 

experiência profissional específica que contribua, de forma eficaz, para sua inserção no 

mercado de trabalho. Trata-se de uma atividade de especial relevância, destinada 

também às trocas de experiências e novos conhecimentos sobre práticas cotidianas e 

inovadoras nos diferentes cenários de prática. Durante o desenvolvimento do estágio 

curricular obrigatório, serão observados os princípios fundamentais de atitude ética e 

científica, pluralismo e flexibilidade metodológica para alcance dos resultados e 

comprometimento com a inovação. Assim, a proposta é garantir o desenvolvimento das 



competências específicas previstas para o formando, capacitando-o para exercer 

eficientemente sua profissão. 

O desenvolvimento científico dos estudantes é propiciado por meio dos projetos de 

investigação que ocorrem a partir do primeiro período, com a iniciação na metodologia 

científica. O projeto tem cunho pedagógico, científico e social, pois, ao mesmo tempo que 

integra os conhecimentos e promove uma investigação científica comprometida com o 

rigor metodológico, busca inserir-se nas comunidades locais, identificando problemas e 

possibilitando alternativas de resolução. 

O Centro Universitário FIPMoc promove semestralmente encontros científicos, de 

pesquisa e ensino, nos quais os estudantes têm a possibilidade de trocar experiências 

entre si e com os professores/pesquisadores sobre as investigações científicas e novos 

avanços na área de engenharia. Eventos similares, na forma de seminários, fóruns e 

encontros específicos, representam atividades complementares para a formação dos 

estudantes. 

Além das atividades curriculares referidas, os estudantes contam, ainda, com as 

atividades complementares sob a forma de Iniciação Científica, Projetos de Extensão, 

Encontros Científicos e Monitorias. Todas essas atividades são orientadas a 

complementar a formação dos estudantes, com foco nas particularidades e afinidades de 

cada um deles. A Iniciação Científica ocorre por meio de elaboração e desenvolvimento 

de projeto de pesquisa, que pode ou não ter vínculo com atividades extensionistas da 

instituição. 

Mediante processo seletivo, anual, são oferecidas bolsas de inciação científica da 

UNIFIPMOC e bolsas voluntárias. As atividades em Projetos de Extensão possuem 

natureza diversa e envolvem estudantes em campos de prática com atendimento à 

população por meio de orientações, palestras educativas, entre outros, sempre 

acompanhadas por professores do curso. Os Encontros Científicos são promovidos pela 

instituição, em forma de seminários, congressos, fóruns e simpósios. Os temas são 

diversos a cada ano. 

As monitorias são disponibilizadas mediante processo seletivo. As áreas de atuação 

são definidas pela coordenação do curso em consonância com os professores 

responsáveis pelas disciplinas. 



5.12. Atividades Teóricas 

As atividades teóricas se desenvolvem nas aulas, palestras, grupos de discussão e 

aulas dialogadas. O professor trabalha a partir de um problema para o qual a turma 

deverá encontrar resposta. Ele conduz o trabalho de forma a não entregar a resposta 

pronta para o aluno, permitindo que ele reflita. Como busca e aquisição de 

conhecimentos, constitui um processo contínuo ao longo da vida de cada indivíduo. Há 

uma nítida diferença entre a aprendizagem de uma transmissão passiva professor- 

estudante e aquela em que é apresentada uma situação-problema, a partir do qual se 

realiza busca ativa de informações para a solução. Tal abordagem faz com que o 

estudante seja levado a superar suas falhas/deficiências, desenvolver um método próprio 

de estudo, utilizar adequadamente uma diversidade de recursos educativos e avaliar 

criticamente os progressos alcançados. Esse modelo pedagógico dá um passo importante 

em direção a uma prática atual que tem possibilitado o prazer e satisfação aos estudantes 

na tarefa de aprender, alcançar solidez e melhorar as habilidades necessárias ao bom 

desempenho profissional. Espera-se, assim, contribuir para a formação de um profissional 

mais adequado ao mercado de trabalho e às expectativas da população. 

Nesse processo, o estudante é o principal provedor de sua própria aprendizagem, 

que será conquistada ativamente, através da observação, do estudo e da pesquisa. O 

professor é um facilitador da aprendizagem, um orientador dos estudantes nos processos 

de aquisição do conhecimento, um exemplo nas atividades práticas, mas deve evitar, de 

um modo geral, o papel de transmissor contumaz de conhecimentos. 

Durante o desenrolar das atividades, os estudantes desenvolvem habilidades de 

análise de problemas, integração de conhecimentos prévios, questionamento e busca de 

soluções, além de habilidades de trabalho em equipe: liderança, comunicação e 

habilidade de aprender a aprender, disciplina e ética. 

Além das aulas, existem outros encontros teóricos entre estudantes e professores. 

Em qualquer situação, os grupos contam com apoio de diferentes recursos de mídia para 

desenvolvimento das atividades, que se desenvolvem em salas amplas e arejadas, com 

boa iluminação e ventilação. A escola oferece grande variedade de oportunidade de 

aprendizado através de uma boa bibilioteca e acesso aos recursos da Internet. 



5.13. Práticas Laboratoriais 

As atividades teóricas são complementadas com atividades práticas em laboratórios 

diversos, facilitando a compreensão dos conteúdos e fortalecendo a fixação dos 

conhecimentos. A infraestrutura é adequada, o material didático e equipamentos 

permitem aos professores, monitores e alunos boas condições para o desenvolvimento 

das atividades pedagógicas do curso. 

As práticas são acompanhadas pelos professores e são realizadas em consonância 

com os temas desenvolvidos nas aulas, de forma integrada. 

Os ambientes de prática laboratorial são múltiplos e diversificados, permitindo ao 

estudante ampliar, inovar e aprimorar seus conhecimentos. 

A instituição conta com laboratórios específicos para as diversas engenharia e 

especificamente para Engenharia Mecatrônica. 

Existem ainda laboratórios de informática que possibilitam aos acadêmicos estudos 

por meio da internet, softwares e aprimoramento das habilidades específicas e de busca e 

acesso às informações das bases de dados mais relevantes para a área. 

 
5.14. Práticas Complementares 

Além dos conteúdos curriculares apresentados, os estudantes contam com a 

possibilidade de realização de atividades complementares segundo os interesses e 

aptidões individuais. Essas atividades podem ser realizadas a partir da participação em 

eventos científicos, atividades de extensão, atividades de monitoria. 

As atividades complementares são componentes curriculares de caráter científico, 

cultural e acadêmico, cujo foco principal é o estímulo à prática de estudos independentes, 

transversais, opcionais e interdisciplinares, de forma a promover, em articulação com as 

demais atividades acadêmicas, o desenvolvimento intelectual do estudante, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Representam, portanto, 

um conjunto de oportunidades de aprendizagem ofertado ao estudante, mediante 

seminários, conferências, jornadas e congressos oferecidos aos estudantes em cada 

semestre letivo. 

As atividades complementares contemplam ensino pesquisa e extensão, podendo 

ocorrer em outras instituições e localidades. Estão previstas para serem realizadas ao 

longo de todo o curso, e perfazem 200 horas. Essas atividades estão regularmente 

implantadas na instituição, por meio de aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo 

estudante, mediante estudos e práticas de monitorias, estágios, programas de iniciação 

científica, programas de extensão, estudos complementares e cursos realizados em 



outras áreas afins. O Regulamento das Atividades Complementares está disponível na 

coordenação do curso, que é responsável pela validação e registro delas para cada um 

dos estudantes e também na sessão de Apêncie deste documento. 

Projetos de Extensão, como as Ligas Acadêmicas, representam uma importante 

atividade de inserção na comunidade e de prestação de serviços em eventos sociais. 

Todas essas atividades são orientadas a complementar a formação dos estudantes, com 

foco nas particularidades e afinidades de cada um deles. As atividades possuem natureza 

diversa e envolvem estudantes em campos de prática, com atendimento à população por 

meio de orientações, palestras educativas, apoio diagnóstico, entre outros, sempre sob a 

supervisão de um ou mais professores. 

Encontros Científicos são promovidos pela instituição em forma de seminários, 

congressos, fóruns e simpósios. Esses eventos representam oportunidade de 

desenvolvimento científico com maior ou menor grau de interação, segundo os interesses 

dos estudantes pelos temas abordados. De modo geral, os temas são diversos a cada 

ano e ao longo de um mesmo ano. 

 
5.15. Atividades de Pesquisa 

A pesquisa já se insere desde o primeiro período do curso, com nível de 

profundidade e complexidade crescentes. Está orientada na perspectiva de trabalhos 

multi e interdisciplinares, com a formulação de um projeto a ser desenvolvido a cada 

período, em consonância com os respectivos conteúdos. Presta-se como meio 

viabilizador do Estágio Básico, Formação Integradora e o Profissionalizante - como 

parâmetro de avaliação da produção acadêmica. Os resultados da produção das 

pesquisas ficam registrados e organizados nos portfólios, que são montados 

individualmente pelos alunos. 

 
 
 

 
5.15.1 Projetos interdisciplinares 

 
Os projetos interdisciplinares são desenvolvidos como um processo globalizador, 

como uma postura pedagógica que tem um princípio ativo, integrador e objetiva minimizar 

a artificialidade do ensino acadêmico tradicional, aproximando-o, o mais possível, da 

realidade social e das exigências do mercado de trabalho. 



Em cada um dos projetos, cujos temas são definidos semestralmente, os estudantes 

se envolvem coletivamente na construção de uma produção científica a partir de pesquisa 

na comunidade. A definição do tema é coletiva, feita em reunião de cada período, 

conduzida pela coordenação do curso, que deve apresentar inicialmente propostas de 

temas, previamente pensadas, de modo a contemplar os conteúdos de todas as 

disciplinas. Chegando-se ao consenso quanto ao tema, o projeto se desenvolve com 

todas as etapas da investigação científica, perpassando todos os conteúdos do semestre, 

com auxílio das disciplinas envolvidas. 

A proposta do Projeto Interdisciplinar ultrapassa os muros da faculdade e cria elos 

entre os conteúdos estudados e o meio, permitindo uma melhor compreensão da 

historicidade de nosso tempo e a formação de profissionais conscientes de seu papel 

como cidadãos e sujeitos de seu próprio conhecimento. 

É uma atitude intencional, um plano de trabalho, um conjunto de ações que implicam 

um envolvimento individual e coletivo nas atividades empreendidas, pelo aluno e pelo 

grupo, sob a coordenação dos professores. Nesse trabalho, é indispensável a 

cumplicidade e o envolvimento de cada um dos professores. Pelo fato de os docentes 

terem sua formação ligada a um regime de especialização, a ideia da interdisciplinaridade 

provoca um repensar da autonomia dos especialistas. O trabalho convida à renovação da 

inteligência no encontro de pesquisas, antes solitárias, agora solidárias. 

O projeto permite as trocas entre os especialistas e integra as diversas disciplinas 

num mesmo projeto de pesquisa. Possibilita aos discentes e docentes trazerem a 

realidade trabalhada para ser pensada e analisada academicamente. As salas de aula 

dos cursos de graduação são espaços de pesquisa, superando a dicotomia 

ensino/pesquisa. Cada fase do projeto (problematização, coleta de dados, sistematização, 

relatório técnico e seminário) deve ser desenvolvida segundo normas científicas, 

voltando-se para os primeiros passos do acadêmico como pesquisador, informando-o no 

estudo, tornando eficazes suas leituras e indicando caminhos seguros para a pesquisa e 

a redação de textos. 

 
5.15.2 Trabalho Final de Graduação 

 
 

O Trabalho Final de Graduação, além de ser uma exigência das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Engenharia, foi inserido no curso como 

estratégia de consolidação do pensamento científico do formando. Constitui-se numa 

atividade acadêmica de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo 



pertinente à profissão ou curso desenvolvido, mediante controle, orientação e avaliação 

docente, cuja exigência é um requisito obrigatório, uma vez que a pesquisa está inserida 

na proposta pedagógica da instituição. De forma similar ao Projeto Interdisciplinar, deverá 

articular inter-relacionar os conteúdos das disciplinas estudadas com as experiências 

cotidianas, dentro e fora da instituição, para ratificar, retificar e/ou ampliar o campo de 

conhecimento teórico-prático, através do tema escolhido, em umas das áreas de 

concentração do curso. 

A atividade pressupõe contato com o processo de investigação científica, através do 

acompanhamento de todas as etapas de pesquisa, tais como: formulação do tema de 

pesquisa, localização do referencial bibliográfico, escolha das técnicas de pesquisa, 

elaboração coerente da conclusão da pesquisa e apresentação final do trabalho. 

O trabalho é de natureza técnica e científica, resultante de uma pesquisa, sob 

orientação de um professor/orientador com experiência em pesquisa, e estimula-se a 

produção final de um artigo científico como seu produto. Na proposta deste Projeto 

Pedagógico, TFG, deverá ser desenvolvido no 9º e 10º períodos. 

O regulamento do TFG encontra-se disponível na coordenação do curso e na 

sessão Apêndices deste documento. 

 
5.15.3 Iniciação Científica 

 
 

A Iniciação Científica representa inserção formal e voluntária do estudante em algum 

projeto de pesquisa em desenvolvimento por professores pesquisadores da instituição, de 

forma extracurricular. Desenvolve-se regularmente ao longo de um ano, após seleção dos 

projetos e currículos dos professores e estudantes que se candidatam ao processo. 

Com base nos princípios básicos estabelecidos pelo CNPq, os principais objetivos 

do PROIC são: 

 Estimular professores pesquisadores produtivos a engajarem alunos de graduação 

no processo acadêmico, otimizando a capacidade de orientação da pesquisa na 

Instituição;

 Despertar a vocação científica e incentivar os talentos potenciais entre os alunos 

de graduação, mediante suas participações em projetos de pesquisa, introduzindo 

o acadêmico no domínio do método científico;

 Proporcionar ao aluno, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de 

técnicas e métodos científicos, bem como estimular o desenvolvimento do pensar e



da criatividade decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os 

problemas de pesquisa; 

 Contribuir de forma decisiva para a consolidação e incremento de produtividade 

dos grupos e linhas de Pesquisa Institucional.

Cabe à Pró-reitoria de Pesquisa, pós-graduação e Extensão (PROPPEXI) da 

UNIFIPMoc o gerenciamento do Programa. O Edital de seleção é divulgado anualmente 

contemplando duas modalidades: 

 
 PROIC modalidade Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PROBIC), com 15 bolsas, no valor de R$ 220,00 para discentes;

 PROIC modalidade Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica 

(PROVIC), com 15 trabalhos como pesquisadores voluntários.

 
 

5.15.4. Atividades de Monitoria 

 
 

As atividades de monitoria são desenvolvidas em vários conteúdos disciplinares e 

oferecem aos estudantes uma oportunidade extra de aprendizagem. A congruência social 

e cognitiva que se estabelece no processo de monitoria possibilita novas oportunidades 

para construção do conhecimento. 

Em cada semestre, após definição consensual com os professores e o desempenho 

dos alunos, define-se a necessidade de apoio de monitorias para os estudantes. Todos os 

estudantes interessados em participar do processo devem-se inscrever para processo 

seletivo, cujo objetivo é identificar o estudante mais apto para auxiliar seus pares na 

construção do conhecimento em atividades de orientação e encontros extraclasse, 

mediante apoio docente e orientações específicas. 

Os estudantes que desenvolvem as atividades de monitoria recebem certificados 

pela participação, com discriminação da carga horária envolvida. 

 
6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 
 

O Centro Universitário FIPMoc investe significativamente no desenvolvimento e na 

manutenção de sua capacidade para aferir e avaliar o cumprimento de seus objetivos 

institucionais, a melhoria de seus processos e a produção de resultados específicos do 

aprendizado estudantil. Esse sistema de avaliação da UNIFIPMoc também está inserido 



no curso Engenharia Mecatrônica, ou Controle e Automaçâo respeitando as 

particularidades do curso, da metodologia proposta e propiciando, em tempo contínuo, a 

análise e melhoria do processo de formação do Engenheiro Mecatrônico. 

 
6.1 Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 
 

Existem duas propostas de avaliação: a formativa e a somativa. A primeira é 

compreendida como fonte de regulação dos processos de aprendizagem, ou seja, sua 

vocação é contribuir para as aprendizagens. A avaliação formativa permite a intervenção 

deliberada do professor, induzindo a uma regulação antecipada de uma aprendizagem em 

curso. 

O sistema de avaliação do processo ensino aprendizagem da UNIFIPMoc é 

centrado essencial, direta e imediatamente na gestão das aprendizagens dos alunos. 

Situa-se na perspectiva de uma regulação intencional, cuja finalidade é determinar, ao 

mesmo tempo, o caminho que cada um já percorreu e aquele que resta percorrer, com 

vistas a intervir para otimizar os processos de aprendizagem em curso. Essa proposta 

avaliativa desenvolve-se plenamente no quadro de uma pedagogia diferenciada, fundada 

sobre uma política perseverante de democratização do ensino. 

Em nosso sistema de avaliação, o caráter formativo é representado pelas 

oportunidades de recuperação (plano de recuperação elaborado a partir das dificuldades 

apresentadas pelo estudante e identificadas pelo professor) em cada conteúdo. O caráter 

somativo expressa-se na obrigatoriedade de realização das atividades avaliativas e, 

ainda, ao final, das oportunidades de recuperação, ou quando a lógica somativa é 

aplicada com o propósito de análise da progressão do estudante, ao longo das unidades e 

séries. 

As provas são essencialmente operatórias, com questões que buscam associar a 

prática profissional ao conteúdo trabalhado em sala. 

O sistema de avaliação do curso de Engenharia Mecatrônica foi concebido de forma 

coerente com os princípios curriculares e visam à melhoria do processo ensino 

aprendizagem e a verificação do alcance dos objetivos educacionais estabelecidos. A 

avaliação tem um papel relevante no controle de qualidade dos programas e no processo 

de formação profissional. A metodologia é baseada na problematização da realidade e 

centrada no estudante. São utilizados os princípios da educação de adultos, em que a 

autonomia e a responsabilidade pelo processo educativo assumem uma importância 

crescente. A motivação do adulto para aprender é fundamentalmente intrínseca ou 



diretamente relacionada à possibilidade de aplicação do conhecimento na vida, em 

situações reais. 

A avaliação dos alunos abrange todo o processo de formação profissional, incluindo 

conhecimentos, habilidades e atitudes, estendendo-se também no estágio. 

A avaliação proposta visa fornecer dados e informações para análise do 

funcionamento do Curso, integrando-se ao comprometimento ético e moral, com a 

finalidade de identificar e superar dificuldades. Aponta necessidades para transformação 

de uma realidade apresentada, o que permite auferir resultados significativos, 

possibilitando a criação de alternativas educacionais não só em relação aos 

conhecimentos, mas, sobretudo, em relação às habilidades, atitudes e competências do 

futuro profissional que a Instituição pretende formar. 

O conjunto de práticas assumidas no processo de avaliação norteia-se pelo fato de 

que a avaliação deve ser feita de modo global, para que seja realmente uma ferramenta 

de aprendizagem e de crescimento pessoal e profissional. Para tanto, requer a utilização 

de instrumentos variados, num trabalho colaborativo que busque qualidade e eficiência, 

que combinem informações qualitativas e quantitativas de diferentes fontes. 

O estudante é avaliado quanto a múltiplos aspectos, dentre eles cognição; 

competências, habilidades psico-motoras e atitudinais; relacionamento com professor, 

colegas e outros profissionais; dedicação e assiduidade; pontualidade e cumprimento de 

atividades de forma ética e humanística. 

Para que o professor possa avaliar coerentemente o acadêmico, a Instituição criou 

uma comissão de especialistas para orientar a elaboração de questões. O atendimento é 

feito individualmente por curso, com a presença do coordenador. Foi elaborado pela 

comissão um manual de como elaborar questões fechadas e abertas. A comissão 

seleciona as melhores questões por curso, para manutenção de um banco de questões 

da Instituição. 

As formas de avaliação praticadas pela UNIFIPMoc compreendem as avaliações 

das atividades de sala de aula, vinculadas ao Projeto de Pesquisa Interdisciplinar, e as 

provas, utilizadas para avaliação do conteúdo programático desenvolvido pelo professor 

em sua disciplina. 

Os critérios de avaliação do aproveitamento escolar estão dispostos no Regimento 

Interno da UNIFIPMoc. 

O aproveitamento escolar do aluno em cada disciplina/semestre é avaliado mediante 

as atividades escolares e a assiduidade. 



A avaliação é expressa em conceitos comparados a uma escala de valores, como 

mostra o quadro a seguir: 

 
CONCEITO VALORES CORRESPONDENTES 

A 90 A 100 PONTOS 

B 80 A 89 PONTOS 

C 70 A 79 PONTOS 

D 60 A 69 PONTOS 

E 0 A 59 PONTOS 

 
 

A avaliação do aproveitamento é feita por meio de atividades avaliativas e das 

provas. 

As provas correspondem a 60% (sessenta por cento) das atividades desenvolvidas 

no semestre, e as atividades avaliativas correspondem a 40% (quarenta por cento). 

O aluno que, por alguma razão, não seguir todos os passos normais da avaliação, 

fica sujeito aos seguintes procedimentos, conforme o caso: 

a) Outra prova ou atividade em situação de segunda chamada, que acontecerá em 

período previsto no calendário, caso haja justificativa legítima para sua concessão. 

b) O exame final, realizado após o término do período letivo, no valor de 100 (cem) 

pontos, para todos aqueles que não conseguirem alcançar o mínimo de 60% (sessenta 

por cento) de aproveitamento, durante o semestre letivo e que possuem o mínimo de 75% 

(setenta e cinco por cento) da frequência. 

A nota obtida no exame final será lançada até o limite de 60 pontos. 

O exame final aplicado ao aluno deverá ser corrigido pelo professor e entregue no 

Setor de Registro Acadêmico para lançamento no sistema e arquivamento, no prazo 

máximo de 03 (três) dias após sua aplicação. 

O professor deverá obedecer rigorosamente ao calendário de atividades acadêmicas 

docentes, para lançamento, na Intranet, dos resultados das avaliações e atividades. 

Com relação à frequência, o aluno deverá estar presente a, no mínimo, 75% 

(setenta e cinco por cento) das atividades programadas para cada semestre letivo. 

O processo de avaliação do curso de Engenharia Mecatrônica é realizado mediante 

avaliação interna, avaliação institucional e avaliação externa. Deverá ter como objetivo o 

aperfeiçoamento contínuo da qualidade acadêmica, a melhoria do planejamento e da 

gestão universitária e a prestação de contas à sociedade. Assim, a avaliação estará 

voltada para o aperfeiçoamento e a transformação do curso, preocupando-se com a 



qualidade de seus processos internos. Caracteriza-se como um processo contínuo e 

aberto, mediante o qual todos os setores do curso e as pessoas que os compõem 

participam de um repensar que inclui os objetivos, as formas de atuação e os resultados 

de suas atividades, constituindo-se em ferramenta para o planejamento da gestão e do 

desenvolvimento do curso. 

 
6.2. Sistema de Avaliação do Projeto do Curso 

 
 

O sistema de avaliação do Projeto do Curso de Engenharia Mecatrônica, integra o 

sistema de avaliação global do Centro Universitário FIPMoc. Foi implantado com a 

preocupação de acompanhar os princípios do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação, e assumir uma postura democrática e aberta à melhoria contínua. As 

atividades propostas têm o objetivo de acompanhar a implementação do curso, conforme 

previsto em seu Projeto Pedagógico, com vistas a ajustes e correções imediatas, além de 

viabilizar avaliações periódicas. 

O monitoramento assume o pressuposto de envolver todos os atores do processo de 

formação, tendo como foco principal a formação humanística, técnica, profissional, ética e 

política do estudante de Engenharia Mecatrônica e Controle Automação. A coordenação 

dos trabalhos é de responsabilidade da coordenação do curso, que conta com o apoio da 

equipe de avaliação institucional, facilitando ações e intervenções mais efetivas e mais 

amplas. Participam desse processo também os membros do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) do curso de Engenharia Mecatrônica, subsidiando as medidas necessárias através 

de debate com o corpo docente e discente. O NDE se reúne periodicamente, avaliando a 

disposição da matriz curricular e desenvolvimento do curso, apontando aspectos que 

podem e devem ser ajustados, no sentido de propiciar melhorias contínuas. 

A presença de professores mais envolvidos com as atividades práticas facilita a 

avaliação do desenvolvimento das competências dos estudantes. Essa competência é 

inferida pela observação e análise do desempenho dos estudantes frente às situações da 

prática profissional. As áreas de competência e os respectivos desempenhos e padrões 

de excelência foram estabelecidos de forma a orientar o planejamento e a avaliação em 

todos os períodos do curso. Os desempenhos representam as tarefas chave que 

caracterizam e circunscrevem uma determinada profissão e as capacidades (atributos) 

utilizadas para a realização das referidas tarefas. 

O monitoramento e a avaliação identificam processos e resultados, comparam 

dados de desempenho e propõem ajustes ao projeto, sempre que necessário. Buscam, 



ainda, apreender o projeto desde sua formulação, estendendo-se à sua implementação, 

execução e aos resultados e impactos produzidos. Essa avaliação contínua e sistemática 

contribui para o fortalecimento do curso. 

A avaliação do Projeto do Curso não é concebida como um mero procedimento 

burocrático. Busca-se o melhoramento contínuo nos processos e resultados de formação 

de profissionais comprometidos e envolvidos com o bem-estar das pessoas e populações 

assistidas. 

A avaliação do Projeto do Curso precisa ser realizada semestralmente. Alguns 

fatores de avaliação do projeto do curso são: 

 
- Cumprimento da carga horária das disciplinas; 

- Avaliação do conteúdo das ementas e objetivo de cada disciplina; 

- Desempenho dos alunos no decorrer e ao final dos semestres; 

- Nível dos professores e avaliação conjunta por alunos, funcionários e coordenação do 

curso; 

- Resultados da Avaliação Institucional; 

- Envolvimento dos alunos em atividades extraclasse, tais como: interesse por visitas 

técnicas e atividades de extensão. 

 
6.3. Avaliação Institucional 

 
 

A Avaliação Institucional sempre foi uma experiência desenvolvida pela UNIFIPMoc 

desde a implantação de seu primeiro curso superior, compreendida como instrumento de 

reflexão da práxis educacional, como única forma de aferir os significados do 

conhecimento produzido em todas as instâncias educacionais. 

Com a instituição do Sistema Nacional de Avaliação Superior – SINAES, pela lei No. 

10.861, de 14 de abril de 2004, a Avaliação Institucional assumiu nova dinâmica, com 

vistas ao enfrentamento do desafio de repensar o papel que a UNIFIPMoc desempenha 

na sociedade local - em constante mudança, marcada pela complexidade dos diversos 

atores sociais, com múltiplas funções e ideologias- o acesso das novas populações ao 

ensino superior, as competências e habilidades a serem adquiridas pelos egressos e a 

eterna busca da qualidade. Assim, avaliar, na UNIFIPMoc, sempre foi e é percebido como 

a compreensão de suas finalidades, seu projeto, sua missão, seus valores, suas relações, 

a dinâmica de seu trabalho, seus princípios e cultura acadêmica. 



As experiências já desenvolvidas permitem identificar as principais dificuldades e 

desafios para sua consolidação crescente, que se situam principalmente no âmbito das 

condições para sua operacionalização e utilização no planejamento para a melhoria 

institucional. No âmbito das concepções, objetivos e metodologias para a avaliação 

institucional, os avanços na UNIFIPMoc têm sido significativos. 

 
Alguns princípios que orientam a Avaliação Institucional da UNIFIPMoc são: 

 
 

a) Globalidade: o objetivo é avaliar a instituição como um todo e não partes ou níveis 

fragmentados dela. Mesmo quando se prioriza ou começa a avaliação por partes da 

instituição, sua análise sempre se fará em relação à instituição como um todo único. 

Historicamente, as instituições têm iniciado seus processos de avaliação tomando o 

ensino nos cursos como a unidade básica de análise. Na UNIFIPMoc, as unidades de 

análise a serem avaliadas inicialmente serão o ensino, a pesquisa, a extensão, a gestão 

administrativa e acadêmica, e o ambiente de convívio interno entre a comunidade 

acadêmica; 

 
b) Impessoalidade: a Avaliação Institucional não toma como objeto de análise as pessoas 

como indivíduos. Isso significa que não há intenção de julgamento individual de docentes, 

técnico-administrativos, alunos e ocupantes de cargos e funções no interior da 

UNIFIPMoc. Não são as pessoas que serão avaliadas, mas, sim, as estruturas, as 

práticas, as relações, os processos, os produtos e os recursos que constituem o 

saber/fazer da UNIFIPMoc, tendo em vista seus objetivos desejados; 

 
c) Não punição e não premiação: embora em determinadas circunstâncias a avaliação 

possa assumir uma conotação de punição ou premiação, esse não é seu objetivo. Ela 

busca identificar pontos fortes e pontos fracos da instituição, com vistas respectivamente 

a seu aprofundamento ou superação, sempre almejando o incremento da qualidade; 

 
d) Respeito à identidade institucional: embora a avaliação institucional desenvolvida em 

cada instituição de ensino requeira alguma padronização de instrumentos e indicadores 

de comparação interinstitucional, seu desempenho deve sempre ser analisado tendo em 

vista seus projetos e características específicas e das possibilidades de incremento da 

qualidade a partir delas. Por isso, a avaliação institucional precisa estar em relação 

dialética constante com o planejamento institucional e vice-versa; 



 

e) Credibilidade: a avaliação institucional somente se converte em instrumento para o 

planejamento da melhoria da qualidade, se for desenvolvida com competência técnica, 

correção ética e fidedignidade dos dados e evidências utilizados. E isso somente se 

constrói se houver transparência nos procedimentos, critérios e resultados alcançados, 

conduzindo à participação voluntária. Sem credibilidade, a avaliação permanece como 

uma formalidade, incapaz de motivar as pessoas para seu exercício; 

 
f) Continuidade e regularidade: a avaliação institucional não se reduz ao simples 

levantamento de dados, sua análise e produção de um relatório final. Ela é um processo 

permanente de conhecimento de si, a fim de alimentar o planejamento para a melhoria da 

qualidade. Esse processo requer continuidade e regularidade, para que possibilite a 

comparação de dimensões e indicadores em diferentes momentos e de maneira 

constante no âmbito da Instituição; 

 
g) Participação descentralizada: a avaliação institucional não terá legitimidade se não 

houver um envolvimento direto e coletivo de toda a comunidade acadêmica em seus 

diferentes momentos. Essa participação coletiva só poderá ocorrer na medida em que o 

processo for descentralizado, facultando, inclusive, a tomada de decisões em diferentes 

níveis da hierarquia institucional, no encaminhamento de medidas decorrentes dos 

resultados parciais no processo avaliativo; 

 
h) Disposição para a mudança: a necessária relação dialética entre avaliação e 

planejamento institucional requer uma atitude de abertura para a mudança, como 

condição para a inovação e a qualificação da vida universitária. Isso porque a avaliação 

não tem um sentido em si. Ela só faz sentido quando entendida com um instrumento 

permanente para re-alimentar o planejamento para a melhoria da qualidade. Seus 

resultados só alcançarão o potencial ótimo de inovação se entre a comunidade 

acadêmica houver o reconhecimento majoritário da precariedade e provisoriedade das 

práticas e entendimentos em vigor no interior da Instituição. 

 
A UNIFIPMoc conta a CPA (Comissão Própria de Avaliação) para o desenvolvimento 

da avaliação institucional, e todo o material referente aos procedimentos da avaliação e 

trabalho dos dados coletados é periodicamente discutido com todos os atores envolvidos. 



 

6.3.1 Avaliação Externa do Curso 

 
 

A avaliação externa será constituída por instrumentos de responsabilidade do MEC, 

que são o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), avaliação a que os 

alunos do curso são submetidos periodicamente (Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004), e 

a Avaliação das Condições de Ensino (ACE), que consta de instrumentos que fazem parte 

do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), realizada de acordo com 

a programação do Ministério da Educação. Esses instrumentos permitem analisar a 

estrutura e instalações físicas do curso, a qualificação do corpo docente e acompanhar o 

desempenho do estudante frente aos parâmetros nacionais de qualidade que possibilitam 

o planejamento de ações que reflitam na melhor qualidade do egresso. 

As avaliações externas realizadas pelo MEC são acompanhadas pela coordenação 

de curso. Após divulgação do relatório final de visita in loco, coordenação de curso e 

NDE, apoioados pela CPA, reúnem-se para análise desse documento e discussão, com 

os envolvidos, de todos os pontos levantados pela comissão externa de avaliação.   A 

partir daí, elabora-se um plano de ação com o objetivo de melhorar a qualidade do projeto 

pedagógico e o desenvolvimento do curso. 

 
6.3.2. Avaliação Interna do Curso 

 
 

A partir dos resultados apresentados pela CPA é elaborado um Plano de Ação, 

visando melhorar os aspectos apontados como pontos fracos do curso e aprimorar os 

pontos fortes. Esse plano é desenvolvido pela coordenação do curso e NDE, apoiados 

pela CPA; e, tendo os aspectos levantados discutidos com os envolvidos. 

Espera-se que essa análise e a experiência de autoavaliação proporcionada pela 

avaliação interna permitam ao curso aperfeiçoar seu Projeto Pedagógico. 

Na perspectiva avaliadora, o parâmetro considerado é o próprio curso em sua 

evolução histórica, os objetivos que ele próprio traçou e a realização desses objetivos em 

suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração, currículo, além de levar 

em consideração os resultados das avaliações externa e institucional, estabelecendo 

sempre objetivos concretos para o curso. 



7. NDE – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão designado para implementar, 

atualizar e acompanhar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico dos cursos da 

Instituição. Cada Curso da IES procede à organização de um Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), composto de um grupo de docentes que exerçam liderança 

acadêmica. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

 Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso dos cursos; 

 Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre diferentes atividades de ensino 

constantes no currículo; 

 Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão 

oriundas de necessidades de graduação, de exigências do mercado de trabalho e 

afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento dos cursos; 

 Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação; 

 Acompanhar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do curso; 

 Propor ao Colegiado de Curso alterações no Projeto Pedagógico do curso, 

justificando-as; 

 Ter pleno domínio das Diretrizes Curriculares nacionais estabelecidas para o curso; 

 Manter-se atualizado quanto às inovações pedagógicas e curriculares da área; 

acompanhar o desempenho dos docentes, por meio dos resultados das 

autoavaliações; 

 Elaborar relatórios semestrais de acompanhamento das atividades pedagógicas do 

curso e propor ações de melhoria; 

 Propor e acompanhar o desenvolvimento de atividades complementares; 

 Responder consultas referentes ao Projeto Pedagógico do Curso; 

 Acompanhar as visitas de avaliação in loco realizada pelo MEC; 

 Acompanhar o desempenho dos alunos no ENADE, e propor ações de melhoria, 

com base nos resultados obtidos; 

Elaborar e cumprir um plano de trabalho semestral, com o objetivo de promover 

melhorias permanentes no desenvolvimento do curso. 



 

 

8. CORPO DOCENTE 

 
 

O Centro Universitário FIPMoc procura ter sempre em seus quadros um corpo 

docente formado por profissionais capacitados, que ensinam o que fazem no dia a dia dos 

respectivos ambientes de trabalho, que sejam bem qualificados, e que ofereçam 

direcionamento acadêmico, de forma didática. 

O objetivo da UNIFIPMoc é selecionar membros para seu corpo docente que 

tenham tanto a preparação acadêmica avançada necessária para ensinar a teoria 

específica da área de estudo, quanto a experiência profissional prática e atualizada para 

ajudar os alunos a aplicar, em seu ambiente de trabalho, a teoria que aprendem na sala 

de aula. 

 
8.1 Políticas institucionais em relação ao corpo docente 

 
 

Respeitadas as competências do setor de Recursos Humanos, o processo de 

seleção e contratação de docentes para o curso de Engenharia Mecatrônica é de 

responsabilidade do coordenador do curso, sob a direta supervisão do Pró-reitor de 

Graduação. 

Com a colaboração das coordenações dos diversos cursos e sob a coordenação do 

Setor de Recursos Humanos competente, o processo de seleção e contratação dos 

docentes é divulgado e tornado público pelos meios mais adequados à realidade da IES. 

Nessa etapa inicial, é solicitado o envio de currículo Lattes e pelos interessados. A partir 

daí, o processo de seleção segue as etapas de análise curricular, entrevista e aula 

didática. Todos os candidatos que são selecionados como aptos para trabalhar na 

UNIFIPMoc participam de um treinamento, promovido pelo NAPED (Núcleo de Apoio 

Pedagógico e Experiência Docente) com vistas a aprimorar suas habilidades didáticas e 

tomar conhecimento das práticas e políticas institucionais. Nessa oportunidade, é também 

analisada a competência de cada candidato para exercer, em sala de aula, o papel de 

facilitador no trabalho com equipes de aprendizagem interativa. 

A Unifipmoc possui um Plano de Carreira Docente que permite a progressão de 

seus professores de forma vertical e horizontal. 



8.2 Composição do corpo docente do curso de Engenharia Mecatrônica 

 
 

O curso de Engenharia Mecatrônica, tem seu corpo docente formado 

predominantemente por profissionais da área de ciências exatas, principalmente 

engenheiros com destaque na sociedade norte-mineira em suas áreas de atuação. 

Buscando atender aos critérios de interdisciplinaridade necessários à boa formação, 

outros profissionais de destaque em suas áreas de atuação também participam do curso. 

 
8.3 NAPED – NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE 

 
 

O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED da UNIFIPMoc, 

caracteriza-se como um espaço de apoio didático-pedagógico, constituindo-se um 

instrumento de acompanhamento, orientação e avaliação das práticas pedagógicas dos 

cursos de graduação da Instituição. 

São objetivos do NAPED: 

 
 qualificar, sistematicamente, os processos educativos do sistema de ensino da 

Instituição, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e as Diretrizes Curriculares Nacionais; 

 orientar e acompanhar os professores sobre questões de caráter didático- 

pedagógico; 

 promover a permanente qualificação do corpo docente a partir de projetos 

específicos; 

 contribuir com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) nos processos avaliativos 

institucionais. 

 contribuir com o Núcleo de Atendimento ao Discente (NAD) no processo de 

elaboração, desenvolvimento e reestruturação do Projeto Pedagógico, visando a 

sua permanente melhoria, objetivando a efetivação da missão institucional. 

 auxiliar as atividades funcionais dos órgãos de apoio e prestação de serviços para 

o corpo discente; 

 desempenhar as demais atividades que recaiam no âmbito de suas competências 

e aquelas delegadas ou definidas pela Pró-reitoria de Ensino. 

O NAPED tem por finalidade apoiar os docentes da Instituição em sua qualificação 

didático-pedagógica, tendo em vista a otimização do ensino desenvolvido pela 

UNIFIPMoc, no cumprimento de sua missão e das visões dela decorrentes. O apoio 



docente desenvolvido pelo NAPED visa complementar e aprofundar os conhecimentos 

em didática e em metodologia do ensino superior, capacitando os docentes para o melhor 

desempenho das suas ações em sala de aula. 

O NAPED visa desenvolver ainda as seguintes ações: 

 
 auxiliar o colegiado do curso no planejamento e execução das ações que 

favoreçam o cumprimento da missão institucional, em conformidade com o Plano 

de Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico do Curso (PPC); 

 desenvolver atividades voltadas para a ética profissional e pedagógica; 

 
 fomentar discussões e práticas focadas nos fundamentos pedagógicos da docência 

universitária; 

 promover o debate e a implementação de atividades focadas nas tendências 

pedagógicas contemporâneas, enfatizando as temáticas do planejamento, do 

processo de ensino-aprendizagem, das técnicas de ensino e da avaliação da 

aprendizagem; 

 auxiliar o NED no desenvolvimento das reflexões inerentes à implantação, 

desenvolvimento e avaliação do Projeto Pedagógico; 

 analisar semestralmente os resultados da autoavaliação institucional, no âmbito 

das reflexões didático- pedagógicas dos curso, junto às coordenações de ensino, 

pesquisa e extensão; 

 apoiar os professores e/ou cursos, de acordo com as demandas apresentadas 

pelos docentes; 

 promover espaços coletivos de reflexão sobre a docência universitária, realizados 

periodicamente. 

 
A seguir é apresentado o Plano de Capacitação Docente, conduzido pelo NAPED 

UNIFIPMoc. 

 
 

8.3.1 Plano de Capacitação Docente 

Curso Preparatório para a Docência 



O curso tem o objetivo geral de propiciar o aprimoramento do corpo docente 

ingressante para a construção coletiva da proposta didático –pedagógica interdisciplinar e 

com os objetivos específicos de: (1) Compreender os fundamentos do processo ensino – 

aprendizagem; (2) Compreender os conceitos de currículo integrado e sua 

operacionalização em módulos de aprendizagem; (3) Estimular o desenvolvimento de 

práticas condizentes com a teoria das habilidades e competências; (4) Propiciar a vivência 

de práticas pedagógicas: saberes e fazeres docentes necessários numa abordagem 

interdisciplinar; (5) Aplicar atividades e instrumentos próprios da concepção formativa da 

avaliação. 

 
Encontro de Docentes 

No dia a dia da prática acadêmica, os profissionais se veem diante de grandes 

desafios: compreender as mudanças sociais, as novas demandas do mercado e os 

avanços da ciência. Com isso, é necessário um cuidado especial em relação à busca de 

atualização, com o objetivo de conhecer formas de ensinar que integrem os acadêmicos 

realmente no movimento do aprender a aprender, tornando-os protagonistas de sua 

aprendizagem. 

Os Encontros de Docentes são momentos de reunir os professores com o 

objetivo de compartilhar as experiências, desenvolvendo a capacidade de aprender, e 

ensinar como eternos aprendizes. 

A UNIFIPMoc apresenta como eixo norteador dos Encontros de Docentes a 

análise e a reflexão das práticas e estratégias adotadas no curso, visando à real 

aprendizagem dos conteúdos atitudinais, conceituais e procedimentais que possibilitem a 

formação de profissionais autônomos e empreendedores. 

 
9. APOIO AOS DISCENTES 

 
9.1. Apoio Financeiro 

A Instituição atende os acadêmicos com oportunidades de ajuda de custo nas 

mensalidades escolares, oferecendo bolsa de iniciação científica e monitoria nas 

disciplinas em que haja muitos casos de alunos com dificuldade de aprendizagem. 

Os acadêmicos contam com a oferta de estágios extracurriculares remunerados, 

oferecidos em parceria com empresas da cidade. 

A Instituição participa dos programas FIES e PROUNI. 



9.2. Estímulos à Permanência na Instituição 

 
A Instituição possui uma equipe de Fidelização, com os seguintes objetivos: 

 Atender os alunos com dificuldades financeiras; 

 Encaminhar alunos para obtenção de descontos especiais e bolsas de estudo; 

 Parcelar débitos de modo a permitir a continuidade dos estudos; 

 Encaminhar alunos para atendimentos nos serviços gratuitos prestados pela 

Instituição no NASPP (Núcleo de Atenção à Saúde e Práticas Profissionalizantes) e 

NPJ (Núcleo de Prática Jurídicas); 

 Auxiliar os alunos na resolução de questões financeiras, dificuldades de 

aprendizagem e encaminhamento para estágios. 

 
Tem como função ser o ponto de referência do aluno e, em seguida, fazer os 

encaminhamentos necessários aos setores específicos. 

Está estruturada dentro da política de orientação acadêmica, que tem como objetivo 

proporcionar aos alunos acompanhamento durante o curso, visando a um maior 

aproveitamento acadêmico e melhor formação profissional, assim como ampliação de sua 

compreensão sobre as diversas instâncias do ensino superior. 

O compromisso da UNIFIPMoc é oferecer, sistematicamente, pleno atendimento 

extraclasse, apoio psico-pedagógico aos discentes e atividades de nivelamento. 

 
9.3. Núcleo de Experiência Discente - NED 

 
 

O Núcleo de Experiência Discente - NED, é o espaço de atendimento às 

necessidades cotidianas dos discentes. Constitui-se por uma equipe multidisciplinar 

(Psicólogo e Psicopedagogo) responsável por acolher, orientar e conduzir os alunos dos 

cursos de graduação da UNIFIPMoc em questões acadêmicas e pessoais, prestando 

atendimento humanizado, assegurando a equidade de condições para o exercício da vida 

acadêmica. 

Tem como objetivo geral constituir-se em um espaço de escuta, reflexão e ações 

sobre as condições social, emocional e pedagógica do discente, compreendendo a 

dinâmica de seu processo de ensino aprendizagem, especialmente seu papel como 

protagonista da jornada de formação acadêmica. 

O NAE também realiza atendimentos individuais voltados a vários transtornos 

específicos de aprendizagem ou de desenvolvimento. Acadêmicos que são portadores de 



Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade, 

Transtornos de Linguagem, ou até mesmo transtornos mentais, que afetam diretamente 

as atividades acadêmicas e relacionais, são atendidos individualmente no setor. O 

acompanhamento envolve também o atendimento e orientação aos pais – quando 

necessário -, aos professores e coordenadores, no que se refere à flexibilização e 

processo de inclusão acadêmica. 

Quando verificada a necessidade, os acadêmicos são encaminhados ao Núcleo de 

Atenção à Saúde e de Práticas Profissionalizantes (NASPP) para atendimento pela 

equipe multidisciplinar de especialistas (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

psicoterapeutas) ou para outros serviços de atenção disponibilizados nas políticas 

públicas, garantindo a intersetorialidade e interdisciplinaridade do acompanhamento. No 

que se refere ao processo didático e avaliativo, os coordenadores dos cursos e 

professores são orientados quanto ao planejamento das atividades e adaptações 

necessárias, dentro do que preveem os limites dos perfis de egressos explicitados nas 

Diretrizes Nacionais Curriculares de cada curso. Em situações específicas de avaliação, é 

recomendada aos coordenadores e professores uma dilação de tempo na realização das 

avaliações acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade por 

profissionais de saúde externos à UNIFIPMoc ou pelo psicólogo responsável do NAE, 

bem como a adoção de critérios de avaliação das provas discursivas que considerem a 

singularidade linguística da pessoa com deficiência. Em casos específicos, são 

disponibilizados aplicadores para transcrição da resposta ou adaptação da impressão das 

provas, quando a dificuldade oferece algum comprometimento da leitura ou escrita das 

avaliações. 

 
São atribuições do NED: 

 
 

 Acompanhar acadêmicos que apresentem dificuldades de aprendizagem, 

visando o desenvolvimento de competências e habilidades, acompanhando o 

desempenho acadêmico, a evasão escolar, índices de aproveitamento e 

demais atividades acadêmicas; 

 Possibilitar a inclusão, adaptação e permanência de   alunos   com 

necessidades educacionais especiais conforme previsto   na   legislação 

brasileira que versa sobre as políticas afirmativas de inclusão voltadas aos 

grupos de acadêmicos com deficiência visual, auditiva, intelectual, físico 

motora, múltiplas deficiências, altas habilidades/superdotação e transtorno do 



Espectro Autista para promover sua emancipação e inclusão nos sistemas de 

ensino; 

 Promover ações de acessibilidade atitudinal a partir de intervenções que 

estimulem a valorização das diferenças e diversidade   humana   entre 

discentes, docentes, técnicos administrativos e demais atores educacionais; 

 Promover ações de acessibilidade pedagógica conforme orientações do 

Ministério da Educação – MEC; 

 Auxiliar os acadêmicos   no   processo   de   integração   ao   contexto 

universitário; 

 Realizar, em parceria com o Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência 

Docente - NAPED, orientações aos docentes no tange às questões de ensino- 

aprendizagem específicas aos alunos que necessitem de adaptação 

pedagógica; 

 Acompanhar/ Desenvolver/ Promover os Programas de 

Nivelamento/Aperfeiçoamento e Monitoria acadêmica; 

 Realizar pesquisas a partir dos dados coletados nos atendimentos, 

relacionados à tipologia das dificuldades apresentadas pelos acadêmicos e 

encaminhar relatórios junto à coordenação de cursos e à direção acadêmica 

com a finalidade de desenvolver estratégias de intervenção institucional; 

 Estimular a   criação   de   Projetos   Interdisciplinares,   bem   como   acompanhar 

o seu desenvolvimento; 

 Acompanhar os Cursos na organização de atividades   acadêmicas 

preparatórias para o processo do ENADE; 

 Acompanhar/   Desenvolver   projetos   culturais    que    possibilitem    a 

convivência dos acadêmicos com a diversidade socioeconômico-cultural; 

 Promover   atividades   que   favoreçam   o   aprimoramento    constante    do 

ensino aprendizagem do aluno, considerando-o como protagonista   do 

processo de ensino, pesquisa e extensão; 

 Auxiliar na avaliação acadêmica dos ingressantes, buscando identificar as 

dificuldades de aprendizagem e auxiliar no planejamento de cursos de 

nivelamento/aperfeiçoamento, bem como acompanhar individualmente os 

acadêmicos que apresentarem dificuldades específicas de aprendizagem; 

 Orientar o estudante na identificação   das   principais   limitações   ou 

dificuldades acadêmicas, assim como orientá-lo a assumir estratégias de 

enfrentamentos pessoais e institucionais; 



 Atender os discentes em suas demandas psicossociais, promovendo um 

ambiente de ensino com relações saudáveis e harmoniosas; 

 Realizar   acolhimento   psicológico   por   meio   de    aconselhamento, 

identificando as urgências subjetivas nas suas diferentes dimensões 

(profissional, pedagógica, afetivo-relacional e/ou social), propiciando reflexão 

para um posicionamento pessoal mais adequado na   superação   dos 

problemas e realizando encaminhamentos para profissionais e serviços 

especializados, se necessário; 

 Realizar atendimento psicopedagógico individual e/ou grupal referente à 

organização dos estudos, oferecendo orientação de técnicas de estudo, 

recursos para estabelecimento de cronograma e rotina educacional, 

gerenciamento do tempo entre outras orientações; 

 
9.3.1 FIPCultural 

Evento quinzenal com programação variada na área intelectual, tecnológica, 

empreendedora e cultural promovida pelo Centro Universitário FIPMoc e conta com a 

participação de professores, acadêmicos e colaboradores da UNIFIPMoc e sociedade de 

Montes Claros e do Norte de Minas. 

 
9.4 Atividades esportivas 

A UNIFIPmoc incentiva a prática esportiva de seus acadêmicos apoiando as atléticas e 

realização de torneiro esportivos em diversas modalidades. Possui ginásio poliestiportivo 

com arquibancada e preparado para a prática de vôlei, handbol, basquete e futebol de 

salão. 

 
10. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICs NA OFERTA 

EDUCACIONAL 

 
 

O uso de recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tem-se 

tornado bastante comum no processo de ensino e aprendizagem. A escola moderna não 

pode mais prescindir da utilização desses recursos, até mesmo pela melhoria que 

acrescenta aos processos educacionais. 

Os estudantes têm a sua disposição recursos multimídia e documentos digitais que 

incrementam e facilitam a construção do conhecimento. 



Além de propiciar ambiente para a aprendizagem das ferramentas computacionais 

propriamente ditas, os laboratórios de informática da UNIFIPMoc funcionam como salas 

de aula informatizadas, nas quais estudantes e professores desenvolvem atividades 

acadêmicas relacionadas aos diversos conteúdos, apoiados por softwares, recursos de 

multimídia e acesso pleno e ininterrupto à Internet. A Instituição conta, atualmente, com 

sete laboratórios de informática, descritos no item infraestrutura. 

A UNIFIPMoc estimula e apoia seus cursos na incorporação de recursos 

tecnológicos na oferta educacional, que permeia várias áreas do conhecimento. Como 

exemplo desta prática tem-se, dentre outros: 

a) Utilização de Ambiente Virtual de Aprendizagem: A IES oferta disciplinas 

(parcial ou integralmente) na modalidade nos seus cursos. A equipe do Núcleo de 

Educação a Distância - NEAD da IES utiliza o Canvas como Ambiente Virtual de 

Aprendizagem permitindo uma interface de dialogicidade entre professores e alunos. 

c) Infraestrutura tecnológica nas salas de aula, auditórios e outros. Todas as salas 

de aula, laboratórios de ensino, biblioteca e auditórios são equipados com INTERNET e 

recursos multimídia modernos e proporcionais à sua dimensão e finalidade a que se 

destinam. 

d) Atualização tecnológica. Anualmente, em seu planejamento orçamentário a 

UNIFIPMco prevê atualizações tecnológicas dos softwares e equipamentos de informática 

e de tecnologia educacional, visando atualização da IES com relação aos recursos 

tecnológicos na oferta educacional. 

e) Tecnologia para apoio ao aluno com deficiência auditiva. Na Biblioteca, a IES 

disponibiliza, ao aluno com deficiência auditiva, software capaz de traduzir textos do 

português para a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

 
Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

A UNIFIPMoc utiliza os seguintes sistemas: 

 Sistema de Gerenciamento Acadêmico-Financeiro (TOTVS) sistema de 

controle acadêmico, financeiro, contabilidade, RH e biblioteca. 

 Sistema institucional de Correio Eletrônico todos os professes, alunos e 

técnico administrativos possuem um e-mail institucional, o que facilita e agiliza 

a comunicação interna e externa. 

 Intranet Acadêmica permite ao professor gerenciar suas disciplinas, 

acompanhando os resultados da avaliação, lançando frequência e notas. E aos 

alunos acompanhar sua vida acadêmica por meio do acesso aos resultados de 

suas avaliações e frequência, vida financeira na IES, calendário acadêmico etc. 



 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que permite a realização de 

atividades acadêmicas a distância via internet e está integrado com o sistema 

acadêmico. Por meio da Plataforma de Gestão de Aprendizado Canvas (no 

Learning Management System - LMS). 

 Aplicativo de transmissão remota, utiliza-se o ZOOM como ferramenta para 

transmissão de encontros virtuais sínconos. 

 Laboratório Virtual, a UNFIPMoc utiliza o Laboratorio Virtual Algetec para 

tornar atividades mais interativas e despertar nos futuros engenheiros maior 

interesse pela profissão. 

 Softwares específivos, os laboratórios de informática possuem os seguintes 

sofwtares à disposição de alunos e professores: AUTOCAD, ARCGIS, 

EBERICK, LUMINE, HYDROS, SKETCHUP, SKETBOOK, MATLAB, MINITAB, 

PROTEUS, OFFICE, 3DSMAX, COREL, ADOBE E REVIT 

 Biblioteca Virtual – Minha Biblioteca: é um consórcio formado pelas quatro 

principais editoras de livros acadêmicos do Brasil - Grupo A, Grupo Gen-Atlas, 

Manole e Saraiva - que oferece às instituições de ensino superior acesso a 

material atualizado e de qualidade. 

 Revista Multidisciplinar: com 36 números publicados, a Revista 

Multidisciplinar da UNIFIPMoc, divulga a produção de seus alunso e 

professores e autores externo. 

 
11. ESTRUTURA DE APOIO 

 
 

11.1. Infraestrutura geral 

O Centro Universitário FIPMoc estão instaladas no prédio da Sociedade 

Educacional Padrão Ltda., numa área de 7.500m², com área construída de 10.000m². 

O prédio possui 61 salas, com 60m2 em média, equipadas com ar-condicionado 

projetor multimídia e computador. Dessas 8 salas (sendo uma com capacidade para 100 

pessoas) foram projetas para trabalhos em grupos colaborativos, com telas e lousas para 

projeção e escrita em todas os lados da sala. As mesas foram confeccionadas em 

material que permite a escrita, propiciando aos alunos uma aprendizagem de forma mais 

diversificada. 

Possui um auditório com capacidade para 400 pessoas, equipado com projetor 

multimidia, aparelho de som e computador. Possui palco, rampa de acesso ao palco e 

coxia. 



A IES oferece ainda, espaços de convívio, cantina e ginásio poliesportivo. 

Para professores com carga horária integral, há gabinetes, destinados à 

preparação de aulas, estudos e trabalhos na instituição com computadores ligados à 

internet. 

A instituição possui salas destinadas à coordenação, contendo, cada uma, 

computador, impressora, telefone, mesa, cadeira, armários para guardar arquivos e 

objetos a ela relacionados. Próximo dela, localiza-se o espaço para secretaria de curso, 

devidamente equipada. As salas de coordenações ficam no 1° andar onde fica a entrada 

principal dos acadêmicos. 

A sala de professores é ampla e confortável. Está localizada no 1° andar na 

Instituição, conta com: computadores, poltronas, cadeiras, microondas, filtro de água 

mineral, banheiros feminino e masculino. O espaço é amplo, arejado e com boa 

iluminação. 

 
11.2. Acessibilidade 

 
A UNIFIPMoc apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida, atendendo às disposições previstas no Decreto N°5.296/2004 e a 

NBR9050/2004. 

 
Portaria 01: 

O acesso está adequado, de acordo com os requisitos estabelecidos na NBR 9050/04 

- Possui símbolo internacional de acesso indicando a entrada acessível. 

- Possui um guia rebaixado para vencer o desnível da calçada em frente à portaria. 

 
 

Escadas e Rampas de Acesso da Edificação 

As escadas e as rampas estão adequadas em todos os itens estabelecidos, de 

acordo com a NBR 9050/04: 

- Profundidade do piso dos degraus; 

- Sinalização com piso tátil de alerta e direcional; 

- Corrimãos com altura e formato adequados à norma 

 
 

Portaria 02 

O acesso está adequado nos itens estabelecidos, de acordo com a NBR 9050/04: 

-Os vãos das hastes das grelhas possuem dimensão máxima de 15 mm; 



- O corrimão está na quantidade e altura estabelecidas. 

 
 

Elevador 

O acesso ao elevador está de acordo com os requisitos estabelecidos na 

NBR9050/04: 

- Sinalização tátil de alerta e direcional junto às portas do elevador; 

- Sinalização em braile dentro do elevador. 

 
 

Pisos Táteis e Placas em Braile 

Segundo a NBR 9050/04, a sinalização tátil deve ser instalada perpendicular ao 

sentido de deslocamento, nas seguintes situações: 

- Obstáculo suspenso de 0,60m a 2,10m de altura do piso acabado; 

- No início e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas com a largura de 

0,25m, 0,60m e 0,32m, afastada onde ocorre a mudança de plano; 

- Junto às portas dos elevadores. 

 
 

Banheiros Adaptados 

Encontram-se instaladas barras horizontais para apoio, junto à bacia do sanitário, 

na lateral, fixadas a 0,30m de altura em relação ao assento da bacia, com 0,90m de 

comprimento. De acordo com a ABNT NBR 9050 /94, no caso de a bacia sanitária possuir 

caixa acoplada, devem ser instaladas somente as barras laterais. As barras de apoio têm 

diâmetro de 3,5cm a 4,5cm, e está a uma distância de 4 cm da parede. 

 
Acessos ao Interior dos Ambientes 

- Sinalização com piso tátil de alerta e direcional; 

- Corrimãos com altura e formato adequados, que atendem a NBR 9050/04; 

- escadas e rampas adequadas em todos os itens estabelecidos, de acordo com a NBR 

9050/04. 

 
Equipamentos Públicos (bebedouros) 

- Os bebedouros no interior da edificação estão adaptados para uso de cadeirantes. 

 
 

11.3. Laboratórios didáticos especializados: qualificação 



Os laboratórios do Centro Universitário FIPMoc - UNIFIPMoc atendem as normas 

regulamentares de funcionamento e biossegurança e são adequados em relação ao 

número de equipamentos para os estudantes e professores. 

Os equipamentos recebem regularmente manutenção preventiva e calibração, e são 

substituídos sempre que necessário, o que mantém a Instituição sempre atualizada em 

relação ao apoio didático para os professores que atuam em laboratórios. 

Nos laboratórios em que existe uma demanda por insumos específicos, eles são 

providos oportunamente, evitando, com isso, sua falta para realização das atividades 

educativas. Também existe preocupação com a questão da acessibilidade, e o parque 

laboratorial da instituição oferece todos os recursos para ampla acessibilidade dos 

estudantes. 

 
 

11.4. Laboratórios didáticos especializados: serviços 

 
 

A UNIFIPMoc conta com uma excelente estrutura laboratorial e de serviços 

especializados em Engenharia Mecatrônica, que, além de ser referência para o 

desenvolvimento do conhecimento dos estudantes, integrando a prática à teoria, também 

prestarão serviço à comunidade como: 

 
A. Ensaios Mecânicos - Peça 
A.1 - Compressão 
A.2 - Dureza Brinell 
A.3 - Tração 
A.4 - Cisalhamento 
A.5 - Constante em elementos elásticos 

 
B - Análise de Vibrações - Maquinários 
B.1 - Rotações por minuto 
B.2 - Defeitos em rolamentos 
B.3 - Defeitos por folga 
B.4 - Defeitos em mancais 
B.5 - Balanceamento 
B.6 - Alinhamento 
B.7 - Defeitos em engrenagens 
B.8 - Defeitos em lubrificação 
B.9 - Vida útil 
B.10 - Elaboração de rotinas de manutenção preditiva e preventiva 

 
C - Sistemas Térmicos - Maquinários 
C.1 - Manutenção e instalação de equipamentos refrigeradores 
C.2 - Elaboração de plano de manutenção e operação de câmaras frias 



D - Usinagem - Peça 
D.1 - Torneamento 
D.1.1 - Torneamento externo e interno 
D.1.2 - Rosqueamento interno e externo 
D.1.3 - Polimento e ajuste de precisão 
D.2 - Fresamento 
D.2.1 - Engrenagens 
D.2.2 - Furos equidistantes 
D.2.3 - Perfis complexos em geral 
D.3 - Torneamento CNC 
D.3.1 - Usinagem de precisão 
D.3.2 - Torneamento de peças em série 
D.4 - Ajustagem de precisão 

 
E - Soldagem - Peça 
E.1 - Por elétrodo revestido 
E.1.1 - Fusão de aços 
E.2 - Por TIG 
E.2.1 - Fusão de metais e ametais 
E.3 - Por MIG-MAG 
E.3.1 - Fusão de metais e ametais 
E.4 - Por Oxigás 
E.4.1 - Fusão de metais e ametais 

 
F - Prototipagem - Peça 
F.1 - Projeto e relatório técnico via CAD 
F.2 - Impressão em impressora 3D 
F.2.1 - Prototipagem e teste 
F.2.2 - Impressão de produção 

 
G - Manutenção de Equipamentos - Maquinário 
G.1 - Manutenção preditiva 
G.2 - Manutenção preventiva 
G.3 - Manutenção corretiva 

 

H - Projetos e Consultorias - Hora 
H.1 - Projeto de layout 
H.2 - Dispositivos e equipamentos 
H.3 - Projeto de sistemas térmicos 
H.4 - Engenharia de materiais 

 
I - Mão de Obra 
I.1 - Permanência de estagiários, para desenvolvimento de serviços e acompanhamento, 
em ambiente industrial 
I.2 - Permanência de laboratorista em ambiente fabril para projetos e consultoria 

 
Existe apoio técnico permanente de um responsável técnico e do coordenador do 

curso que supervisionam as atividades, em conjunto com outros profissionais da área 

para apoio aos estudantes. 



Existe uma preocupação constante com a manutenção dos equipamentos e o 

reconhecimento da comunidade para o serviço prestado. 

11.5. Descrição detalhada dos laboratórios 

Laboratórios atualmente disponíveis: 

 
Laboratórios de: Física; Química; Metrologia; Hidráulica e Pneumática; Processos 

de Fabricação (Usinagem, Soldagem e Conformação); Ensaios Mecânicos; Metalografia; 

Eletrotécnica; Tratamento Térmico; CAD; Máquinas Térmicas; Vibrações; Máquinas de 

Fluxo. Informática com programas especializados. Biblioteca com acervo específico e 

atualizado. Laboratório de Informática com Softwares Específicos. 

 

 
1- Laboratório de Física 

 
O laboratório conta com experimentos em Mecânica, Oscilações e Ondas, 

Mecânica dos Fluidos, Eletromagnetismo e Óptica. 

 
Equipamentos: 

 
4-Paineis de forças NDF-II 

20-Tripé universal Delta A 

1-Prensa hidráulica Ely EQ115 

6-Painel c/ tubo em U EQ049 

1-Barômetro de Torricelli EQ094A 

4- Cronômetro digital 

3- Célula fotovoltaica 

4 -Painel para associação de eletroeletrônica EQ 082 

25- Cabos EQ040 A02 

25- Cabos EQ040.12 

25- Cabos EQ040.11 

25-Cabos EQ040.A.01 

25-Cabos EQ040B.02 

25- Cabos EQ040B.01 

5- Chave Multiuso EQ034 

01- Banco ótico plano catelli EQ045A 

01- Banco ótico plano p/ ótica geométrica EQ045A2 

10- Fonte de alimentação CC Nadal EQ030 

13 - Multímetro digital 

01- Colchões de ar linear EQ020A 

01- Painel Klein 



01- Tripé Universal Delta-max 

02- Fonte para alimentação de bobinas DR 

01-Gerador de fluxo de ar Marte EQ021 

01-Mangueira 

01-Caixa de acessórios do colchão de ar 

03- Conjunto Emília Equipamentos gaseológicos 

01-Conjunto balístico Mr2 com cronômetro digital 

01- Pêndulo balístico Areu 

04- Conjunto Suz Coelho p/ Termodinâmica 

04- Gerador de Van Graff-III 

04- Conjunto Eletromagnético Kurt-projetável 

01 Conjunto Pinho p/ Lei de Lenz-Correntes de Foulcault-freio magnético 

06- Plano inclinado 

04- Conjunto para Termodinâmica-trocas de calor 

04- Mesa de adesão magnética para gerador EQ047.28 

2- Mesa de contorno de bobinas EQ 052.03 

4- Mesa projetável para bobinas- espiras paralelas EQ 052.07 

7- Conjunto de bobinas retangulares EQ061A 

4- Placas para condensador paralelo EQ065 

4- Dilatômetro linear 

4 – Ebulidor 

2- Diapasão 440 Hz EQ 127 

15- Dinamômetros Tubulares 

5- Cuba de onda com vibrador 

1- Painel para hidrostática EQ033 

1 -Vaso comunicante EQ048 

1- Fasímetro 

2- Laboratório de Química 

VIDRARIA 

05 – balões de fundo chato 250mls 

05 – balões de fundo chato 500mls 

05 – balões de fundo chato 1000mls 

05 – balões volumétricos 25ml 

05 – balões volumétricos 50ml 

05 – balões volumétricos 100ml 

05 – balões volumétricos 250ml 

05 – balões volumétricos 500ml 

05 – balões volumétricos 1000ml 

24 – bastões de vidro 

12 – beakeres 50ml 

12 – beakeres 100ml 

12 - beakeres 250ml 

12 – beakeres 600ml 

08 – bicos de Bunsen (especiais) 



06 – buretas com torneira de teflon 50ml 

06 - buretas com torneira de teflon 50ml âmbar 

06 – cápsulas com pistilo (médio) 

05 – dessecadores 

12 – erlenmeyer 50ml 

12 – erlenmeyer 100ml 

12 – erlenmeyer 250ml 

12 – espátulas com colher 

05 – frascos de kitazato 500ml 

06 – funis analíticos 

06 – funis de separação 

02 – furadores de rolha 

12 – garras mufa dupla 

12 – garrinhas (pinça sem mufa para bureta) 

12 – garronas (pinça sem mufa para condensador) 

06 – hastes 

05 – caixas de papel de filtro quantitativo 

02 – pares de luva térmica 

05 - pinças com detalhe na ponta para copos 

12 – pipetas graduadas de 1ml (1/100) 

12 – pipetas graduadas de 2ml (1/100) 

12 – pipetas graduadas de5ml (1/10) 

12 – pipetas graduadas de 10ml (1/10) 

12 – pipetas volumétricas de 1ml 

12 – pipetas volumétricas de 2ml 

12 – pipetas volumétricas de 5ml 

12 – pipetas volumétricas de 10ml 

06 – pissetas 500ml 

02 – placas para dessecadores 

06 – provetas 10ml 

06 – provetas 25ml 

06 – provetas 50ml 

06 – provetas 100ml 

06 – provetas 250ml 

02 – suportes para escorredores 

05 – telas de amianto para tripé 

05 – tripés de ferro especiais 

06 – vidros de relógio 100 mm 

06 – vidros de relógio 120 mm 

06 – vidros de relógio 80 mm 

12 – frascos âmbar de 100ml com tampa de plástico 

12 – frascos âmbar de 250ml com tampa de plástico 

12 - frascos âmbar de 500ml com tampa de plástico 

12 – frascos transparentes de 100ml com tampa de plástico 

12 – frascos transparentes de 250ml com tampa de plástico 

12 - frascos transparentes de 500ml com tampa de plástico 



EQUIPAMENTOS 

02 – peagâmetros 

01 – balança Q 500L, 210 C – Precisão 0,001 

01 – espectrofotômetro 

02 – balanças elétricas (precisão 0,1) 

02 – banhos maria microprocessados 

01 – capela de exaustão 

01 – lava olhos 

02 – bombas de vácuo 

02 – estufas para secagem e esterilização 

02 – destilador 5 litros por hora 

01 – chapa aquecedora 

05 – mufas de 500ml 

05 – mufas de 1000ml 

02 – agitadores eletromagnéticos 

02 – agitadores com aquecimento 

 
 

3- Laboratório de Informática 

 
São 07 laboratórios de Informática com máquinas modernas e acesso e à Internet. 

Cada um dos laboratórios dispõe de uma excelente infra-estrutura, com salas espaçosas, 
ar-condicionado, data show e computadores, com configurações descritas abaixo. 

 
Laboratório 01 ------------ 31 Máquinas. 
Dell Optiplex 3020 
CORE I5 
4GB RAM 
SSD 240GB 
LCD 19” 
Laboratório 02 ------------ 31 Máquinas. 
Dell Optiplex 3020 
CORE I5 
4GB RAM 
SSD 240GB 
LCD 17” 
Laboratório 03 ------------- 40 Máquinas. 
Dell Optiplex AIO 3030 
CORE I5 
4GB RAM 
SSD 120GB 

 
Laboratório 04 ------------- 45 Máquinas. 
Dell Optiplex AIO 3030 
CORE I5 
4GB RAM 
SSD 120GB 
Laboratório 05 ------------- 51 Máquinas. 



Dell Optiplex 3020 
CORE I5 
4GB RAM 
SSD 240GB 
LCD 19” 
Laboratório 06 ------------- 31 Máquinas. 
Dell Optiplex 3020 
CORE I5 
4GB RAM 
HDD 500GB 
LCD 19” 
Laboratório 07 ------------ 50 Máquinas. 
Dell Optiplex 3020 
CORE I3 
4GB RAM 
HDD 500GB 
LCD 19” 

 
 

4- LABORATORIO DE ELÉTRICA 

Show room de amostra de materiais elétricos para amostragem e percepção dos alunos. 

01 – Motor elétrico WEG com corte de carcaça didático 

08 - Motores Elétricos WEG padrão 

 

 
EQUIPAMENTOS: 

 
Uma bancada para grupo de 10 alunos composta de um painel (quadro elétrico) de 3 

circuitos um monofásico um bifásico e um trifásico, equipado com conjunto de condutores, 

disjuntores, fusíveis, interruptores de corrente, tomadas, motor elétrico, transformador, 

quadro elétrico com aterramento e um multímetro para execução dos experimentos. 

 
- Identificação de instrumentos de medidas elétricas; 

 
- Cálculo e medição de tensões, corrente e potência em cargas resistivas; 

 
- Cálculo e medição de tensões, corrente e potência em circuitos indutivos; 

 
- Cálculo e correção de fator de potência de motores; 

 
- Medição de correntes, tensões e potências em cargas indutivas e resistivas em paralelo; 

 
- Identificação, execução e teste de interruptores e tomadas para instalações elétricas 

prediais; 

 
- Medição de tensões e correntes em sistemas trifásicos; 



- estudo de motores de indução trifásicos e monofásicos; 

 
- Instalação de motores elétricos. 

 
Apresenta: 

 
 Configurações e aplicações mais usuais em sistemas elétricos industriais; 

 Bancada com quatro postos de trabalho; 

 Características funcionais de componentes elétricos utilizados comercialmente; 

 Módulos de ensaios com pontos de testes, permitindo a montagem dos circuitos 

elétricos e visualização dos sinais; 

 Equipado com disjuntor diferencial de terra automático de segurança. 

 
Integram: 

 
 Bancada robusta fabricada em chapa metálica e pintura eletrostática, subdividido 

em linhas para fixação dos módulos de ensaios; 

 Módulos intercambiáveis fabricados em chapas metálicas com pintura eletrostática 

e painel frontal silcado com valores e simbologias dos componentes elétricos. 

 Módulos individuais removíveis: 

 Medidor de tensão CA; 

 Medidor de corrente CA; 

 Medidor de tensão CC; 

 Medidor de corrente CC; 

 Medidor de freqüência; 

 Multímetro; 

 Medidor de potencia CA; 

 Medidor de kWh trifásico; 

 Capacitor; 

 Transformador; 

 Indutor; 

 Diodo; 

 Ponte retificadora monofásica; 

 Resistor de fio. 



Principais Experimentos: 

 

 Medição de tensão CC e CA; 

 Medição de corrente CC e CA; 

 Medição da resistência com voltímetro e amperímetro; 

 Medição de potência CC; 

 Medição da potência ativa monofásica e dedução do fator de potência; 

 Medição de freqüência; 

 Determinação da seqüência de fase; 

 Medição da potência ativa trifásica; 

 Método dos dois wattímetros; 

 Dedução da seqüência de fase usando o método dos dois wattímetros; 

 Determinação da potência reativa em sistemas trifásicos balanceados; 

 Medição da potência reativa monofásica; 

 Medição da potência reativa em sistemas trifásicos balanceados; 

 Medição de kWh trifásico. 

 
Apresenta: 

 
 Configurações e aplicações mais usuais em sistemas elétricos residenciais; 

 Painel didático transportável; 

 Características funcionais de componentes elétricos utilizados comercialmente; 

 Módulos de ensaios com pontos de testes, permitindo a montagem dos circuitos 

elétricos e visualização dos sinais; 

 Equipado com disjuntor diferencial de terra automático de segurança; 

 
Integram: 

 
 Painel robusto, fabricada em tubos e chapas metálicas, subdividida em linhas para 

fixação dos módulos de ensaios, possibilitando a fixação dos módulos de experimento; 

 Revestimento com pintura em epóxi pelo processo eletrostático; 

 Todos os módulos são fabricados em chapas metálicas com pintura em epóxi pelo 

processo eletrostático e painel frontal silcado com valores e simbologias dos 

componentes elétricos. São fixados na bancada através de parafusos recartilhados que 

dispensam do uso de ferramentas externas. 

 Módulos individuais removíveis com: 

 02 lâmpadas incandescentes; 



 02 lâmpadas fluorescentes com reator e starter; 

 01 Interruptor simples; 

 01 interruptor pulsador; 

 02 interruptores paralelos; 

 02 interruptores intermediários; 

 01 campainha; 

 01 relé fotoelétrico; 

 01 minuteria; 

 01 dimmer; 

 01 disjuntor Diferencial com sinaleiro; 

 01 timer Residencial; 

 02 fusíveis; 

 01 quadro de distribuição com 04 disjuntores; 

 01 motor monofásico; 

 02 contatores; 

 02 chaves bóia; 

 02 tomadas 2p + T; 

 04 tomadas de telefonia; 

 01 mini Central Telefônica; 

 01 sistema de porteiro eletrônico. 

 
 

 
5- LABORATORIO DE MECÂNICA DOS FLÚIDOS 

EQUIPAMENTOS: 

Reservatório aterrado com capacidade para 1000 litros de água 

Conjunto de tubulações, conexões, condutores abertos, registros, manômetros de 

pressão, piezometro e conjunto moto bomba, para execução dos testes de: 

 
- Determinação de vazão ; 

- Determinação de perda de carga; 

- determinação de curvas características de bomba; 

- Determinação de pressão; 

- determinação de altura piezométrica; 

- demonstração de ressaltos hidráulicos; 

- determinação de curvas de remanso, vertedouros; 

- Determinação de funcionamento de adutoras; 



- Medição de profundidade normais de escoamento: - Como variação de rugosidade das 

paredes dos canais; 

- Amostras de materiais fluidos para ensaios hidrostáticos de: 

- Densidade ; 

- Viscosidade ; 

- Pressão relativa; 

- Pressão absoluta ; 

- Forcas que atuam em superfícies submersas. 

 
MF3/12 - Bancada didática para ensino de Mecânica dos Fluidos. 

Especificações Gerais: 

- Bombas hidráulicas: 

- Determinação de perda carga distribuída em tubulações: 

. Tubo liso de Ø1/2.; 

. Tubo liso de Ø3/4.; 

. Tubo com rugosidade induzida de Ø3/4.; 

- Determinação de perda de carga localizada (singular) em: 

. Cotovelo Ø3/4.; 

. Curva Ø3/4.; 

- Curva de Medidores de Vazão: 

. Placa de Orifício; 

. Tubo de Venturi; 

o Hidrômetro residencial (vazão e volume); 

- Experimento de Reynolds: visualização de escoamentos nos regimes laminar e 

turbulento; 

- Manometria: 

. Piezômetro de água; 

. Manômetro de Bourdon; 

. Transdutor eletrônico de pressão. 

 
Composição: 

Bombas e Reservatórios: 

- 01 bomba centrífuga independente de 1/3CV em 220 Vac; 

-01 reservatório de 100 litros (60 litros úteis); 

- 01 Manômetro de Bourdon com glicerina (5,0 kgf/cm2 máx.); 

-01 reservatório de medida independente de aprox. 07 litros com escala; 

- 01 bico escamoteável para manobra da tubulação de retorno; 

 
Painél de Tubulação de Ensaio: 

-01 painel localizado sobre o reservatório com as seguintes 

instalações: 

. Perda de Carga Distribuída: 

- Tubo de PVC Ø1/2., liso, com válvula tipo esfera de mesmo diâmetro; 

-Tubo de PVC Ø3/4., liso, com válvula tipo esfera de mesmo diâmetro; 

- Tubo de PVC Ø3/4., com rugosidade induzida, com válvula tipo esfera de mesmo 

diâmetro; 



. Perda de Carga Localizada: 

- Tubulação em PVC Ø3/4. com curva 90°; 

-Tubulação em PVC Ø3/4. com cotovelo 90°; 

- Tubulação em PVC Ø3/4. com cotovelo 45°; 

-Tubulação pode ser removida e substituída por uma customizada; 

. Experimento de Reynolds: 

- Tubo liso em acrílico de 50 cm de comprimento, diâmetro de 25 mm externo e 20 mm 

interno; 

- Injeção de corante para análise visual do tipo de escoamento (laminar turbulento); 

. Instalação para Medidores de vazão: 

- Placa de Orifício (acompanha duas placas com diâmetros diferentes); 

-Tubo de Venturi usinado em acrílico transparente; 

- Hidrômetro residencial utilizado como medidor de vazão; 

.Piezômetro: 

- 01 (um) piezômetro de três linhas com tubos de vidro do tipo manômetro de tubo em U 

invertido: 

-Diâmetro externo de 8 mm; 

- Diâmetro interno de 6 mm; 

-Proteção frontal com painel de acrílico; 

- Bloco manifold usinado em acrílico transparente; 

- Bloco de ligação usinado em acrílico transparente; 

- Escala em alumínio com indicação em mm; 

- Permite realizar até três medidas simultâneas com coluna de 1,5 m; 

-Suporte de fixação tipo tripé; 

- Acompanha bomba de ar manual para contrapressão no piezômetro; Tomadas de 

pressão: 

- Todas as singularidades (curvas, válvulas, etc.) possuem as respectivas tomadas de 

pressão com conexões pneumáticas de diâmetro nominal de 6 mm; 

-Acompanha 20 metros de mangueira cristal de diâmetro6 mm para as tomadas de 

pressão; 

-Acompanha kit de vedações para as tomadas de pressãonão utilizadas; 

 
Instrumentação Adicional: 

- 01 cronômetro digitai; 

- 01 manômetro diferencial digital de pressão 

- Faixa de -30,0 à +30,0 psi; 

- Indicação de três dígitos mais sinal; 

- Conexões ao processo do tipo pneumática de 6 mm; 

- Alimentação 127/220Vac; 

 

 
6- LABORATORIO DE METROLOGIA 

 
O Laboratório de Metrologia do Curso de Engenharia Mecatrônica oferece ao aluno a 

possibilidade de familiarização com as técnicas de medição e controle em aparelhos 

manuais e semi-automáticos. 



Medições de vários elementos de máquinas tais como eixos, roscas de diversos tipos, 

engrenagens, estriados, conicidade, excentricidade, rugosidade e outros, são possíveis 

com os instrumentos disponíveis nesse laboratório. 

 

40 – Paquimetros Mecanicos 

04 – Paquimetros Digitais 

40 – Micrometros Mecanicos 

 
02 – Jogos de Blocos Dimensionais Padrão 

 
 

 
7- LABORATORIO DE PROTOTIPOS E PRODUTOS 

 
O Laboratório de Engenharia do Produto (Projeto do Produto) oferece ao aluno a 

oportunidade de executar diversos desenvolvimentos e design , tanto em materiais 

metálicos como não-metálicos poliméricos e cerâmicos. 

 

Equipamentos: 

 
01 – Maquina de Impressão GTmax core H4 

01- CubeX-Trio 3D-Systems ( 03 cores ) 

01 - Scanner de prototipagem rápida 

 
8 - LABORATORIO DE MATERIAIS E ENSAIOS 

 
O Laboratório de Ensaio de Materiais oferece ao aluno a oportunidade de executar 

diversos ensaios destrutivos, tanto em materiais metálicos como não-metálicos 

poliméricos e cerâmicos. 

 

Equipamentos: 

 
01 – Máquina de Ensaios Mecânicos DIDATECH de 20 KN 

01 – Máquina de Ensaios Mecânicos Compressão de 100 KN 

 
9 - LABORATORIO DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 

 
O laboratório de processo de fabricação oferece aos alunos máquinas e 

equipamentos que possibilita a construção de protótipos a partir da conformação por 

usinagem de corte como fresamento, torneamento, furação, rosqueamento entre outros, 

além de estudos de aprofundamento na área, conduzidos pela equipe do laboratório. 

 

EQUIPAMENTOS: 



1- Torno CNC ROME centur 30D 

1- Torno convencional CLEVER L-1440 Eco 

1- Fresadora CLEVER 

1- Esmerilhadeira ANG Bosch 

1- Multimetro digital Et-1110 

1- Ribitadeira Refal Manual BRT-120 

1- Compressor de ar 6mpi rch 110L C/M 1.5 Hp 

1- Furadeira de bancada Schulz FBS-16 

2- Morsas de bancada 

1- Motoresmeril 1Hp 

1- Furadeira Bosch 

1- Serra Multicorte 

1- Ferro de solda 180W 

2- Paquímetro digital Starret 

1- Micrometro digital 0-25 mm 

1- Relógio comparador Starret 

1- Maquina de solta de eletrodo revestido Bombozzi NM250 

1- Parafusadeira Dewalt 

1- Pistola para pintura com pressão de Inox 

 

 
10 – ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS 

 
O laboratório de acionamentos hidráulicos e pneumáticos possibilita aos alunos 

realizar a interação entre o aprendido em sala de aula, comparado aos softwares, bem 

como a aplicação prática. Permite aos alunos realizarem projetos no âmbito da 

engenharia mecatrônica, bem como consultorias e prestações de serviços e análises. 

A Bancada Didática Hidráulica/Eletro hidráulica foi desenvolvida para proporcionar o 

melhor aproveitamento didático por parte de seus usuários. Permite a realização de uma 

grande gama de exercícios e, em vista de sua concepção modular, adapta-se 

perfeitamente a montagem de novos circuitos, de acordo com a necessidade do 

treinamento. 

A inclusão de novos módulos, expandindo a configuração inicialmente adquirida, 

aumenta em muito a quantidade de exercícios possíveis de serem montados. Por possuir 

tampo duplo, permite a sua utilização simultânea por dois grupos de alunos. 

A aquisição em separado de módulos adicionais de alimentação elétrica e hidráulica 

possibilita a montagem completamente independente em ambos os lados da bancada. 

Construída predominantemente com perfis de alumínio, a bancada e dotada de rodizios, 

para facilitar sua movimentação e de apoios fixos para seus pés, para o caso de nao ser 

necessária a sua remoção frequente do local de instalação. 



Especificações Geral: 

- material predominante: perfis de aluminio 

- provida de rodizios e apoios fixos para os pes 

- modelo de tampo em perfil de aluminio na vertical 

- 01 gaveteiro com 03 gavetas em aco 

• Dimensoes: 1.526mm x 760 mm x 1.920mm 

• Peso aproximado: 450 kg 

• Alimentacao eletrica, 220V – 60Hz - Bifasico 

• Protecao: contra sobrecorrente, contra sobretensao e dispoe de fusivel de protecao 

interna. 

• Mangueira utilizada: Parker No-Skive 482TC-6 (3000 psi) 

As mangueiras hidraulicas possuem bitolas minimas de 3/8” e EXCEDEM as normas SAE 

100R1AT, EN 853-1SN e ISO 1436-1 tipo 1SN. 

Seu tubo interno e de borracha sintetica, possuindo reforco de um trancado de fios de aco 

de alta resistencia e 

cobertura de borracha sintetica de alta resistencia a abrasao, e suportam pressoes de ate 

3000 psi. 

• Conexoes: engate rapido de 3/8” face plana anti-vazamento para pressoes de ate 3000 

psi, conforme a norma 

ISO 16028 e HTMA (Hydraulic Tool Manufacturer’s Association). 

 
02 Válvulas limitadoras de pressão pré-operada (para ajuste de pressão para o sistema 

hidráulico). 

 
02 Botões comutadores para alívio do sistema (informação adicional no item Painel de 

Comando elétrico, abaixo). 

 
02 Botões de emergência para despressurização do sistema hidráulico e desligamento do 

motor elétrico (informação adicional no item Painel de Comando elétrico, abaixo). 

 
01 Válvula reguladora de vazão para demonstração de aeração 

 
01 Válvula de esfera na sucção da bomba (para simulação de cavitação com uma das 

mangueiras sendo transparente para a visualização do efeito de cavitação e aeração) 

 
Filtro de retorno com válvula By-Pass de 02 bar, elemento ABSOLUTO de 10 micra, com 

eficiência de filtragem de 99,5% para partículas de 10 micra, índice Beta>200 (Teste de 

múltipla passagem conforme Norma ISO 4572), com indicador de saturação visual. 

 
Bocal de enchimento com filtro de ar. 

Indicador de vácuo na entrada da bomba. 

Detector de partículas em linha (sistema de monitoramento das tendências de 

contaminação do sistema). 



Fácil possibilidade de intercambialidade entre os componentes hidráulicos e 

eletrohidráulicos Dimensões mínimas: comprimento: 1520 mm X largura: 760 mm X 

altura: 1900 mm 

 
Todos os engates hidráulicos utilizados na bancada didática e/ou nos módulos didáticos 

são de 3/8” face plana anti-respingo e suportam pressões de até 3.000 PSI. 

 
As mangueiras hidráulicas possuem bitolas mínimas de 3/8” e excedem as normas SAE 

100R1AT, DIN 20022-1SN, EN 853-1SN e ISO 1436-1 tipo 1SN. Seu tubo interno é de 

borracha sintética, possuindo reforço de um trançado de fios de aço de alta resistência e 

cobertura de borracha sintética de alta resistência a abrasão, e suportam pressões de até 

3.000 PSI. 

 
Painel de Comando Elétrico 

 
Painel de Comando para acionamento do sistema elétrico da Unidade Hidráulica com 

potência de 2,2kW. 

 
Projetado, fabricado, fornecido e testado de acordo com as últimas revisões da norma: 

 
- NBR 5410 - Instalações elétricas de Baixa Tensão / Norma Regulamentadora NR-10 

Cores de Sinaleiro e botões, conforme as normas IEC 73 e VDE 0199 

 
1. Painel de comando elétrico com as seguintes características: 

 
- Circuito monofásico 

 
- Potência total de acionamento 3kW 

 
- Tensão de potência : 220Vca 

 
- Tensão de comando : 220Vca 

 
- Frequência : 60Hz 

 
2. Armário com dimensional aprox. 400x300x200mm IP 54 cor cinza munsell N6,5, fecho 

com travamento do dispositivo de seccionamento por cadeado. Circuito protegido por um 

dispositivo a corrente diferencial-residual 

 
3. Botoeira para acionamento da válvula ON/OFF para alívio do sistema (ventagem) e 

emergência - Botoeira plástica com dois furos 

 
- Botão comutador 2 posições fixas 

 
- Botão de emergência com trava vermelho 

 
- Acessórios cabo, anilha, prensa cabo, barra de terra, plaquetas metálica e outros. 



4. Especificações do inversor: 

 
- 01 Inversor para motor trifásico de 3CV, tensão de alimentação de 220Vca 

 
a) IHM (Interface Homem Máquina) incorpordada ao inversor e mais 01  (uma) IHM 

montada na lateral do painel elétrico 

 
b) Software de programação (gratuito) de fácil programação Algumas características 

existentes neste inversor: 

 
- Frequência de entrada 50/60Hz 

 
- Temperatura de operação 0...40 graus Celsius 

 
- Controle sensorless vector control e V/Hz, permitindo economia de energia 

 
- Resistência de frenagem integrada 

 
- Comunicação em rede Modbus/RS485 

 
- 150% de sobrecarga por 60 segundos a 0.5Hz 

 
- Possibilidade de fornecimento de maior potência útil em ambientes de baixa temperatura 

 
- Macros para controle de velocidade, velocidades pré-determinadas, rampa, modo 

manual/automático, controle PID 

 

- Frequência de saída até 590 Hz 

 
5. Especificações de materiais: 

 
- Chave geral comutadora 2 pos. 3 pólos – In 16A 

 
- Interruptor diferencial 4 pólos 25A/30mA 

 
- Disjuntor bipolar 2A 

 
- Disjuntor motor com regulagem 6 a 10A 

 
- Bloco de contato auxiliar 1NA+1NF 

 
- Contator tripolar 18A 220V 

 
- Botão de impulso vermelho 

 
- Botão de impulso verde 

 
- Sinaleiro Led vermelho 220V 



- Sinaleiro Led amarelo 220V 

 
- Régua com conectores de passagem 

 
- Cabo flexível de alimentação de 5m 4x2,5mm2 

 
- Plug de 4 pólos 16A 220/240Vca 

 
- Tomada de sobrepor 4 pólos 16A 220/240Vca 

 
- Acessórios cabo, anilha, prensa cabo, barra de terra, plaquetas de acrílico e outros. 

01 Detector de partículas em linha (montado na bancada de treinamento) 

Sistema de monitoramento independente das tendências de contaminação do sistema. 

Visor digital para os níveis de contaminação baixa, média e alta. 

Software de autodiagnóstico 

 
Tecnologia de integração com PC e PLC totalmente integrada (RS232 / 4-20mA) 

 
Princípio de funcionamento: através de detecção óptica a laser por diodo de partículas 

reais 

 
Taxa de viscosidade de 10 a 500 cSt 

 
Temperatura: Ambiente de operação: -20ºC a +60ºC 

Temperatura: Fluido de operação: 0ºC a +85ºC 

Pressão de trabalho para o detector de partículas em linha: 2 a 420 bar 

Certificação: classificação IP66 EMC/RFI – EN61000-6-2:2001 

EN61000-6-3:2001 

Módulos Didáticos para Hidráulica 

 
- 02 Cilindros hidráulicos de dupla ação, diâmetro mínimo de 38 mm e curso mínimo de 

200 mm, com conexões de engate rápido com sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8” 

NPSF e montado em base apropriada para fixação no painel didático em perfil de 

alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Cilindros hidráulicos de dupla ação com diferencial de áreas de 2:1, diâmetro mínimo 

de 38 mm e curso mínimo de 300 mm, com conexões de engate rápido com sistema anti- 

vazamento de no mínimo 3/8” NPSF e montado em base apropriada para fixação no 

painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 



- 01 Motor hidráulico bidirecional, tipo engrenagem interna com deslocamento entre 8 a 15 

cm3/rot, com conexões de engate rápido com sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8” 

NPSF e montado em base apropriada para fixação no painel didático em perfil de 

alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas direcionais 4/2 vias, acionamento manual por alavanca e retorno por mola, 

mínimo CETOP 3 TN6, com conexões de engate rápido com sistema anti-vazamento de 

no mínimo 3/8” NPSF e montado em base apropriada para fixação no painel didático em 

perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas direcionais 4/3 vias, Centro Aberto Negativo, acionamento manual por 

alavanca com detente, mínimo CETOP 3 TN6, com conexões de engate rápido com 

sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8” NPSF e montado em base apropriada para 

fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de 

ferramentas. 

 
- 02 Válvulas direcionais 4/3 vias, Centro Tandem, acionamento manual por alavanca com 

detente, mínimo CETOP 3 TN6, com conexões de engate rápido com sistema anti- 

vazamento de no mínimo 3/8” NPSF e montado em base apropriada para fixação no 

painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas direcionais 4/2 vias, acionamento por rolete e com retorno por mola, mínimo 

CETOP 3 TN6, com conexões de engate rápido com sistema anti-vazamento de no 

mínimo 3/8” NPSF e montado em base apropriada para fixação no painel didático em 

perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 04 Válvulas de retenção simples, com conexões de engate rápido com sistema anti- 

vazamento de no mínimo 3/8” NPSF e montados em base apropriada para fixação no 

painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas de retenção pilotada, com conexões de engate rápido com sistema anti- 

vazamento de no mínimo 3/8” NPSF e montados em base apropriada para fixação no 

painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas limitadoras de pressão com conexão para ventagem, com conexões de 

engate rápido com sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8” NPSF e montado em base 

apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a 

utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas redutoras de pressão com retenção integrada, com conexões de engate 

rápido com sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8” NPSF e montado em base 

apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a 

utilização de ferramentas. 

 
- 01 Manômetro com amortecimento por glicerina com escala de 0-100 bar, com conexões 

de engate rápido com sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8” NPSF e montado em 



base apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a 

utilização de ferramentas. 

 
- 04 Válvulas reguladoras de vazão com retenção integrada, com conexões de engate 

rápido com sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8” NPSF e montados em base 

apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a 

utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas reguladoras de vazão com compensação de pressão, com conexões de 

engate rápido com sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8” NPSF e montados em base 

apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a 

utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas de fechamento, com conexões de engate rápido com sistema anti- 

vazamento de no mínimo 3/8” NPSF e montados em base apropriada para fixação no 

painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 06 Conexões em “TEE” 

 
- 01 Acumulador hidráulico com bloco de segurança, montado com conexões de engate 

rápido com sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8” NPSF e montado em base 

apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a 

utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas de sequência pré-operada com retenção integrada, com conexões de 

engate rápido com sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8” NPSF e montados em base 

apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a 

utilização de ferramentas. 

 
Jogo de mangueiras de 3/8” com engates rápidos anti-respingo (face plana) fêmea de no 

mínimo 3/8”. 

 
A mangueira deve exceder as normas SAE 100R1AT, DIN 20022-1SN, EN 853-1SN e 

ISO 1436-1 tipo 1SN. Seu tubo interno deverá ser de borracha sintética, possuindo 

reforço de um trançado de fios de aço de alta resistência e cobertura de borracha sintética 

de alta resistência a abrasão, e poder trabalhar até a pressão máxima de 3000 PSI, 

sendo: 

 
- 16 Mangueiras de 600mm (comprimentos mínimos) 

 
- 06 Mangueiras de 1000mm (comprimentos mínimos) 

 
- 04 Mangueiras de 1500mm (comprimentos mínimos) 

 
- 02 Despressurizadores de conexões hidráulicas 

Módulos Didáticos para Pneumática 



- 02 Conjuntos para preparação de ar comprimido, composto por: 

 
Filtro de ar comprimido, Regulador de pressão com manômetro, Lubrificador de ar 

comprimido 

 
Conjunto montado com conexões compactas (instant-air) para tubos termoplásticos de 

6mm de diâmetro externo em base apropriada para fixação no painel didático em perfil de 

alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Blocos distribuidores pneumáticos com válvula de abertura e fechamento com 8 

saídas com engate rápido com retenção com conexão compacta (instant-air) para tubos 

termoplásticos de 4mm de diâmetro externo, montado em base apropriada para fixação 

no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 10 conexões tipo TEE para mangueiras de 4mm; 

 
- 100 metros de tubo extra flexível de 4 mm; 

 
- 20 metros de tubo extra flexível de 6 mm; 

 
- 02 cortadores de tubos 

 
- 04 Cilindros de dupla ação com êmbolo magnético, diâmetro de 25mm e curso de 

125mm, conjunto montado com conexões compactas (instant-air) para tubos 

termoplásticos de 4mm de diâmetro externo em base apropriada para fixação no painel 

didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Cilindros de simples ação com retorno por mola diâmetro de 25mm e curso de 75mm, 

conjunto montado com conexão compacta (instant-air) para tubos termoplásticos de 4mm 

de diâmetro externo em base apropriada para fixação no painel didático em perfil de 

alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 08 Válvulas direcionais 5/2 vias, acionamento pneumático por duplo piloto, conjunto 

montado com conexões compactas (instant-air) para tubos termoplásticos de 4mm de 

diâmetro externo em base apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio 

de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 04 Válvulas direcionais 5/2 vias, acionamento pneumático por simples piloto com retorno 

por mola, conjunto montado com conexões compactas (instant-air) para tubos 

termoplásticos de 4mm de diâmetro externo em base apropriada para fixação no painel 

didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas direcionais 3/2 vias NF, acionamento pneumático por simples piloto, 

conjunto montado com conexões compactas (instant-air) para tubos termoplásticos de 

4mm de diâmetro externo em base apropriada para fixação no painel didático em perfil de 

alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 



- 02 Válvulas direcionais 3/2 vias NA, acionamento pneumático por simples piloto, 

conjunto montado com conexões compactas (instant-air) para tubos termoplásticos de 

4mm de diâmetro externo em base apropriada para fixação no painel didático em perfil de 

alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 10 plugs plásticos (tampão para conexão); 

 
- 02 Válvulas direcionais 3/2 vias NF, acionamento pneumático, Função temporizadora (0 

à 30s), ajuste por botão com escala graduada em segundos, conjunto montado com 

conexões compactas (instant-air) para tubos termoplásticos de 4mm de diâmetro externo 

em base apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, 

sem a utilização de ferramentas. 

 
- 04 Válvulas alternadoras, elemento "OU", conjunto montado com conexões compactas 

(instant-air) para tubos termoplásticos de 4mm de diâmetro externo em base apropriada 

para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de 

ferramentas. 

 
- 04 Válvula de simultaneidade, elemento "E", conjunto montado com conexões 

compactas (instant-air) para tubos termoplásticos de 4mm de diâmetro externo em base 

apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a 

utilização de ferramentas. 

 
- 10 Válvulas de controle de fluxo unidirecional, conjunto montado com conexões 

compactas (instant-air) para tubos termoplásticos de 4mm de diâmetro externo em base 

apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a 

utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas de escape rápido, conjunto montado com conexões compactas (instant-air) 

para tubos termoplásticos de 4mm de diâmetro externo em base apropriada para fixação 

no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 08 Válvulas direcionais 3/2 vias NF, acionamento mecânico por rolete e retorno por 

mola, conjunto montado com conexões compactas (instant-air) para tubos termoplásticos 

de 4mm de diâmetro externo em base apropriada para fixação no painel didático em perfil 

de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas direcionais 3/2 vias NF, acionamento mecânico por gatilho e retorno por 

mola, conjunto montado com conexões compactas (instant-air) para tubos termoplásticos 

de 4mm de diâmetro externo em base apropriada para fixação no painel didático em perfil 

de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas geradoras de vácuo com ventosa, conjunto montado com conexões 

compactas (instant-air) para tubos termoplásticos de 4mm de diâmetro externo. 

 
- 04 Válvulas direcionais 3/2 vias NF, acionamento manual por botão liso e retorno por 

mola, conjunto montado com conexões compactas (instant-air) para tubos termoplásticos 



de 4mm de diâmetro externo em base apropriada para fixação no painel didático em perfil 

de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas direcionais 3/2 vias NF, acionamento manual por botão rotativo com trava, 

conjunto montado com conexões compactas (instant-air) para tubos termoplásticos de 

4mm de diâmetro externo em base apropriada para fixação no painel didático em perfil de 

alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
Módulos Didáticos para Comando Elétrico 

 
- 02 Fontes 24 VCC/10A com proteção, 110/220VAC automática, com bornes de ligação 

rápida de cabos elétricos para pinos do tipo banana de 4mm, montado em base 

apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a 

utilização de ferramentas. 

 
- 02 Jogos de cabos elétricos com pinos do tipo banana de 4mm, cada um contendo: 

# 20 cabos de 500mm azul 

# 10 cabos de 1000mm azul 

 
# 20 cabos de 500mm vermelho 

# 10 cabos de 1000mm vermelho 

- 04 Placas com 3 relés tendo cada um 4 contatos comutadores, com leds indicadores de 

operação, com bornes de ligação rápida de cabos elétricos para pinos do tipo banana de 

4mm, montado em base apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio 

de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Placa com 3 botões elétricos tendo cada um 2 contatos NA e 2 NF, sendo 2 botões 

pulsadores e 1 com trava, com bornes de ligação rápida de cabos elétricos para pinos do 

tipo banana de 4mm, montado em base apropriada para fixação no painel didático em 

perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Distribuidores elétricos com 08 saídas, 08 indicadores luminosos e 01 sinal sonoro, 

com bornes de ligação rápida de cabos elétricos para pinos do tipo banana de 4mm, 

montado em base apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 

30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Botões de emergência com trava vermelho, com 01 contato NF e 01 contato NA, com 

bornes de ligação rápida de cabos elétricos para pinos do tipo banana de 4mm, montado 

em base apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, 

sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Placas com 2 relés temporizadores com temporização no acionamento tendo 1 

contato NF e 1 NA cada um, com bornes de ligação rápida de cabos elétricos para pinos 



do tipo banana de 4mm, montado em base apropriada para fixação no painel didático em 

perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Contadores pré-determinadores eletrônicos, registro de contagem de 4 dígitos, 

reposição elétrica e manual, tendo 1 contato comutador, com bornes de ligação rápida de 

cabos elétricos para pinos do tipo banana de 4mm, montado em base apropriada para 

fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de 

ferramentas. 

 
- 02 Sensores de proximidade indutivo, tensão de 24Vcc, com cabo elétrico montado com 

pinos do tipo banana de 4mm e montado em base apropriada para fixação no painel 

didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Sensores de proximidade capacitivo, tensão de 24Vcc, com cabo elétrico montado 

com pinos do tipo banana de 4mm e montado em base apropriada para fixação no painel 

didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Sensores de proximidade óptico, tensão de 24Vcc, com cabo elétrico montado com 

pinos do tipo banana de 4mm e montado em base apropriada para fixação no painel 

didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 04 Microrruptores fim de curso, com 01 contato comutador, tensão de 24Vcc, 

acionamento mecânico por rolete, com bornes de ligação rápida de cabos elétricos para 

pinos do tipo banana de 4mm e montado em base apropriada para fixação no painel 

didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
Módulos Didáticos para Eletrohidráulica 

 
- 02 Válvulas direcionais 4/2 vias duplo solenóide mínimo CETOP 3 TN6, com conexões 

de engate rápido com sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8” NPSFe montado em 

base apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a 

utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas direcionais 4/2 vias simples solenóide mínimo CETOP 3 TN6, com conexões 

de engate rápido com sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8” NPSFe montado em 

base apropriada para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a 

utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas direcionais 4/3 vias, Centro Aberto Negativo, duplo solenóide centrada por 

mola mínimo CETOP 3 TN6, com conexões de engate rápido com sistema anti- 

vazamento de no mínimo 3/8” NPSFe montado em base apropriada para fixação no painel 

didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 02 Válvulas direcionais 4/3 vias, Centro Fechado, duplo solenóide centrada por mola 

mínimo CETOP 3 TN6, com conexões de engate rápido com sistema anti-vazamento de 

no mínimo 3/8” NPSFe montado em base apropriada para fixação no painel didático em 

perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 



- 02 Válvulas direcionais 4/3 vias, Centro Tandem, duplo solenóide centrada por mola 

mínimo CETOP 3 TN6, com conexões de engate rápido com sistema anti-vazamento de 

no mínimo 3/8” NPSFe montado em base apropriada para fixação no painel didático em 

perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 01 Pressostato Hidráulico com escala de 10 a 160 bar, com conexões de engate rápido 

com sistema anti-vazamento de no mínimo 3/8” NPSFe montado em base apropriada 

para fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de 

ferramentas. 

 
Módulos Didáticos para Eletropneumática 

 
- 04 Válvulas direcionais 5/2 vias, acionamento elétrico por duplo solenóide de 24Vcc, 

com bornes de ligação rápida de cabos elétricos para pinos do tipo banana de 4mm, 

conjunto montado com conexões compactas (instant-air) para tubos termoplásticos de 

4mm de diâmetro externo e silenciadores, em base apropriada para fixação no painel 

didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 04 Válvulas direcionais 5/2 vias, acionamento elétrico por simples solenóide de 24Vcc, 

com bornes de ligação rápida de cabos elétricos para pinos do tipo banana de 4mm e 

retorno por mola, conjunto montado com conexões compactas (instant-air) para tubos 

termoplásticos de 4mm de diâmetro externo e silenciadores, em base apropriada para 

fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de 

ferramentas. 

 
- 04 Válvula direcional 3/2 vias NF, acionamento elétrico por simples solenóide de 24Vcc, 

com bornes de ligação rápida de cabos elétricos para pinos do tipo banana de 4mm e 

retorno por mola, conjunto montado com conexões compactas (instant-air) para tubos 

termoplásticos de 4mm de diâmetro externo e silenciadores, em base apropriada para 

fixação no painel didático em perfil de alumínio de 30x60mm, sem a utilização de 

ferramentas. 

 
- 08 Sensores de proximidade magnéticos (para cilindro pneumático), tensão de 24Vcc, 

com cabo elétrico montado com pinos do tipo banana de 4mm, com sistema de fixação 

para o cilindro pneumático. 

 
- 02 Conversores P-E, com bornes de ligação rápida de cabos elétricos para pinos do tipo 

banana de 4mm, montado em base apropriada para fixação no painel didático em perfil de 

alumínio de 30x60mm, sem a utilização de ferramentas. 

 
- 01 Sistema de Monitoramento via Wireless para Temperatura (Módulo Abraçadeira). 

 
Sistema de monitoramento de condição avançada que combina monitoramento remoto e 

tecnologia Bluetooth®, comunicação sem fio, com reconhecimento automático. 

 
Módulo didático composto pelo seguinte sensor: - Sensor de Temperatura de -40°C a 

125°C; Observação: 



- Aplicação móvel projetado para o sistema IOS 

 
 

 
11- Laboratório de Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos 

 
Este novo laboratório permite o desenvolvimento de atividades relacionadas a medição 

de perda de carga, instrumentação de escoamento fluido, armazenamento de energia e 

simulação de escoamentos simples. 

 
01 Sistema de perda de carga com quatro diferentes tipos de medição de vazão. 

01 Sistema didático de aquecimento solar. 

04 Tubos de Venturi. 

04 Placas de orifício. 

10 Transdutores de pressão. 115 

 
10 Termopares. 

 
05 Células fotovoltaicas de 60W. 

 
01 Controlador de carga e descarga para bateria de 12V. 

10 Fontes FTR 24V dc – 3W. 

01 Osciloscópio digital. 

 
02 Computadores com sistema operacional Windows XP. 

01 Licença Software LabView. 

 
 

12. Laboratório de Manutenção Mecânica 

 
O laboratório de manutenção mecânica proporciona ao aluno vivenciar a realidade 

industrial no campo da engenharia de manutenção. O aluno é capaz de definir e conhecer 

técnicas de manutenção industrial, bem como a utilização de instrumentos no campo da 

manutenção industrial; 

 
01 Redutor Mecânico 

 
01 Motor 4 cilindros ciclo OTTO 

 
01 Analisador de Vibrações portátil NK880 



Painéis de ferramentas; 

 
01 Furadeira Manual; 

 
01 Dispositivo didático para análise de vibrações 

01 prensa hidráulica 

01 termômetro digital com infra-vermelho 

02 torquímetros 

03 caixas de ferramentas manuais 

 
 

 
11.6 Biblioteca 

 
 

A Biblioteca do Centro Universitário FIPMoc - UNIFIPMoc foi fundada em junho de 

2000 e está localizada próximo ao pátio central, ocupando uma área de 680m2. Busca 

atuar de forma a criar condições para o estudo independente e a auto-aprendizagem, que 

vão garantir o desenvolvimento de cada membro da comunidade acadêmica como 

profissional e como pessoa. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 

8h às 21h300 min, horas e, aos sábados, das 8h às 12 h, possibilitando amplo acesso ao 

corpo docente e discente da instituição. 

A biblioteca possui uma coleção básica selecionada entre os melhores e mais 

conceituados autores das diversas áreas com quantidade de exemplares planejada para 

facilitar que a leitura dos textos seja uma constante na vida dos alunos. Os serviços 

garantem disponibilidades das obras do acervo de forma democrática, com livre acesso 

às estantes e empréstimo domiciliar de materiais impressos, audiovisuais e eletrônicos. O 

atendimento virtual é feito nos terminais de acesso à Internet, abertos também no mesmo 

horário da biblioteca. Possui 04 pessoas em seu quadro, sendo uma bibliotecária 

(Coordenação) e três auxiliares de biblioteca. O mobiliário é composto de 06 grandes 

mesas que se dividem em 10 pequenas repartições e 62 cadeiras (Salão de Estudos), 10 

mesas e 44 cadeiras (Estudo em Grupo), 30 mesas e 30 cadeiras (Estudo individual), 03 

mesas e 03 cadeiras (Processamento Técnico), 08 mesas e 08 cadeiras (Consulta), 01 

Balcão e 02 cadeiras (Setor de Empréstimo), 01 Balcão e 01 cadeira (Setor de 

Devolução), 02 mesas e 03 cadeiras (Setor de Coordenação), Internet com 08 terminais 

de acesso para usuários. Os equipamentos de informática incluem 14 computadores, 02 



impressoras multifuncionais, 02 mini impressoras, 02 leitoras de código de barras. O 

Sistema informático de consulta da biblioteca é o Sistema Sophia. 

O acervo de livros é de 27.600 títulos (março/2022). O acervo atualizado de 

periódicos é composto de 829 títulos, totalizando 23.350 fascículos de periódicos. O 

acervo de multimídia composto de 66 títulos de CDs e 309 títulos de DVDs. 

 
11.6.1 Serviços prestados aos usuários 

 
 

Para clientes internos: empréstimo domiciliar, para alunos e funcionários da 

biblioteca, por período de 7 (sete) dias, na quantidade de 5 (cinco) livros por vez e 2 (dois) 

materiais de multimídia por 07 (sete dias); para professores quantidade de 5 (cinco) livros 

por 7 dias e 2 (dois) materiais de multimídia pelo prazo de 07 (sete) dias. 

Reserva in loco e pela internet: é efetuada somente para obras que estejam 

emprestadas, sendo realizada pelo próprio interessado, que deverá manter contato diário 

com a Biblioteca, pois, a partir da devolução da(s) obra(s), ela(s) ficarão à sua disposição 

por 24 horas. O usuário que não retirar a(s) obra(s) reservada(s) dentro desse prazo terá 

sua reserva cancelada automaticamente. A reserva é intransferível. 

Renovação in loco e pela internet: É permitida a renovação da obra, desde que não 

haja reserva para ela. A renovação on-line é permitida até (04) quatro vezes; os 

comprovantes de empréstimo assinados in loco são válidos para posteriores renovações 

das obras. 

O cadastro in loco, são realizados por biometria cadastrada (impressão digital), 

desprezando qualquer outra identificação. 

Acesso às bases de dados local, INTERNET e Plataforma Minha Biblioteca: todo o 

acervo pode ser consultado através dos terminais, onde os usuários fazem consultas por 

autor, título, assunto, palavra-chave. É previsto o fornecimento de cópias: COMUT 

(Comutação bibliográfica), BIREME (LILAS, MEDLINE E OUTRAS), mediante um 

programa de Comutação Bibliográfica. É usado para solicitação de cópias de documentos 

em outras bibliotecas. A solicitação é on-line e o recebimento, via e-mail, correio e em 

tempo real. A remessa da Biblioteca para o usuário é via e-mail. 

Atendimento a pesquisas: o serviço fornece informações gerais ao usuário relativas 

à utilização da biblioteca, às reservas e à pesquisa bibliográfica. A referência possui um 

acervo de normas técnicas da ABNT para a consulta na Biblioteca. 



Catalogação na fonte: a Biblioteca da UNIFIPMoc dispõe deste serviço aos usuários, 

com elaboração de fichas catalográficas de monografias, dissertações e teses defendidas 

ou publicadas. 

Exposições e amostras: as novas aquisições encontram-se expostas no hall de 

entrada da Biblioteca, sob a responsabilidade do setor de Referência, podendo ser visto 

também na Home da Biblioteca no menu novas aquisições. Semanalmente, a cada quarta-

feira, as obras são substituídas. Todas as novas aquisições, que se encontram expostas, 

já estão disponíveis para empréstimo. 

Orientação sobre normalização: apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos 

através da orientação nas pesquisas bibliográficas, na elaboração de referências e de 

fichas catalográficas de trabalhos de conclusão de curso e pós-graduação. 

Capacitação/Treinamento aos Usuários: é composta de visita às instalações da 

biblioteca, palestra em sala de aula sobre os serviços e normas de funcionamento e 

treinamento em base de dados, com o tempo de 1h40min. 
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11.1. REGULAMENTO DOS ESTÁGIOS DO CURSO DE ENGENHARIA 

MECATRÔNICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FIPMoc - UNIFIPMoc 

 
 

I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

Art. 1°. Este Regulamento rege as atividades de estágio do Curso de Graduação em Engenharia 

Mecatrônica. 

 

Art. 2°. As atividades de estágio são essencialmente práticas e devem proporcionar ao estudante 

a participação em situações simuladas e reais de vida e trabalho vinculadas a sua área de 

formação, analisando-as criticamente. 

 

Art. 3°. As atividades de estágio devem buscar, em todas as suas variáveis, a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 4°. O estudo da ética profissional e do Estatuto do Engenheiro Mecatrônico e sua prática 

devem perpassar todas as atividades vinculadas ao estágio. 

 
 

II – DO COORDENADOR DE ESTÁGIO 

 

 
Art. 5°. O Coordenador de Estágio é eleito pelo Conselho Superior, e designado pelo Pró-reitor de 

Graduação, dentre os orientadores com exercício mínimo de 02 (dois) anos de orientação. 

 

Parágrafo unico A carga horária administrativa atribuída ao Coordenador de Estágio é de até 20 

(vinte) horas semanais. 

 

Art. 6°. Compete ao Coordenador de Estágio: 

 
I - coordenar e acompanhar os estágios dos alunos; 

 

II - implementar as decisões dos órgãos competentes referentes a estágios; 
 

III - assinar as correspondências, certidões e declarações referentes aos estágios; 

IV - aprovar os modelos de formulários utilizados no estágio; 

V - elaborar, semestralmente, proposta de distribuição entre os orientadores de estágio das 

diversas atividades atinentes ao Estágio Curricular, encaminhando-a à Coordenadoria de Curso; 



VI - propor à Coordenadoria de Curso projetos de trabalho interdisciplinar a serem desenvolvidos 

conjuntamente com outros cursos da IES 

VII - dar parecer sobre a viabilidade didática e prática dos projetos alternativos de estágio 

encaminhados à Coordenadoria de Curso pelos orientadores de estágio; 

 

VIII - encaminhar à Coordenadoria de Curso propostas de modificações na pauta de visitas, 

oficinas e atividades simuladas constantes dos Planos de Ensino das disciplinas; 

 

IX - encaminhar aos órgãos competentes da IES, na forma da legislação vigente, as propostas de 

convênios de estágio aprovadas pela Coordenadoria de Curso; 

 

X - autorizar atividade externa de estágio em indústrias, entidade ou empresa conveniada com a 

UNIFIPMoc; 

 

XI - autorizar a participação em programa alternativo de estágio devidamente aprovado; 

 
XII - aprovar a composição de equipes e escalas de horário dos estagiários, mantendo uma 

distribuição equitativa de acadêmicos nos diversos horários, de modo a acompanhar o 

desenvolvimento do trabalho realizado; 

 

XIII - avaliar o estágio externo desenvolvido em indústrias, órgãos, entidades e empresas 

conveniadas; 

 

XIV - elaborar, semestralmente, escala, designando orientadores de estágio para atuar nas 

diversas áreas de estágio; 

 

XV - apresentar, semestralmente, relatório do trabalho desenvolvido no exercício da 

Coordenadoria de Estágios; 

 

XVI - tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste Regulamento. 

 

IV – DOS ORIENTADORES DE ESTÁGIO 

Art. 7º. São Orientadores de Estágio aqueles que exercem atividades de acompanhamento dos 

alunos no estágio, competindo-lhes, principalmente: 

I - orientar, supervisionar e avaliar as visitas e atividades simuladas e reais das equipes de 

estagiários sob sua responsabilidade, atribuindo-lhes a respectiva nota; 

II - efetuar o controle de frequência ao Estágio Curricular dos estagiários pertencentes às equipes 

pelas quais forem responsáveis; 

III - acompanhar a elaboração e corrigir as peças projetuais, juntamente com os estagiários 

pertencentes às equipes pelas quais forem responsáveis; 



IV - avaliar a participação das equipes de estagiários pelas quais forem responsáveis, nos 

diversos espaços onde vão estagiar; 

 

V - apresentar, para análise, propostas de alterações da pauta de visitas, oficinas e atividades 

simuladas constantes dos Planos de Ensino das disciplinas; 

 

VI - fiscalizar a aplicação, por parte das equipes, dos critérios constantes do roteiro de 

atendimento de clientes; 

 

VII - determinar a apresentação, pelos acadêmicos, dos relatórios das visitas e dos locais 

estagiados; 

 

VIII - exigir das equipes relatórios das visitas às empresas de mecânica; 

 
IX - proceder ao exame e correção bimestral de todos os registros de atendimento das equipes e 

do cumprimento do roteiro de atendimento aos clientes; 

 

X - desempenhar todas as demais atividades decorrentes de sua função. 

 
§ 1°. Todas as atividades de orientação, supervisão, acompanhamento, avaliação e coordenação 

atinentes ao Estágio Curricular são consideradas atividades docentes, sendo seu exercício 

privativo dos membros do corpo docente vinculado ao Curso de Engenharia Mecatrônica da 

UNIFIPMoc. 

 

§ 2°. Para fins do Plano de Atividades do Curso de Engenharia Mecatrônica, cada conjunto de 

equipes orientadas pelo mesmo orientador de estágio, em um mesmo horário, é considerada uma 

única turma, podendo a carga horária da respectiva disciplina ser multiplicada por 2,5 (dois vírgula 

cinco), na forma prevista na legislação específica. 

 

§ 3°. A escala de trabalho dos orientadores de estágio é determinada pela Coordenadoria de 

Curso, ouvido o Coordenador de Estágios, e deve buscar manter no máximo 03 equipes para 

cada orientador, em cada dia letivo, para orientação e supervisão de suas atividades; 

 

Art. 8º. A figura do orientador de estágio pode ser exercida pelo coordenador do estágio depender 

da quantidade de alunos matriculados na disciplina Estágio Supervisionado em cada semestre. 

 

V - DA SECRETARIA DE ESTÁGIO 
Art. 9º. Compete à Secretaria de Estágio: 

 
I - manter arquivos de toda a correspondência recebida e expedida, bem como de toda a 

documentação e legislação referentes ao estágio; 



II - expedir todas as declarações e certidões pertinentes ao estágio, respeitadas as competências 

específicas do curso; 

 

III - manter arquivo de controle de todos os convênios que a UNIFIPMoc possui para estágios na 

área da Engenharia Mecatrônica, bem como cópias dos termos de compromisso de todos os 

alunos que estiverem realizando seus estágios com base nesses convênios; 

 

IV - divulgar as ofertas de estágio extracurricular; 

 
V - distribuir as tarefas aos bolsistas de extensão e treinamento; 

 
VI - manter arquivo com cópias de todos os projetos acompanhados pelos estagiários; 

 
VII - manter cadastro de clientes, que deve ser atualizado com base nos dados fornecidos pelos 

estagiários a cada novo atendimento; 

 

VIII - manter uma agenda de atendimento referente ao local de estágio, que deve ser atualizada 

pelos estagiários; 

 

IX - acompanhar, juntamente com os estagiários, as publicações oficiais; 

 
X - elaborar os modelos de formulários necessários para o bom funcionamento do estágio. 

 
XI - desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe forem solicitadas pelo 

Coordenador de Estágio na forma deste Regulamento; 

 

VI - DAS MONITORIAS 
Art. 10. Compete aos monitores das disciplinas do Estágio Curricular a tarefa de assessorar os 

orientadores de estágio, bem como orientar os estagiários no desempenho de suas atividades. 

 

Parágrafo único. Os monitores são selecionados na forma da legislação vigente e 

preferencialmente dentre alunos que já tiverem cursado pelo menos cinquenta por cento (50%) 

das disciplinas do Estágio Curricular. 

 

VII - DA AVALIAÇÃO 

Art. 11. A avaliação das atividades do Estágio Curricular é efetuada de acordo com a legislação 

vigente, em especial as normas determinadas pela UNIFIPMoc, bem como outros indicadores e 

instrumentos que constem dos respectivos Planos de Ensino. 

 

§ 1°. A recuperação dos conceitos a que se referem este artigo somente pode ser concretizada 

mediante plantões, , tendo em vista tratar-se de atividade eminentemente prática, não recuperável 

por meio de provas ou atividades. 



§ 2°. Na situação prevista no parágrafo anterior, é atribuído conceito "I" ao aluno, até que ele 

conclua a recuperação. 

 

§ 3°. Reprovado na recuperação, deve o aluno repetir o estágio, em período letivo regular. 

 
Art. 12. A presença mínima a todas as atividades de estágio, exigida para aprovação, é de setenta 

e cinco por cento (75%). 

 

VIII - DOS ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES COMPLEMENTARES. 
Art. 13. Para fins de cumprimento do Estágio Curricular, nos limites fixados na Integralização 

Curricular do Curso de Graduação em Engenharia Mecatrônica da UNIFIPMoc, pode o aluno 

realizar estágio: 

 

I - empresas, órgão, entidade ou empresa pública ou privada, desde que credenciado/ 

credenciada junto à UNIFIPMoc para receber estagiários em Engenharia Mecatrônica; 

 

II – mediante o desenvolvimento de projeto alternativo de estágio aprovado na forma prevista 

neste Regulamento. 

 

§ 1°. O credenciamento, para fins de estágio externo, e observados os critérios e condições 

estabelecidos pela Coordenadoria de Curso e pelo Coordenador de Estágio, obedece ao disposto 

neste Regulamento e demais legislações vigentes sobre convênios para realização de estágios 

curriculares. 

 

§ 2°. Os projetos alternativos de estágio funcionam sob a forma de atividades de extensão ou, 

conjuntamente, de extensão e pesquisa, e possuem, necessariamente, um orientador 

responsável. 

 

IX - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 14. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 
Helder Oliveira Lopes 

 

Coordenador do curso de Engenharia Mecatrônica 



11.2. Regulamento do Trabalho Final de Graduação 
 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º - O presente regulamento tem por finalidade a normatização das atividades relacionadas ao 

Trabalho Final de Graduação (TFG) do Curso de Engenharia Mecatrônica da UNIFIPMoc, 

indispensável para a colação de grau. 

 
Art. 2º - O Trabalho Final de Graduação consiste em uma pesquisa em dupla, ou em equipe, 

escrita sob a forma de artigo,  em qualquer área da Engenharia Mecatrônica. 

§ 1º: Os objetivos gerais visam propiciar aos alunos do Curso de Engenharia Mecatrônica: a 

demonstração dos conhecimentos adquiridos; o aprofundamento temático; o estímulo à produção 

científica e à consulta de bibliografia especializada; e o aprimoramento da capacidade de 

interpretação prática e crítica de Engenharia Mecatrônica. 

§ 2º: A dinâmica consistirá num trabalho de aplicação prática diante de um problema real, 

embasado numa revisão/pesquisa bibliográfica e em metodologias direcionadas para a solução do 

problema pesquisado. 

§ 3º: A situação deve ser analisada sob a óptica da Engenharia Mecatrônica. 
 

§ 4º: Temas e conteúdos já desenvolvidos em outros trabalhos monográficos e pesquisas não 

poderão ser utilizados, sendo vedada sua cópia e ou repetição no presente instrumento para 

conclusão de curso. Objetiva-se, com isso, preservar o princípio da originalidade. 

 

 
II - DA INSCRIÇÃO NO TFG 

 
 

Art. 3º - A inscrição para realização do Trabalho Final de Graduação poderá ser solicitada junto ao 

professor de TFG II, por aluno devidamente matriculado no 10º Período do curso. 

§ 1º: A inscrição, em formulário próprio (termo de compromisso de orientação de TFG) poderá ser 

feita tão logo seja iniciado o semestre letivo. 

§ 2º: O Professor Orientador deverá subsidiar e orientar o aluno até a conclusão do artigo. 
 

III – DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

 
Art. 4º - O Trabalho Final de Graduação é desenvolvido sob a orientação de um professor do 

Curso de Engenharia Mecatrônica desta IES. 

 
Art. 5º – O professor-orientador tem as seguintes incumbências: 

a) Frequentar as reuniões convocadas pela coordenação. 



b) Cumprir regularmente a escala de atendimento aos alunos para prestar orientação, de 

acordo com a periodicidade, o local e os horários determinados. 

c) Aprovar a versão final do TFG de seus orientandos, autorizando sua entrega ao 

professor de TFG, que a repassará aos professores da Banca Examinadora, conforme orientação 

da coordenação do curso. 

d) Participar das apresentações (bancas) para as quais for designado. 

e) Assinar, juntamente com os demais membros da Banca Examinadora, a ata final da 

Banca de Apresentação do Trabalho Final de Graduação; 

f) Comunicar à Coordenação qualquer problema ou dificuldade na orientação do TFG. 

g) Não abandonar seu orientando no processo de elaboração de Trabalho Final de 

Graduação, sem motivo justificado e sem prévia liberação da Coordenação do Curso. 

h) Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 
 

IV – DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 
(TFG) 

 
Art. 6º – É considerado aluno em fase de realização do TFG todo aquele regularmente 

matriculado no décimo semestre do curso. 

 
Art. 7º – O aluno em fase de realização do TFG tem, entre outros, os seguintes deveres 

específicos: 

a) Comparecer regularmente às reuniões de orientação do trabalho – devendo justificar 

eventuais faltas -, de acordo com a periodicidade, local e horário estabelicidos pelo professor- 

orientador; 

b) Cumprir o calendário divulgado pela Coordenação, para entrega das etapas da 

elaboração do TFG. 

c) Elaborar a versão final do TFG de acordo com o presente regulamento e com as 

instruções do professor-orientador. 

d) Entregar ao professor de TFG, com uma semana de antecedência à sua apresentação, 

com a aquiescência de seu Orientador, a redação final do artigo, em 3 (três) vias impressas e 1 

(uma) via eletrônica. 

e) Comparecer no dia, hora e local determinados, para apresentação oral do TFG. O não 

comparecimento injustificado perante a Banca Examinadora implica a reprovação do aluno. A 

apresentação só poderá ocorrer no período seguinte. 

f) Após a apresntação oral, entregar, obrigatoriamente, até a data especificada em Ata de 

Avaliação de Banca de TFG uma cópia: 

 do trabalho em meio digital, ao Professor de TFG, para composição do acervo; 

 do artigo impresso revisado e assinado pelo orientador; 

 da Carta de Autorização para fins de leitura e/ou impressão 



g) Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

 

 
V – DAS PENALIDADES 

 
Art. 8º – O acadêmico que não cumprir os prazos previstos neste Regulamento e no Cronograma 

vigente e normas suplementares divulgadas pela Coordenação estará sujeito às seguintes 

penalidades: 

 
- Atraso injustificado na entrega das etapas do trabalho: perda total da avaliação das etapas. 

- Não entrega do TFG no prazo estipulado pelo cronograma, ou a não apresentação: reprovação e 

impedimento de colar grau. 

VI - DA ESTRUTURA DO TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

 
Art. 9º – O TFG do Curso de Engenharia Mecatrônica será um artigo científico contendo a 

seguinte estrutura: 

 Título 

 Autor(es) 

 Resumo 

 Palavras-chave 

 Introdução 

 Material e métodos 

 Resultados e Discussão 

 Considerações Finais 

 Referências 

 

Art. 10º - O modelo para elaboração e as normas para formatação do artigo científico estão 

apresentados apresentado no Apêndice I deste regulamento. 

 
 

VII - DA BANCA EXAMINADORA 

 
Art. 11 – A versão preliminar do TFG é defendida pelo aluno perante Banca Examinadora 

composta pelo Professor-orientador e por dois docentes do curso de Engenharia Mecatrônica ou 

de outros cursos da UNIFIPMoc. 

Art. 12 – A Banca Examinadora somente poderá executar seus trabalhos com, no mínimo, três 

membros. 

§1º - O não-comparecimento de algum dos professores designados para a Banca Examinadora 

deve ser comunicado, por escrito, à Coordenação do curso, com antecedência mínima de 48 

horas. 



§2º - Não havendo o comparecimento de um dos membros, a Banca deve ser marcada para nova 

data para a apresentação, sem prejuízo do cumprimento da determinação constante no parágrafo 

anterior. 

 
Art. 13 – Todos os professores do Curso podem ser convocados para participarem das bancas 

examinadoras em suas respectivas áreas de atuação, mediante indicação do Coordenador do 

Curso, desde que sejam, no mínimo, especialistas. 

 
 

Parágrafo único: Poderão ser convidados, para participar das Bancas, professores de outros 

cursos da Instituição, desde que possuam notório saber sobre o tema escolhido. 

 

 
Art. 14 - A Banca Examinadora pode sugerir ao aluno que promova alterações em seu trabalho. 

 

Parágrafo único: A apresentação das alterações sugeridas deverá considerar o prazo final para 

entrega das notas, devendo constar na Ata, e ficando o Professor-orientador responsável por 

revisar o trabalho antes do depósito definitivo. 

 

 
VIII – DA APRESENTAÇÃO DO TFG 

 
Art. 15 – As sessões de apresentação dos trabalhos são públicas. 

 
 

Art. 16 – A Coordenação do Curso deve elaborar calendário semestral, fixando prazos para a 

entrega dos TFG’s, designação das Bancas Examinadoras e realização das apresentações (local, 

data e horário) 

 
§ 1º: A aprovação do TFG é atribuição da Banca Examinadora. 

 

§ 2º: Não é permitido aos componentes das Bancas Examinadoras tornar públicos os conteúdos 

dos trabalhos antes de suas apresentações. 

§ 3º: Qualquer suspensão de trabalho da Banca somente ocorrerá com o consentimento de pelo 

menos dois de seus três membros, até 48 horas antes de sua instalação, cabendo ao Orientador 

notificar imediatamente a seu Orientando que a apresentação foi adiada ou que ele foi reprovado. 

 

 
Art. 17 – Os TFG’s, ao tempo em que forem sendo protocolados na Coordenadoria de Curso pelo 

professor de TFG, ficarão à disposição das Bancas Examinadoras, e serão retirados para leitura 

mediante protocolo. 



Art. 18 – Na apresentação do TFG, o aluno terá até 20 minutos para apresentar seu trabalho, 

sendo que cada componente da Banca Examinadora terá até 10 minutos para a formulação de 

perguntas, dispondo o aluno de 05 minutos para respondê-las. 

 
Art. 19 –. Os membros da Banca Examinadora deverão reunir-se após a apresentação para uma 

avaliação prévia considerando o texto escrito, sua exposição oral e a apresentação perante a 

Banca Examinadora. As considerações serão repassadas ao aluno, concluindo, assim, a sessão 

da apresentação. 

§1º - A nota será divulgada após apresentação, e só será encaminhada à Secretaria Acadêmica 

após a entrega da cópia definitiva do artigo. 

§2º - Para aprovação, o aluno deve obter nota igual ou superior a 60,0 (sessenta) pontos. 

 
 

Art. 20 - É facultado à Banca Examinadora reunir-se com antecedência de até 48 horas da sessão 

de apresentação pública e, se houver acordo da maioria quanto à inviabilidade de aprovação, o 

TFG deve ser devolvido para reformulações. 

Parágrafo Único - Neste caso, a apresentação é remarcada observando um prazo mínimo de 10 

dias após a devolução ao aluno, procedida mediante protocolo. 

 
Art. 21 – A avaliação final deve ser assinada por todos os membros da Banca Examinadora e 

registrada na respectiva Ata. 

 
Art. 22 – O aluno que não entregar o TFG ou que não se apresentar para apresentação oral sem 

motivo justificado estará automaticamente reprovado na respectiva disciplina. 

 
Art. 23 – O aluno reprovado no TFG fica proibido de proceder a nova apresentação no mesmo 

semestre da reprovação. 

XIII – DAS DISPOSIÇÔES FINAIS 

 
Art. 24 - As questões omissas neste regulamento serão resolvidas pela Coordenação de curso, 

em reunião com os professores. 

 
 
 

 
Helder Oliveira Lopes 

 

Coordenador do curso de Engenharia Mecatrônica 
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TÍTULO DO ARTIGO: SUBTÍTULO (SE HOUVER) 
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Nomes completos dos alunos sem abreviações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO ARTIGO: SUBTÍTULO (SE HOUVER) 

 
 
 
 

Trabalho Final de Graduação (TFG), no 

formato de Artigo Científico, apresentado à 

UNIFIPMoc, como parte das exigências do 

currículo do curso de Engenharia Mecatrônica 

para a aprovação no 10º período. 

 
Prof. Orientador:    

 
 
 
 
 

APROVADO EM:   / /    
 
 

Banca Examinadora: 
 
 
 

Professor(a) Orientador(a): 
 

 

Professor(a): 
 

 

Professor(a): 

 
 
 

Montes Claros/ MG, 20   



TÍTULO DA PESQUISA: SUBTÍTULO (SE HOUVER) 

 
ÚLTIMO SOBRENOME, Nome do primeiro autor1; ÚLTIMO SOBRENOME, Nome do 

segundo autor1; ÚLTIMO SOBRENOME, Nome do orientador2. 

1. Aluno(s) do curso de Engenharia Mecatrônica das FIPMoc; 2. Professor orientador 

 

 
RESUMO 

 
Deve conter, no máximo, 250 palavras digitadas em parágrafo único, 
espaço simples, tamanho 12, justificado. Deve ser mencionada uma frase 
introdutória do assunto, seguida pelo objetivo geral do estudo, a metodologia, 
os principais resultados e a conclusão da pesquisa. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Em número de 3 a 5, separadas por ponto final. 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Neste tópico devem ser expostos o tema do artigo, o problema abordado e 

a justificativa da pesquisa. 

De acordo com o modelo de artigo da Revista Multidisciplinar das FIPMoc, 

na introdução deve-se apresentar uma breve revisão de literatura sobre os 

principais conceitos que envolvem a temática da pesquisa. 

Ao final da introdução, é necessário explicitar o objetivo da pesquisa. O 

objetivo deve ser traçado com base no problema de pesquisa e ser redigido de 

maneira sucinta e não em forma de relato. Sempre utilizar verbos no infinitivo 

como: observar, indicar, entrevistar, proporcionar dentre outros. 

 
Observação: Ao utilizar a ideia de outros autores, deve-se atentar para as 

normas de citação das fontes (ABNT NBR 10520), de maneira a evitar o plágio. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

É um dos principais itens do artigo, pois uma metodologia bem 

fundamentada confere neutralidade e validação científica à pesquisa. Neste 

tópico, devem ser descritos, detalhadamente, os procedimentos utilizados no o 

tipo de pesquisa; a definição sobre o tipo de pesquisa; a amostra (quantidade e 
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como foi escolhida); os instrumentos de coleta de dados utilizados; critérios de 

tratamento e análise dos dados; procedimentos éticos etc. 

 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Neste tópico, deverão ser relatados os resultados das investigações de 

forma o mais claro possível para o entendimento dos leitores, visando a que 

sejam respondidas todas as indagações propostas nos objetivos específicos. 

Para isso, recomenda-se a utilização de tabelas, gráficos e/ou figuras. 

A discussão dos resultados deve ser centrada na contextualização deles 

e/ou na comparação com dados obtidos por outros autores. Além disso, é 

pertinente explicar, à luz da literatura precedente, os dados observados pelos 

autores. 

As citações devem ser redigidas de acordo com a NBR 10520 (ABNT, 
2002). 

 
CONCLUSÃO 

Deve mencionar se o objetivo do estudo foi alcançado, resumir as 

evidências encontradas, mencionar as dificuldades enfrentadas e possíveis 

limitações ou vieses da pesquisa, além das contribuições para a literatura 

científica e sugestões para novos estudos que abordem a mesma temática. 

Não se deve incluir referências nesse item. 

 
REFERÊNCIAS 

Todas as obras citadas no texto devem ser apresentadas nas referências. 

Devem ser seguidas as normas da ABNT 6023. 

As referências devem estar em ordem alfabética, digitadas em 

espaçamento simples e com um espaço em branco entre cada uma. Além 

disso, devem ser alinhadas à margem esquerda. 

 
 

NORMAS DE FORMATAÇÃO DO ARTIGO 

 

 Utilizar fonte Times New Roman ou Arial em todo o texto 

 Fonte do texto 12 (exceto citações diretas longas fonte 10) 
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 Espaçamento do texto 1,5 (exceto citações diretas longas espaçamento 
1,0) 

 Títulos e subtítulos em negrito e caixa alta 

 Parágrafo 2cm (exceto citações diretas longas recuadas 4cm da 
margem esquerda) 

 Margens 2,5cm 

 As ilustrações devem ter um título breve, serem numeradas 
consecutivamente com algarismos arábicos na ordem em que forem 
inseridas no texto. Na parte inferior deve-se, obrigatoriamente, informar 
a fonte. 

 Outras informações de formatação: consultar a ABNT NBR 14724 e as 
Normas Tabulares do IBGE (para tabelas). 
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11.3. Regulamento de Atividades Complementares 

 

Capítulo I 
Das definições 

 
Art. 1º O presente regulamento define as atividades complementares no âmbito dos 

cursos de Graduação da UNIFIPMOC, sua composição, seu registro e cômputo da 
carga horária. 

 

Art. 2º As atividades complementares bjetivam enriquecer e complementar os 
elementos de formação do perfil do graduando, e que possibilitam o reconhecimento 
do desenvolvimento habilidades e competências pelo discente, dentro ou fora do 
ambiente acadêmico, que estimulem atividades culturais, transdisciplinares e 
inovadoras, a critério do estudante, respeitadas as normas do Curso e do presente 
regulamento. 

 
Art. 3º As atividades complementares são obrigatórias para integralização do 
currículo, podendo ser cumpridas pelo discente desde o primeiro período, inclusive 
durante as férias e recessos escolares, a cada semestre. 

 

Art. 4º Não serão computadas como atividades complementares aquelas anteriores à 
matricula ou aquelas realizadas durante o período em que a matrícula estiver 
trancada. 

 

Art. 5º O discente proveniente de transferência pode solicitar o aproveitamento das 
atividades complementares desde que registradas na instituição de origem e 
compatíveis com o presente regulamento. 

 
Art. 6º As atividades complementares perfazem 200 horas e são classificadas em 3 
categorias: 

 

I. Categoria I: Ensino 

II. Categoria II: Pesquisa 

III. Categoria III: Extensão 

 
§ 1º O rol das atividades de cada categoria e a atribuição da carga horária deve 
observar a tabela constante do Apêndice I desse regulamento. 

 

§ 2º O acadêmico deve cumprir pelo menos 01 (uma) atividade por categoria. 

 
Capítulo II 

Procedimento para registro e cômputo das atividades complementares 

 
Art. 7º As atividades complementares deverão postadas com o respectivo documento 
comprobatório, em plataforma digital, indicada pela coordenação do curso. 

 
§1º Em caso de dúvidas sobre alguma atividade complementar, bem como sobre 
contagem de pontuação, poderão ser solicitados ao acadêmico outros documentos 
para comprovação ou outros esclarecimentos. 

 
§2º A postagem dos documentos, pelos acadêmicos, deverá ser realizada em até 30 
dias antes do encerramento de cada semestre letivo. 

 

 

166 



 

§3º A documentação postada deverá ser deferida ou não pela Coordenação de Curso. 
 

§4º Ao final do processo de registro, a planilha de atividades complementares, 
devidamente preenchida e o link para acesso aos documentos comprobatórios 
deverão ser enviados à Secretaria Geral, em até 60 dias de encerramento do 
semestre subsequente ao da postagem dos documentos. 

 

§5º O registro comprobatório das Atividades Complementares será feito no Sistema 
Acadêmico, pela Secretaria Geral da IES. 

 

Art. 8º As atividades complementares serão registradas no histórico escolar do 

acadêmico. 
 

Art. 9º Os acadêmicos que não totalizarem mínimo de 200h em atividades 
complementares serão impedidos de colarem grau. 

 
Capítulo III 

Supervisão das atividades complementares 

 
Art. 10º A supervisão das atividades complementares será realizada pelo coordenado 

de curso. 
 

§ 1º Cabe à Coordenação e ao NDE conferir e validar as atividades complementares e 
encaminhar para a Secretaria Geral para registro no histórico do acadêmico. 

 
 

Capítulo IV 

Das disposições gerais 

 
Art. 11º Os casos omissos serão resolvidos pelos colegiados dos respectivos cursos 

de graduação da UNIFIPMoc. 
 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor a partir desta data. 

 
 

 
Montes Claros, 23 de janeiro de 2022. 

 
 

 
Marcelo Vinícius S. Chaves 

REITOR UNIFIPMoc 
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APÊNDICE I 

RELAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Ensino 

ATIVIDADE COMPROVAÇÃO MÍNIMO CORRESPONDENTE 
EM HORAS DE 
ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

Participação em grupos de estudo 
Certificado de 

participação e relatório 

10h semestre 
20h 

 
 

Participação em monitorias 

Relatório do monitor 

assinado pelo professor 

responsável ou pelo 

coordenador 

10h semestre  

20h 

Participação em monitorias como 

monitor 

 

Certificado 
Pelo menos 
monitoria 

01 
40h 

Presença em defesas de 

monografias, dissertações e teses 

Atestado 

participação 

de Pelo menos 
participações 

02 
5h 

Participação em cursos, oficinas 

e/ou workshops de sua área de 

formação ou em cursos 

preparatórios para concursos 

públicos 

 

 
Certificado 

20h por semestre  

 
80h 

Certificações profissionais 
 

Certificado 
Pelo menos 
certificação 

01 
20h 

Participação em curso de língua 

estrangeira 
Certificado 

20h por semestre 
20h 

Participação em curso de LIBRAS Certificado 
20h 20h 

 
Representação de turma 

Declaração assinada 

pela coordenação de 

curso 

-  
10h 

 
Diretoria de CA 

Declaração assinada 

pela coordenação de 

curso 

-  
20h 

Estagio Extracurricular na área do 
curso 

Termo de compromisso 

e relatórios 

20h por semestre 
60h 

Ministrante de cursos, workshops e 
oficinas 

Contrato 

certificado 

e/ou 20h por semestre 
60h 

Trabalho em ONGs e/ou Empresas 
Jr. Relatório de Atividades 

20h por semestre 20h 

Participação no NPJ Junior Relatório de Atividades 
- 20h 

Participação em organização de 
eventos referentes a atividades de Certificados 

20h por semestre 20h 
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seu curso    

Participação em oficinas da OAB 
UNIFIPMoc (específico para o curso 
de Direito) 

Certificado de 

participação e relatório 

20h por semestre 
80h 

Participação em oficinas de 
elaboração de peças processuais 
UNIFIPMoc (específico para o curso 
de Direito) 

 

Atestado de 

participação e relatório 

2h por semestre  
10h 

Participação como ouvinte em júris 
simulados e audiências simuladas 
(específico para o curso de Direito) 

Atestado 

participação 

de 
10h por semestre 

40h 

PESQUISA 

ATIVIDADE COMPROVAÇÃO MÍNIMO CORRESPONDENTE 
EM HORAS DE 
ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

Participação em 
iniciação científica 

Programas de Certificado de 

participação e relatório 

- 
60h 

Participação em 
pesquisa 

Grupos de Certificado de 

participação e relatório 

10h por semestre 
40h 

Participação em comissões 
científicas de seminários, 
congressos, palestras, simpósios, 
colóquios 

 

Certificado 

participação 

 

de 
-  

40h 

Publicações de resumos simples e 
expandido em anais de eventos 
científicos 

Trabalho publicado 

certificado 

e 
Pelo menos 
publicações 

05 
10h 

Publicações de artigos em anais de 
eventos científicos 

Trabalho publicado 

certificado 

e Pelo menos 
publicação 

01 
20h 

Publicações de artigos em revistas 
científicas Qualis B5 a B2 

 

Trabalho publicado 
Pelo menos 
publicação 

01 
30h 

Publicações de artigos em revistas 
científicas Qualis B1 a A1 

 

Trabalho publicado 
Pelo menos 
publicação 

01 
40h 

Publicações de Capítulos de livros 
 

Trabalho publicado 
Pelo menos 
publicação 

01 
40h 

Publicações de livros 
 

Trabalho publicado 
Pelo menos 
publicação 

01 
40h 

Comunicação oral em eventos 
científicos 

Certificado 

participação 

de Pelo menos 
participações 

02 
20h 

Premiação referente a trabalho 
acadêmico ou de pesquisa 

 

Certificado 
Pelo menos 
premiação 

01 
40h 

Participação em eventos da área do 
curso: palestras, seminários, 
encontros, fóruns, congressos, 
feiras, minicursos) 

 

Comprovante 

publicação 

 

de 
20h semestre  

60h 

 

 

 

169 



EXTENSÃO 

ATIVIDADE COMPROVAÇÃO MÍNIMO CORRESPONDENTE 
EM HORAS DE 
ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

Organização de atividades artístico- 
culturais 

Certificado 

organização 

de - 
10h 

Participação em evento esportivo 
oficial na condição de atleta da 
atlética do curso 

Certificado 

participação 

de 
Pelo menos 
participações 

02 
20h 

Participação voluntária em ações 
sociais e comunitárias 

Atestado 

participação 

de 10h semestre 
40h 

Participação em projetos, cursos e 
atividades de Extensão (não incluso 
os projetos oriundos da 
curricularização da extensão) 

Certificado de 

participação e relatório 

20h semestre 40h 

Participação em encontros oficiais 
de estudantes na área do curso 

Atestado 

participação 

de 10h semestre 20h 

Participação em competições 
acadêmicas nas áreas de seu curso 

Certificado 

participação 

de 10h semestre 20h 

Participação em eventos culturais e 
artísticos 

Atestado 

participação 

de 10h semestre 30h 

Participação como palestrante em 
eventos científicos e/ou profissionais 

Certificado 

participação 

de Pelo menos 
participação 

01 20h 

Produção de material educativo em 
áreas do curso (folder, cartilha 
informativa, painel, álbum seriado, 
site, canal virtual, podcast, etc) 

Apresentação material e 

atestado professor 

orientador 

- 40h 

Participação em visitas 
presenciais ou virtuais 

técnicas Certificado 

participação 

de 4h semestre 20h 

Viagens de estudos Certificado 

participação 

de 20h semestre 40h 

Viagens de interesse cultural Certificado 

participação 

de 10h semestre 20h 

Trabalho no serviço eleitoral Declaração 

participação 

de - 10h 

Diretoria Atlética Declaração 

participação 

de - 20h 

Atuação em júris simulados e 
audiências simuladas (específico 
para o Direito) 

Atestado 

participação 

de 10h semestre 40h 
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