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1.CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 

 

1.1.Contexto socioeconômico e político da sociedade contemporânea 

 
  As mudanças provocadas pelo avanço do conhecimento, da tecnologia e da 

comunicação apresentam novos rumos e desafios não somente em setores produtivos, mas 

nas mais diversas áreas de relacionamento do homem. 

  Os reflexos dessa revolução sobre a cultura e sobre a educação são imensos. 

De um lado, tem-se a universalização da informação, libertando os indivíduos das limitações 

das culturas nacionais e abrindo possibilidades para a internacionalização da cidadania. Por 

outro lado, passa a exigir que esse cidadão seja instruído, receba adequada preparação 

para que possa participar e usufruir dos avanços que a nova ordem oferece. A educação, 

assim, coloca-se como ponto central dessa mudança que se opera em todo o mundo. Ela se 

torna do passaporte para a entrada no mundo da tecnologia e para quebrar as limitações 

que as distâncias científicas e tecnológicas têm imposto aos cidadãos que residem fora do 

eixo econômico das principais economias globais. 

      FONTE: PPC PEDAGOGIA/UniEVANGÉLICA, 2013. 

  Os novos desafios educacionais, produtivos e sociais e as novas estruturas de 

tomadas de decisões pedagógicas, políticas e técnicas da atualidade exigem novas 

dinâmicas, atribuições e expectativas de funcionamento das instituições universitárias. 

  Estudos recentes ressaltam aspectos importantes que precisam ser 

considerados nas políticas e práticas de Ensino Superior, dentre eles: 

  - Consideração das mudanças que estão ocorrendo na produção e na 

transmissão do conhecimento. 

  - O aprendiz precisa ser considerado em sua individualidade biológica, com 

diferentes estilos de aprendizagem, cuja ênfase deverá estar na construção do 

conhecimento, e não na instrução. 

  - O currículo deve ser algo construído com critérios que considerem uma nova 

cosmovisão e promoção de diálogo permanente entre o indivíduo e o seu meio ambiente, 

entre o professor e aluno, e que seja flexível e baseado nas peculiaridades do contexto local. 

  - Adoção de estratégias metodológicas e processo de avaliação que assegurem 

que os alunos ajam com responsabilidade, capacidade crítica e com autonomia e que sejam 
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apropriadas às particularidades da competência a ser desenvolvida e às características dos 

alunos. 

  - Necessidade de maior estreitamento do vínculo entre pesquisa-ensino-

extensão. 

  Esta Instituição colabora com a universalização do acesso ao conhecimento 

científico, técnico, ético e cultural. A formação proposta nos documentos institucionais visa 

ao desenvolvimento de competências e habilidades que permitam ao acadêmico atuar em 

campos profissionais específicos, contribuindo para a melhoria das condições de vida e o 

desenvolvimento cultural e socioeconômico da região. 

  O Centro Universitário de Anápolis objetiva ampliar sua prestação de serviços 

por meio de modalidades de ensino diversificadas, em nível presencial e a distância, 

articuladas à pesquisa e à extensão, com base na qualidade social e na excelência 

acadêmica e pedagógica. Essa visão apoia-se nas demandas por ensino superior, 

necessário à formação do cidadão, como resposta à premência do desenvolvimento 

regional, buscando a inserção sociocultural e produtiva, de modo a contribuir para a 

elevação dos níveis de qualidade de vida e dignidade da coletividade. 

  É neste cenário que se situa o Projeto Pedagógico do Curso de Design de 

Interiores, o qual se propõe a oferecer uma formação humana, técnico-científica, ética e 

profissional que atenda às demandas sociais, econômicas e políticas da sociedade 

contemporânea, com especial atenção para as especificidades das realidades regional e 

local. 

  O curso Superior de Tecnologia em Design Interiores tornou-se um passaporte 

para entrada no mundo do trabalho, preparando os indivíduos para as mudanças de 

ocupação no setor da alimentação. Inúmeras são as possibilidades que se abrem no 

redimensionamento da mão de obra, devidamente preparada e instruída para essa nova 

concepção de trabalho. 

  Com uma privilegiada localização em Anápolis, situada entre dois núcleos 

populacionais do centro–oeste brasileiro, o curso permite a inserção nesses mercados dos 

formados em Design Interiores ampliando o seu campo de ação, porém com exigências de 

conhecimento técnico e humanístico. 

 

1.2 Contexto educacional local e regional 
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Na região Centro-Oeste, na área que abrange todo o Estado de Goiás e o Distrito 

Federal, há uma concentração urbana mais densa, onde se localizam duas regiões 

metropolitanas: Goiânia e Brasília; a microrregião do Entorno de Brasília e a cidade de 

Anápolis. A cidade de Goiânia, capital do Estado, conta atualmente com 1.333.767 

habitantes, segundo dados da Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás (GOIÁS, 

SEPLAN, 2012). Se considerarmos a região metropolitana, essa população atinge cerca de 2 

milhões de habitantes. Já a cidade de Brasília tem uma população de 2.570.160 habitantes 

(IBGE, 2010), porém, na região metropolitana, ultrapassa 3 milhões. 

 No caminho da BR 060, entre Brasília e Goiânia, está a cidade de Anápolis, com um 

quantitativo populacional de 342.347 habitantes, segundo o Censo do IBGE/2012. Essa 

cidade de porte médio é considerada um ponto estratégico de contato entre a microrregião 

Centro-Sul e o Norte do Estado, sendo também um importante entreposto, ligando as regiões 

Sudeste e Norte do país. Para além da posição geográfica, a cidade tem sido alvo de políticas 

federais que desencadearam e vêm consolidando o processo de expansão econômica. 

Numa análise histórica, é possível observar que, ao longo dos 107 anos da 

emancipação de Anápolis, a posição geográfica estratégica e a dinâmica urbana local a 

credenciam como um centro regional. Não por acaso, entre os anos 1930 e 1950, Anápolis foi 

o maior centro comercial da região Centro-Oeste. Um fator fundamental nesse processo foi a 

chegada da ferrovia, em 1935. Alguns fatos evidenciam essa tese: em 1942, foi instalado o 

primeiro banco goiano, cujo nome era Banco Comercial do Estado de Goiás, tendo este 14 

filiais no Estado, inclusive em Goiânia; o segundo banco goiano, o Banco Imobiliário do Oeste 

Brasileiro, inaugurado em 1945, também era anapolino. 

Em 1932, foi inaugurado o Colégio Couto Magalhães, embrião da Associação Educativa 

Evangélica, fundada em 1947, que, posteriormente, seria a mantenedora das Faculdades 

Integradas da AEE, transformadas, em 2004, no Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA. 

Anápolis se beneficiou da política de interiorização do Brasil, desenvolvida por Getúlio 

Vargas, com o nome de Marcha para o Oeste. Foi assim que, em 1941, foi fundada a Colônia 

Agrícola Nacional de Goiás, no Vale do São Patrício, hoje cidade de Ceres. Nessa cidade, a 

Associação Educativa Evangélica criou novas Unidades: o Colégio Álvaro de Melo e a 

Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício. 

A construção de Goiânia, nas décadas de 30 e 40, bem como a edificação da nova 

capital federal – Brasília, inaugurada em 1961 – e a rede de rodovias que lhe dariam suporte, 

impactaram Anápolis, pois o município passou à condição de entroncamento de importantes 
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estradas de rodagem federais e estaduais. Tudo isso fez aumentar a população do Estado e a 

demanda pelo ensino em Goiás. Mais uma vez, Anápolis dava resposta a esse 

desenvolvimento, com a criação dos primeiros cursos de ensino superior fora da capital, por 

meio da Associação Educativa Evangélica, em 1960, com a oferta das licenciaturas em 

História, Letras, Geografia e Pedagogia. 

Nos anos 1970, Anápolis passou a ser uma referência no projeto de desenvolvimento 

industrial, com a criação do DAIA (Distrito Agroindustrial de Anápolis), inaugurado em 1976. 

Este Distrito serviria de modelo para que outros do gênero fossem instalados no interior do 

Estado. O DAIA abriga, atualmente, o maior número de empresas do Estado. Enquanto tal, 

promove a interligação da cidade a grandes metrópoles e outros países, dinamizando a 

economia local. 

Outra ação que influenciou diretamente a dinâmica urbana local foi a efetivação da 

Estação Aduaneira do Interior, conhecida como Porto Seco. Ele propicia a distribuição de 

mercadorias e facilita as exportações. 

Prevista para finalizar em 2015, a construção do Aeroporto de Cargas de Anápolis, 

considerada obra estratégica para a consolidação da plataforma multimodal no município, irá 

fazer de Anápolis um centro de logística, garantindo atração de mais investimentos e o 

escoamento de produtos, podendo ser em breve um dos principais centros de distribuição da 

produção no Brasil. 

Na década de 1990, a abertura e ampliação de Instituições de Ensino Superior têm 

orientado discursos locais que asseguram ser a cidade de Anápolis um verdadeiro “polo de 

educação”. As Instituições de Ensino Superior são também representativas da dinâmica 

urbana desse município. A oferta de educação superior promove a circulação de pessoas, 

dinamizada pela instalação de muitos jovens que se mudam ou vêm diariamente de cidades 

circunvizinhas para Anápolis. 

Em face do quadro sociopolítico, econômico e cultural de Anápolis e região, a 

UniEVANGÉLICA contribui positivamente com a comunidade, tanto no atendimento às 

demandas de ensino de graduação e pós-graduação, como na pesquisa científica e em 

atividades de extensão. 

A história desta Instituição de Ensino Superior revela que sua inserção regional, iniciada 

há mais de 60 anos, vem acompanhando o desenvolvimento do país. A ampliação das 

instalações físicas e de laboratórios, o aumento da oferta de cursos e vagas e as ações de 

pesquisa e extensão têm sido realizadas de acordo com o cenário socioeconômico e as 

demandas regionais. 
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Nesse sentido, o credenciamento institucional para a modalidade a distância amplia as 

possibilidades para o cumprimento de sua missão institucional. A perspectiva regional ganha 

novo escopo, agora em nível nacional, por meio de uma educação a distância mediada via 

novas tecnologias de informação e comunicação. Assim como as demais ações institucionais, 

em seu projeto educacional, as ações de planejamento da estrutura inicial para a modalidade 

a distância também foram desenhadas utilizando conceitos inovadores de gestão e adotando 

políticas institucionais modernas e eficazes. Dessa forma, a EAD nasce com as mesmas 

características institucionais de busca pela qualidade que permeiam seu trabalho desde o ano 

de 1961, quando da criação de seu primeiro curso superior. Para tanto, investimentos 

específicos inerentes a um projeto de EAD - em recursos educacionais, humanos, 

tecnológicos e financeiros já se fazem presentes, criando as possibilidades e os caminhos 

para que a missão institucional seja cumprida, agora, no cenário educacional brasileiro. Os 

valores, os objetivos e as metas institucionais serão trabalhados no sentido de atender às 

necessidades dos alunos em cada um dos Polos de Apoio Presencial, propondo atuações 

pedagógicas que possam responder de maneira adequada a essas necessidades. 

 No que se refere ao campo da Educação, ao mesmo tempo em que a cidade 

crescia e se tornava um polo comercial e industrial, desenvolveu-se um quadro educacional 

que procurava atender às exigências da população. Paulatinamente, foram emergindo, nas 

últimas décadas, diversas Instituições de Ensino Superior, de modo que Anápolis passou a 

receber estudantes das cidades circunvizinhas, tornando-se um núcleo de ensino superior. 

Nesse contexto foi criado o curso de Superior de Tecnologia em Design de Interiores, no ano 

2016, estabelecendo uma nova área de formação sem perder de vista a formação humanista, 

tão necessária às demandas do novo “mundo do trabalho”. Desde o início de seu 

funcionamento o curso passou por algumas mudanças na matriz curricular, devido a 

exigências do mercado de trabalho. Dentro da perspectiva regional e nacional da educação a 

distância mediada via novas tecnologias de informação e comunicação, a atual matriz oferece 

duas disciplinas na modalidade EAD, com perspectiva de ampliação. 

 Consciente da relevância de seu papel nesse contexto, a UniEVANGÉLICA busca 

atuar, de forma criativa, responsável e inovadora, na oferta de novos cursos de tecnologia, 

em nível de ensino superior. Desta forma, a Instituição aceita o desafio de alavancar a 

formação tecnológica em Anápolis, prezando pela qualidade do ensino, pelo compromisso 

social, exercendo a cidadania e promovendo a responsabilidade social. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

2.1.Características da Instituição Mantenedora 

 
 A Associação Educativa Evangélica – AEE, fundada em 31 de março 1947, pelo 

Reverendo Arthur Wesley Archibald, tem como tarefa fundamental contribuir para a educação e 

a formação de crianças, jovens e adultos da região Centro-Oeste.  

 Criada como mantenedora de escolas, em diversos níveis, a AEE é uma 

instituição confessional, de caráter interdenominacional e marca presença com a fundação de 

escolas em diversas cidades do Estado de Goiás.  

 No nível básico, fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis; o Colégio 

Álvaro de Melo, em Ceres; o Educandário Nilza Rizzo, a Escola Luiz Fernandes Braga Júnior, o 

Normal Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, em Cristianópolis; tendo estes últimos sido 

desativados, ao longo do tempo. 

 Durante a década de 1960, no contexto da interiorização do desenvolvimento 

provocado pela transferência da capital federal para a Região Centro-Oeste, e a partir da 

abertura propiciada pelo governo federal para o credenciamento de novas Instituições de Ensino 

Superior, a AEE criou sua primeira faculdade. Assim, em 27 de fevereiro de 1961, o Conselho 

Federal de Educação autorizou o funcionamento da Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão – 

FFBS, com a oferta dos cursos de Letras, História, Geografia e Pedagogia. Em 18 de março de 

1969, a Faculdade de Direito de Anápolis – FADA – foi autorizada a funcionar e, em 23 de 

novembro de 1971, foi igualmente autorizada a Faculdade de Odontologia. A Faculdade de 

Filosofia do Vale do São Patrício, situada em Ceres, no Estado de Goiás, foi autorizada a 

funcionar pelo Decreto nº. 76.994, de 7 de janeiro de 1976, tendo esta os cursos de Letras e 

Pedagogia. Em 1993, as faculdades criadas até então foram transformadas em Faculdades 

Integradas, por força de seu Regimento Unificado. 

 Mais recentemente, ao final da década de 1990, as Faculdades Integradas da 

Associação Educativa Evangélica ampliaram suas instalações e a oferta de novos cursos, 

incluindo Ciências Contábeis, em Ceres, e Administração, Educação Física e Enfermagem, em 

Anápolis. Em 2002, deu-se a oferta do curso de Fisioterapia, sendo também ampliado o número 

de vagas para Educação Física e Direito.  

 Convicta da relevância de sua proposta educacional, fundamentada em valores 

cristãos, éticos e democráticos, as Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica 
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foram credenciadas como Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, em março de 

2004. 

 

Missão: 

A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios cristãos, tem como missão: 

promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos diferentes níveis da 

pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável. 

Imbuída de sua missão, a Instituição tem, enquanto valores, a competência, o profissionalismo e 

o trabalho participativo, norteando suas ações por princípios éticos, morais e cristãos. 

A Instituição nutre, ainda, a expectativa de que, nos próximos 5 anos, será consolidada como 

instituição cristã de educação e centro de excelência em ensino, pesquisa e extensão, utilizando 

conceitos inovadores de gestão e adotando políticas institucionais modernas e eficazes na 

condução de seu projeto educacional, tais como: 

• Exercício de sua função social, evidenciando as áreas de atuação educacional, assistencial, 

política, social e cultural. 

• Desenvolvimento de um Projeto Institucional de qualidade, que valorize as potencialidades e 

individualidades do ser humano. 

• Valorização profissional, investindo em projetos de capacitação que visem ao aprimoramento e 

ao crescimento intelectual. 

• Desenvolvimento de programas institucionais que possibilitem a consolidação do Projeto 

Pedagógico do Centro Universitário, garantindo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

universitária. 

• Estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de prestação de serviços. 

FONTE: PDI 2014-2018 

 

2.2.Características da Mantida 

 
 O Centro Universitário de Anápolis foi criado a partir das Faculdades Integradas 

da Associação Educativa Evangélica, tendo sido credenciado em 15 de março de 2004, por 

meio da Portaria Ministerial nº. 628, publicada no D.O.U. nº. 52, de 16 de março de 2004. Em 

decorrência de seu credenciamento, a Instituição criou, então, em 2004, o curso de Sistemas 

de Informação, no turno noturno, e em 2005, o curso de Ciência da Computação, no turno 

matutino, e os cursos de Farmácia e Biologia/Licenciatura, no período noturno. Em 2008, 



11 

 

novos cursos foram criados – Medicina, no turno diurno e Engenharia Civil, no turno noturno, 

além dos seguintes cursos superiores de tecnologia: Gastronomia, Gestão Financeira, 

Produção Sucroalcooleira, Radiologia e Redes de Computadores, todos no turno noturno. 

 No que se refere à educação a distância, em 2005, dando início a essa 

modalidade, o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, cria o Núcleo de 

Educação a Distância – NEAD com a oferta de curso de extensão e seminários. Em 

continuidade à oferta desta modalidade, em 2009, de acordo com a Portaria 4.059 de 2004, 

que prevê que as instituições de ensino superior possam introduzir na organização 

pedagógica curricular de cursos superiores a oferta de disciplinas integrantes do currículo na 

modalidade semipresencial, inicia-se a oferta dos 20% da carga horária dos cursos 

reconhecidos, nessa modalidade. Cria-se, em junho de 2012, a Coordenação de Educação a 

Distância. 

 Atualmente, o Centro Universitário de Anápolis, com o olhar voltado para a 

realidade presente e visão de futuro, atua estrategicamente, por meio de uma gestão 

inovadora e compartilhada. Assim, redefine prioridades, a fim de viabilizar sua missão e, 

desse modo, participar efetivamente do processo de desenvolvimento socioeconômico e 

cultural da região. 1.4 Áreas de Atuação Acadêmica 

 Considerando sua missão, a UniEVANGÉLICA concretiza sua proposta educativa 

por meio dos cursos de graduação – licenciatura e bacharelado, cursos superiores de 

tecnologia, cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, dos programas e linhas de 

pesquisa e, ainda, dos cursos de extensão. Essa prerrogativa da Instituição em ofertar 

cursos nos diferentes níveis de ensino superior favorece a articulação entre as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. A dinâmica da integração dessas atividades mobiliza o 

processo educativo. Nesse sentido, a UniEVANGÉLICA incorpora às suas atividades 

acadêmicas programas de iniciação científica, além de projetos de extensão e ação 

comunitária, que proporcionam outros espaços de construção, contextualização e divulgação 

do conhecimento. Do mesmo modo, a utilização de novas tecnologias da informação, 

baseadas na comunicação e na interação, contribuem para o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas do acadêmico, tais como busca, análise crítica, julgamento, síntese e 

produção do conhecimento, com maior autonomia. 

FONTE: PDI 2014-2018 
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3.CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

3.1 Identificação do curso 

 

Nome Mantida Endereço Reconhecimento 

Curso Superior de 
Tecnologia em 

Design de Interiores 

Centro Universitário de 
Anápolis – 

UniEVANGÉLICA 

Av. Universitária 
km. 3,5 – Cidade 

Universitária – 
Anápolis-GO 

Res. CAS n. 01, 
04/01/2016 

 

Vagas/ 
anuais 

Turno C.H total C.H disciplinas – 
horas/aula 

C.H disciplinas - 
horas/relógio 

120 Noturno 2080 h/aula 1920 h/a 1600 h/r 

 
Integralização: Conforme o instrumento de 2015 – NSA aos Cursos Tecnológicos e 
Sequenciais. 

 
Coerente com os princípios de respeito e valorização da dignidade humana, inerentes 

à missão e aos valores institucionais, e considerando a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 

e a RES. CNE/CP n. 1, de 30/05/2012, todos os Projetos Pedagógicos dos cursos da 

UniEVANGÉLICA são orientados para a Educação em Direitos Humanos, que tratam da 

equidade e diversidade de gênero e do combate à violência contra a mulher cuja abordagem 

é tratada pela transversalidade e interdisciplinarmente. Especificamente, esses temas são 

tratados transversalmente por meio de Atividades Multidisciplinares. É, igualmente, 

estimulada a realização de projetos de extensão e eventos com o objetivo de abordar as 

referidas temáticas (Com Vocação). 

Os temas são abordados através de: 

 Projeto Interdisciplinar – pesquisa orientada sobre o tema dentro das disciplinas de 

Atividades Multidisciplinares I, II e III. 

 Cinetec – programa cinematográfico dos cursos superiores de tecnologia (dentro das 

Atividades Multidisciplinares) com exibição de filmes temáticos. 

 

3.2 Formas de ingresso (processo seletivo, vagas remanescentes - portadores 

de diplomas, transferências) 

 

O processo seletivo funciona conforme as normas da instituição. É aberto aos 

egressos do ensino médio e aos portadores de diplomas de ensino superior.  
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O PROCESSO SELETIVO para os cursos de graduação da UniEVANGÉLICA abrange 

a base nacional comum do Ensino Médio, não podendo ultrapassar aquele nível de 

complexidade e visa à seleção do candidato com vistas à realização de estudos superiores.   

A classificação é feita em ordem decrescente, segundo os pontos obtidos das somas 

alcançadas com todas as provas, depois de aplicados os devidos pesos e observados os 

critérios de desempate. Os candidatos são selecionados até o limite de vagas estabelecido 

pelo curso.  

Faz parte do processo seletivo, o aproveitamento total de um dos três últimos 

resultados obtido no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, desde que o candidato opte 

por seu aproveitamento.  

Havendo vagas remanescentes é permitido o aproveitamento de pontos dos 

candidatos que obtiveram classificação no vestibular ofertado e nos dois vestibulares 

anteriores da UniEVANGÉLICA. Permanecendo vagas, há oferta de novos vestibulares em 

outros dias e horários, conforme edital a ser divulgado, contendo modalidade da prova, 

instruções e datas.  

O último prazo para preenchimentos de vagas não pode ultrapassar 10% (dez por 

cento) dos dias contados a partir do início do período letivo.  

O edital e a regulamentação dos vestibulares, os programas das disciplinas sobre as 

quais versam as provas, as informações sobre cada curso com os respectivos número de 

vagas, ato de autorização ou reconhecimento, duração e localização e a qualificação do 

quadro docente e biblioteca, ficam disponíveis na íntegra, a partir do início das inscrições, na 

Secretaria Geral de Cursos da UniEVANGÉLICA e na página  eletrônica  

www.unievangelica.edu.br. 

 
 Número de vagas 

 

Turnos de 
funcionamento 

Vagas 
por turma 

Numero 
de turmas 

Total de vagas anuais 

Noturno 60 2 120 

Total 60 2 120 
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3.3 Justificativa do curso 

 
 O Design tornou-se sinônimo de valor e personalidade para empresas e produtos, e 

isso vem sendo percebido cada vez mais pelos vários segmentos de mercado; havendo 

assim a demanda por profissional especializado nesta área. O designer de interiores, com a 

evolução tecnológica e o surgimento de novos materiais, passou a ser peça fundamental nos 

projetos de soluções em interiores.   

 

Anápolis tem vivenciado nos últimos anos o crescimento de diversos setores, dentre 

eles indústrias farmacêuticas, alimentícias, construção civil, varejo e de pequenas empresas. 

Esta evolução traz consigo a necessidade das empresas de incrementarem seu diferencial 

competitivo, haja vista também que a globalização proporciona aos mercados regionais 

concorrência em nível global. A diferenciação das empresas pode estar não só no 

desempenho de seus produtos ou na qualidade do atendimento, mas na forma pela qual são 

vistos pelos consumidores. Sendo assim o design tem um papel preponderante de 

desenvolvimento de projetos de interiores que aliem estética, funcionalidade e ergonomia.  

 

Este movimento de crescimento econômico e competitividade exigem das 

organizações anapolinas a ampliação de seus quadros de colaboradores e adequada 

formação profissional. 

 

Atualmente o município de Anápolis tem se transformado em importante polo 

educacional do Estado de Goiás, destacando-se neste contexto a educação profissional.  A 

rápida inserção das pessoas (sobretudo jovens) no mercado de trabalho aliado às 

necessidades da seleção e recrutamento de recursos humanos cria uma dinâmica favorável 

aos cursos superiores de tecnologia. 

 

Atenta a este cenário, a UniEvangélica, com o intuito de suprir a necessidade de formação 

profissional em design de interiores (demanda crescente na região) criou o curso superior de 

tecnologia. 

 

O curso de Design de Interiores identifica-se com a contemporaneidade, buscando 

construir competências básicas, que coloquem o tecnólogo designer como sujeito produtor de 
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conhecimento e participante do mundo de trabalho com seu potencial criativo e 

empreendedor.  Portanto, a formação deve cumprir  triplo papel: Técnico, econômico e 

cultural, organizando-se em quatro bases – aprender e conhecer, a fazer, a viver e a ser; 

privilegiando a aplicação teórica na prática e enriquecendo a vivência na tecnologia e no 

social visando a formação de pessoas com aperfeiçoamento profissional em ferramentas do 

design de interiores capazes de elaborar e implantar projetos de interiores.  

 O Curso proposto une conhecimento conceitual, práticas e técnicas criativas, 

capacitando para projetos de design. 

 
 

3.4 Objetivos do curso 

 

Objetivo Geral  

Formar tecnólogos em design de interiores com conhecimentos técnicos teóricos- práticos 

adquiridos ao longo do curso; com a capacidade de perceber criticamente seu contexto de 

atuação, e de agir como agente transformador da realidade. 

Promover a interação entre o ensino e a extensão com ações que se iniciam dentro da sala de 

aula, contribuindo para a formação de um aluno dinâmico e atuante; 

- Estimular a interdisciplinaridade como forma de integrar e dinamizar atividades e abordagens 

das disciplinas, aumentando o interesse e o compromisso dos alunos com o conhecimento; 

  

Objetivos específicos 

- Formar profissionais na área de Design de Interiores aptos a exercerem a profissão como 

autônomos ou empregados, em instituições públicas ou privadas, na concepção de projetos de 

interiores, assim como no acompanhamento de sua execução. 

- Capacitar o profissional para o exercício de atividades referentes ao Design de Interiores: 

ambientação de espaços internos e externos, desenhos de objetos, móveis e artefatos, estudos 

de layout, montagens de ambientes para exposições, feiras e vitrines, maquetes, projetos de 

revestimento, perspectivas e imagens virtuais. 
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- Preparar o discente para trabalhar em equipes multiprofissionais, tendo a capacidade de 

planejar, avaliar e coordenar as atividades na área de Design de Interiores. 

 

3.5 Perfil profissional do egresso 

 
O profissional tecnólogo em Design de Interiores terá o seguinte perfil e características: 

- Desenvolver propostas de intervenção para as diversas necessidades funcionais e estéticas 

de moradores e usuário em geral, relacionadas aos interiores de edificações. 

- Propor alternativas inovadoras, através de processos de criação e domínio de técnicas, 

buscando levar para a prática os conhecimentos assimilados em sua formação acadêmica. 

- Relacionar-se trabalhar em equipes interdisciplinares, interagindo com os demais 

profissionais que se façam necessários. 

- Aplicar conhecimentos especializados e atualizados no desenvolvimento de projetos 

inovadores em consonância com as novas tecnologias disponíveis; 

- Possuir sensibilidade estética. 

- Pensar criticamente, propor soluções criativas e ter iniciativa. 

- Ter consciência de sua responsabilidade social no exercício profissional e como cidadão. 

- Ter visão abrangente do mercado de Design de Interiores , e atuar de forma dinâmica e 

estratégica no setor, considerando as questões ambientais, sociais, culturais e econômicas. 

- Ter perfil empreendedor, com capacidade de negociação e habilidade de solucionar 

problemas inerentes à profissão.  

- Elaborar planos de negócios que permitam a prospecção de novos clientes e administrar 

seu próprio escritório. 

- Atuar conforme os princípios da ética em suas relações com clientes, fornecedores e outros 

profissionais. 
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3.6 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 
 O ensino constitui-se, essencialmente, de aquisição e produção de 

conhecimento. Desta forma, a UniEVANGÉLICA concebe o papel do professor como 

mediador entre o aluno e o conhecimento. A elaboração do conhecimento dá-se de forma 

dinâmica e contextualizada requerendo a participação ativa do acadêmico na construção de 

sua aprendizagem. Nesse sentido, adotam-se metodologias de aprendizagem dinâmicas e 

inovadoras, problematizando o contexto social e o processo de avaliação da aprendizagem 

ocorre de forma processual e contínua. Neste contexto, a formação é baseada na filosofia 

humanística e cristã. 

 A UniEVANGÉLICA possui, ainda, uma política de educação inclusiva desde o 

seu processo seletivo (vestibular) até a conclusão do curso. Além da educação inclusiva, a 

Instituição possui programas de atendimento à diversidade, tais como UniAtender, UniVida, 

Pastoral Universitária, Programa de Acompanhamento de Concluintes e Egressos, UniCuidar, 

Ouvidoria Geral, UniSocial e Programa de Nivelamento. 

 

 

3.6.1 Políticas institucionais de ensino no âmbito do curso 

 
 O ensino constitui-se essencialmente, de aquisição e produção de conhecimento. 

Desta forma, a UniEvangélica concebe o papel do professor como mediador entre o aluno e o 

conhecimento. A elaboração do conhecimento dá-se de forma dinâmica e contextualizada 

requerendo a participação ativa do acadêmico na construção de sua aprendizagem. Nesse 

sentido adota-se metodologias de aprendizagem dinâmicas e inovadoras, problematizando o 

contexto social, e o processo de avaliação da aprendizagem ocorre de forma processual e 

contínua. Neste contexto, a formação é baseada na filosofia humanística e cristã. 

 A UniEvangélica possui ainda uma política de educação inclusiva desde o seu 

processo seletivo (vestibular) até a conclusão do curso. Além da educação inclusiva a 

Instituição tem programas de atendimento à diversidade, tais como UniAtender, UniVida, 

Pastoral Universitária, Programa de Acompanhamento de Concluintes e Egressos, UniCuidar, 

Ouvidoria Geral, UniSocial e Programa de Nivelamento. 
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3.6.2 Políticas institucionais de pesquisa no âmbito do curso 

 
      Os Cursos Superiores de Tecnologia da UniEVANGÉLICA seguem as instruções 

normativas do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia/2014 do Ministério da 

Educação, que tem como foco o ensino e a prática profissional voltada para o mercado de 

trabalho, em período de dois a três anos de duração. A matriz curricular atende às demandas 

emergenciais do mercado, porém distancia-se da pesquisa científica pelo tempo necessário, 

para o desenvolvimento metodológico exigido para o levantamento e sistematização de 

dados. 

 

3.6.3 Políticas institucionais de extensão no âmbito do curso 

 
 A UniEVANGÉLICA adota a concepção de extensão explicitada pela 

FORPROEX(1987):  “A extensão Universitária é o processo educativo, cultural e cientifico que 

articula o Ensino e a Pesquisa de forma  indissociável e viabiliza a relação transformadora  

entre Universidade e Sociedade”.  A relação entre ensino e extensão supõe transformações 

no processo pedagógico, levando à socialização do saber acadêmico. Do ponto de vista das 

práticas pedagógicas, esta relação favorece uma abordagem contextualizada, integradora das 

diferentes áreas do conhecimento e, portanto, interdisciplinar. Além disso, as atividades de 

extensão articuladas ao ensino visam estabelecer estreita relação entre teoria e prática. As 

ações extensionistas e ações comunitárias são desenvolvidas de forma articulada com a 

missão e visão institucional, tomando como referências as necessidades sociais, 

principalmente da comunidade do entorno em que se situa a Instituição. Os cursos de 

graduação entendem as atividades extensionistas como mecanismos indutores de qualidade 

pedagógica. 

As atividades de extensão são abordadas dentro do Unidesign – Semana de Design 

da UniEvangélica, quando são propostas ações voltadas para a comunidade local através de 

projetos educacionais. 

 

 
 
 
 
 

3.6.4 Atividades de ensino e sua articulação com a pesquisa e a extensão 
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 O ensino, na UniEVANGÉLICA, tem como pressuposto a relação dialógica, que 

se apresenta como promotora da relação horizontal de respeito mútuo entre professor e 

aluno. Não se permite mais o ensino enciclopedista, onde o professor aparece como o único 

doador de conhecimento ao estudante. Sendo assim, o ensino na UniEVANGÉLICA é 

baseado no contato do estudante com o mundo, com o conhecimento, refletindo sobre ele, 

reformulando-o, ressignificando-o, pois o mundo e o conhecimento são dinâmicos e mutáveis, 

não estão prontos e requerem a reconstrução diuturna da sociedade.  

Busca-se, deste modo, a integração entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, tendo em vista promover a formação acadêmica de forma contextualizada, a partir 

de análise e interpretação de fenômenos sociais e naturais, abordados com adequação 

científica e incorporando o hábito de investigação com rigor metodológico. 

A UniEVANGÉLICA entende que a capacidade de criar e trabalhar com o 

conhecimento pode garantir o desenvolvimento de uma instituição educativa, como também 

de um país de forma sustentável e soberana. Por isso, educar pessoas que saibam criar e 

trabalhar o conhecimento é fundamental para uma nação. É dessa relação com o saber que 

se formam cidadãos críticos, autores, reflexivos, criativos. Um saber que é assim construído 

percebe melhor a necessidade de transformar o mundo para que ele seja melhor para um 

maior número de pessoas.  

O profissional formado nessa concepção de mundo, de homem, de educação e de 

ensino compreende melhor a responsabilidade social de sua profissão num país ainda tão 

carente de formados em nível superior. Enfim, é um profissional que é sensível aos 

problemas que a sociedade enfrenta. A articulação do ensino com a pesquisa no CST em 

Design de Interiores acontece semestralmente na finalização de disciplina multidisciplinar que 

propõe como atividade a pesquisa bibliográfica de temas relacionados à prática do design, 

articulando saberes e visitas técnicas para a observação concreta das teorias e regulamentos 

aplicados no ambiente de interiores.  

A articulação com a extensão ocorre por meio de seminários, oficinas e palestras em 

parceria com outros cursos afins, oportunidades em que são apresentados à comunidade as 

possibilidades de aplicação dos saberes e construção de elementos práticos para a 

visualização das áreas de atuação do Tecnólogo em Design de Interiores.  

A UniEVANGELICA busca, portanto, a integração entre as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, tendo em vista promover a formação acadêmica de forma 

contextualizada, a partir de análise e interpretação de fenômenos sociais e naturais, 
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abordados com  adequação científica e incorporando o hábito de investigação com rigor 

metodológico. 

Nessa perspectiva, a UniEVANGÉLICA adota uma concepção de ensino articulado 

com a pesquisa e a extensão, conforme o conceito explicitado pelo FORPROEX, em 1987: “A 

Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a 

Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 

Sociedade.” 

Ainda, de acordo, com o PPI, a relação entre o ensino, à pesquisa e a extensão 

supõe transformações no processo pedagógico, pois professores e alunos constituem-se 

como sujeitos do ato de ensinar e aprender, levando à socialização do saber acadêmico. Do 

ponto de vista das práticas pedagógicas, esta relação favorece uma abordagem 

contextualizada, integradora das diferentes áreas do conhecimento, portanto, interdisciplinar. 

E, pelo contato com a realidade da vida social, a relação ensino-pesquisa se consolida como 

espaço de análise e compreensão dessa realidade, de onde emergem novos temas de estudo 

e pesquisa, contribuindo, deste modo, para a flexibilização curricular. 

 Além disso, as atividades de extensão, articuladas ao ensino, podem estabelecer estreita 

relação entre a teoria e a prática, atribuindo maior significado às atividades, como também, 

oportunizando o desenvolvimento de diferentes habilidades e competências. Coerente com a 

concepção institucional de ensino e aprendizagem e, a fim de se materializar os propósitos 

almejados nos objetivos do curso, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, no curso 

de Design de Interiores, será perceptível nas atividades desenvolvidas em sala de aula ou 

fora dela.            

 

3.7 Metodologias de ensino 

 
O ensino tem como pressuposto a relação dialógica, que se apresenta como 

promotora da relação horizontal de respeito mútuo entre professor e aluno.  Não se admite 

mais o ensino enciclopedista, onde o professor aparece como o único doador de 

conhecimento ao estudante.  

A UniEVANGÉLICA entende que a capacidade de criar e trabalhar com o 

conhecimento pode garantir o desenvolvimento de uma instituição educativa, como também 

de um país, de forma sustentável e soberana. Por isso, educar pessoas que saibam criar e 

trabalhar o conhecimento é fundamental para uma nação.  
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Sendo assim, o ensino na UniEVANGÉLICA deve ser baseado no contato do 

estudante com o mundo, com o conhecimento, refletindo sobre ele, reformulando-o, 

ressignificando-o, pois o mundo e o conhecimento são dinâmicos e mutáveis, não estão 

prontos e requerem a reconstrução diuturna dos homens. 

Desta forma, são utilizadas diferentes estratégias pedagógicas, que permitam a 

contextualização dos temas e das abordagens teóricas, a participação ativa dos acadêmicos 

na construção do conhecimento, de forma interdisciplinar, articulada à realidade da área do 

conhecimento de modo a permitir o desenvolvimento de postura investigativa, questionadora 

e crítica assim como o domínio das habilidades e competências previstas no perfil profissional 

desejado.  

Dentre outras, são desenvolvidas as seguintes estratégias metodológicas:  

 Atividades de observação, com registro sistemático das práticas que ocorrem no 

campo do Design de Interiores, a partir das visitas a empresas ou da investigação das 

práticas mercadológicas que ocorrem no meio profissional. 

 Sistematização e relatos destas observações a serem apresentados em seminários, 

para a discussão e apreciação crítica.  

 Utilização de laboratório de Informática e diferentes mídias eletrônicas, para busca e 

compartilhamento do conhecimento, assim como, para instrumentalização de outras 

atividades. 

 Utilização de laboratórios específicos (ateliês de desenho, laboratório de informática, 

laboratório de maquetes) para busca da aplicação prático dos conhecimentos 

adquiridos. 

 Atividades Complementares que podem incluir projetos de pesquisa, projetos de 

extensão, visitas técnicas, seminários, simpósios, congressos e conferências. 

 

 

3.7.1 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de ensino 
e aprendizagem 

 
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) estão presentes em diversos 

momentos no processo de ensino-aprendizagem do Curso Superior de Tecnologia em Design 

de Interiores, bem como na própria estrutura da IES. As tecnologias agilizam a troca de 

informações entre usuários de diversos níveis, facilitando a comunicação e, 
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consequentemente, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem. As TICs mais utilizadas 

pelo curso são as seguintes:  

a) Diretoria de  EAD - Departamento Institucional responsável pela coordenação de todas as 

atividades de educação a distância, por meio da plataforma Moodle, atuando desde 2010 na 

oferta de disciplinas a distância, de Língua Portuguesa, Metodologia do Trabalho Científico e 

Empreendedorismo, com a utilização e-books, vídeos, chats, fóruns de discussão, com a 

participação de alunos, professores, tutores, direção de cursos. 

b) Sistema Acadêmico Lyceum - plataforma de gestão e controle acadêmico, que possibilita 

aos professores anexarem materiais virtuais, tais como planilhas, arquivos de texto, 

mensagens, imagens, links etc., para acesso direto pelo aluno. Além disso, o sistema Lyceum 

permite a comunicação entre professores e alunos, a visualização de histogramas de notas, 

lançamento de notas, geração de boletos, consultas sobre dados financeiros, entre outros.  

c) CDs, DVDs e softwares disponibilizados na Biblioteca Central como suporte às aulas dos 

professores. 

d) Canais de comunicação entre aluno e IES, por meio de links na página principal da IES 

(www.unievangelica.edu.br), intitulados como: Fale com o Reitor, Fale com o Presidente e 

Ouvidoria.  

e) Comunicação entre aluno e IES e comunidade e IES, por meio das redes sociais, Twitter e 

Facebook;  

f) Softwares e tecnologias computacionais disponibilizadas pelos Laboratórios institucionais, 
tais como navegadores, aplicativos etc. 
 
 

3.8. Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

 
A avaliação do desempenho acadêmico no Curso Superior de Tecnologia em Design 

de Interiores é feito por disciplina, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento dos 

conteúdos ministrados em cada uma delas.  

Independente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina o 

aluno que não obtenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e 

demais atividades programadas.  

Compete ao professor da disciplina elaborar exercícios e atividades escolares sob a 

forma de leituras, relatórios, consultas, pesquisa e demais trabalhos, bem como avaliar e 

registrar os resultados.  
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Objetivando garantir um processo de avaliação contínua que permita cotejar as 

competências requeridas pelo curso, aferindo também a importância do caráter inter e 

multidisciplinar das ações didáticas pedagogicamente estruturadas, são utilizados 

instrumentos avaliativos como: testes, provas discursivas, objetivas e práticas, trabalhos, 

realizações de eventos, relatórios e outros que se caracterizem pela construção do 

conhecimento como: realização de projetos, estudos de caso, participação em atividades de 

simulação pertinentes à ação do Tecnólogo em Design de Interiores, apresentação de 

seminários e resolução de problemas identificados num dado contexto, entre outros. 

Assim, o que se pretende não é apenas avaliar o conhecimento adquirido, mas, 

sobretudo, a capacidade de agregá-lo em busca de outros conhecimentos na realização do 

que foi proposto.  

As verificações de aprendizagem de cada disciplina, em número de 3 (três) por 

período letivo, visam à avaliação progressiva do aproveitamento do aluno e constam de, no 

mínimo, 3 (três) provas escritas e práticas, sob forma de questões objetivas e/ou 

dissertativas, previstas no calendário escolar, e/ou outras formas de verificação, podendo ser 

atribuídos pesos às diferentes atividades, desde que constem no plano de curso aprovado 

previamente pelo colegiado.  

Em qualquer disciplina, é considerado aprovado o aluno cuja média final seja igual ou 

superior a 60 (sessenta), nota pela qual receberá a Certificação de Tecnólogo em Design de 

Interiores, junto à UniEVANGÉLICA, obtida do aproveitamento nas 3 (três) verificações de 

aprendizagem, observada a frequência mínima obrigatória de setenta e cinco por cento. 

 

3.9. Programas de nivelamento 

 
Programa de Nivelamento em Língua Portuguesa: Esse programa se justifica pelas 

dificuldades apresentadas pelos acadêmicos da graduação em competências e habilidades 

ligadas à língua portuguesa e à linguagem matemática. Ações como ler, interpretar e produzir 

textos, assim como estabelecer relações básicas intrínsecas ao raciocínio matemático são 

desafios cotidianos em sala de aula. Os objetivos do programa são: 

- Oferecer condições para que os ingressantes nos cursos de graduação da 

UniEVANGÉLICA tenham melhores condições para se desenvolver na vida acadêmica. 

- Diminuir obstáculos entre o corpo discente e os conteúdos ministrados em sala de 

aula. 
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- Gerar melhor aproveitamento de conteúdos durante as aulas ministradas na 

graduação. 

- Contribuir para formação acadêmica e profissional de maior qualidade. 

Durante dois semestres letivos haverá o nivelamento de língua portuguesa e a estrutura 

do EAD e da Pró-reitoria Acadêmica oferecerá apoio técnico e científico para que as aulas 

sejam disponibilizadas na plataforma Moodle. 

São estratégias do programa: 

- diagnóstico da primeira semana de aula de cada semestre por meio da aplicação de 

questionário em suporte eletrônico; 

- conteúdo online sobre questões de linguagem, envolvendo especialmente gramática 

básica e estruturação textual; 

- intervenção nas aulas presenciais, oferecendo reforços de língua portuguesa; 

- banco de questões de leitura e interpretação de textos; 

- incorporação dos conteúdos de revisão às avaliações de Língua Portuguesa e MTC; 

- conteúdo de suporte nas redes sociais; 

- vídeo-aulas de tópicos básicos de linguagem. 

 

 

3.10 Atividades práticas de ensino 

 
 O Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores articula a teoria e a 

prática em toda sua extensão. Todo o processo de ensino-aprendizagem está organizado de 

maneira que as disciplinas teóricas subsidiem as disciplinas práticas. De um total de 1920 

horas, o curso está organizado com 1080 horas de teoria e 840 horas de práticas, 

mantendo equilíbrio e articulação entre as disciplinas da Matriz Curricular. 

 Embora os conteúdos que servem de subsídio teórico para as disciplinas práticas 

não estejam organizados sob a forma de (disciplinas) pré-requisito, os conteúdos são 

cuidadosamente pensados e registrados nos Planos de Ensino, de maneira a garantir que os 

alunos recebam-nos antes de irem para as atividades práticas a eles relacionadas. 

 Assim, disciplinas como: Desenho Técnico I e II, Desenho e desenvolvimento da 

criatividade, Técnicas e Materiais I e II e Projeto do ambiente, aparecem nos dois períodos 

iniciais, já que são compostas dos conteúdos fundamentais a várias disciplinas práticas do 

curso. 
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 As disciplinas de Computação Gráfica I e II, Projetos Comerciais, Residenciais, 

Externo e Especiais, são ministradas ao longo dos quatro períodos e constituem importante 

ferramenta para a prática profissional do discente.  

 Além disso, as visitas técnicas e as oficinas são também organizadas com a 

finalidade de promover a articulação entre a teoria e a prática nos processos de ensino-

aprendizagem desenvolvidas no âmbito do curso.   

 
 

3.11 Atividades complementares   

 
As atividades complementares visam propiciar aos alunos a aquisição de experiências 

diversificadas inerentes e indispensáveis ao seu futuro profissional, buscando aproximá-los da 

realidade escola/mercado de trabalho.  

As atividades complementares, como componente curricular enriquecedor de 

conhecimentos, abrangem a prática de estudos e atividades independentes, transversais, 

opcionais, interdisciplinares e de permanente contextualização e atualização, devendo 

possibilitar ao aluno vivências acadêmicas compatíveis com as relações do mercado de 

trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas 

peculiaridades regionais e culturais.  

Essas atividades são obrigatórias, devendo ser cumpridas 160 horas, e têm a 

finalidade de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, objetivando: 

 Complementar a formação profissional e social.  

 Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além da sala 

de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

 Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais no 

contexto regional em que se insere a Instituição.  

 Propiciar a interdisciplinaridade no currículo.  

 Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno.  

As atividades complementares constam do histórico escolar do aluno e são 

controladas pela Direção e Coordenação dos Cursos Superiores de Tecnologia. Podem ser 

iniciadas a partir do 1º (primeiro) período. O acadêmico somente colará grau de Tecnólogo 

com o cumprimento integral da carga horária estabelecida para cada curso.  
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São consideradas atividades complementares: atividades de ensino, atividades de 

pesquisa e atividades de extensão. As atividades de ensino compreendem: disciplinas 

complementares, não previstas no currículo e cursadas em outra IES; atividades de monitoria; 

participação em minicursos e palestras; ensino a distância com afinidade e aderência ao 

curso; cursos nas áreas de informática ou língua estrangeira.  

As atividades de pesquisa compreendem: artigo publicado; apresentação de trabalhos 

científicos (congressos, seminários etc.); projeto de iniciação científica.  

As atividades de extensão compreendem: eventos, minicursos, oficinas realizadas 

pelos demais Cursos Superiores de Tecnologia; organização de eventos, atuação social 

beneficente (doação de sangue, ações assistenciais). 

 

 
 

3.12 Apoio ao discente 

 
A Assessoria de Atendimento ao Discente, vinculadas à Pró-Reitoria Acadêmica, é o 

setor de serviço institucional de atendimento aos alunos, que atua de forma integrada a outros 

setores da UniEVANGÉLICA. Tem como objetivo acolher, integrar, atender e acompanhar os 

discentes, individual ou coletivamente, ajudando-os em suas necessidades e zelando por sua 

formação humana e profissional, de modo a favorecer sua inclusão, permanência, apoio 

financeiro, assim como o sucesso no desenvolvimento acadêmico.  

Sua base é a política institucional de apoio ao discente e procura atender às diretrizes 

e exigências do Ministério da Educação quanto ao atendimento ao aluno e ao 

acompanhamento do egresso, bem como promover ações advindas das prioridades 

estabelecidas pelo Planejamento Estratégico da Instituição. O atendimento é diversificado e 

abrange diferentes áreas:  

a) Programas de bolsas e financiamento estudantil, gerenciado pelo UniSOCIAL, 

departamento vinculado à Mantenedora:  

• Programa de bolsa de estudos AEE – filantropia (Portaria AEE nº 018 de 08/06/2007):  

• Bolsa licenciatura: é uma bolsa Institucional concedida aos acadêmicos dos cursos de 

Licenciatura.  

• ProUni– Programa Universidade para Todos.  

b) Programa de Integração Acadêmica: Destinado ao acolhimento dos novos alunos. 

Informa quanto ao funcionamento dos diferentes setores institucionais. Orienta sobre os 
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princípios, valores, as normas e a ética acadêmica, favorecendo a integração dos alunos na 

Instituição. 

c) Programa de Nivelamento: Realiza o diagnóstico do desempenho dos alunos 

ingressantes em Língua Portuguesa e Matemática e oferece acompanhamento pedagógico, 

por meio de programas de nivelamento e monitorias, com o apoio da coordenação 

pedagógica e dos coordenadores dos cursos. Além das atividades de recuperação e 

nivelamento, o programa orienta os acadêmicos, por meio de conferências e grupos de 

estudo, nos aspectos relativos ao desenvolvimento das rotinas acadêmicas, dos processos 

metacognitivos e do desenvolvimento da identidade profissional.  

d) Programa de Prevenção ao uso indevido de drogas.  

e) Programa de atendimento aos portadores de deficiências.  

f) Programa de concluintes e egressos: tem como objetivo orientar e apoiar os concluintes 

no processo de inserção profissional, mantendo banco de dados relacionados com estágios 

não obrigatórios, informações sobre concursos e vagas no mercado de trabalho.  

g) Ouvidoria-geral: Órgão destinado a manter contato constante com a comunidade 

acadêmica e a comunidade em geral, com o objetivo de registrar críticas, sugestões, elogios, 

ou qualquer informação importante para a gestão e encaminhá-los aos órgãos competentes, 

acompanhando as providências, com vistas a alcançar o desenvolvimento de uma visão 

compartilhada em torno das principais questões da IES, gerando resultados práticos para a 

direção da organização.  

 

 

3.13 Atividades de tutoria   

 
 No Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, os Tutores 

Mediadores atuam junto aos acadêmicos sob as orientações e supervisão da equipe de 

docentes, principalmente, como mediadores pedagógicos e facilitadores nos processos de 

ensino e aprendizagem. É necessário para o Tutor Mediador formação em nível superior e 

pós-graduação lato sensu, preferencialmente, na área do curso e/ou da disciplina na qual 

atua. 

 Nessa perspectiva, o Tutor Mediador é contratado para efetivo trabalho 

pedagógico com carga horária de 22 ou 44 horas semanais. Esse modelo de tutoria virtual 

possibilita um acompanhamento contínuo e muito próximo do processo de aprendizagem de 

cada estudante.  
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 O Tutor a Distância, no exercício da função não docente, participa ativamente da 

prática pedagógica. É um profissional graduado na área do curso, devidamente capacitado 

para uso das TICs, que atua a partir da Instituição e, por meio do ambiente virtual de 

aprendizagem, media o processo pedagógico com estudantes geograficamente distantes e 

referenciado aos polos de apoio presencial. No modelo pedagógico desenhado pela tutoria, 

ganha sentido por meio do planejamento e das ações do professor, que é o responsável pela 

elaboração do plano de ensino, conteúdo proposto, atividades e avaliações durante o 

semestre letivo. 

 Assim, a tutoria é exercida por um profissional da área acadêmica que assume um 

papel mediador do processo de construção do conhecimento na perspectiva de intermediar as 

ações de ensino e aprendizagem entre o professor/aluno, entre aluno/conteúdo e também 

assume um papel de suma importância, que é o de fazer uma ponte entre o aluno e a 

instituição e se tornando elo importantíssimo no sentido de oferecer feedbacks propositivos 

sobre as atividades desenvolvidas, bem como o acompanhamento do rendimento do aluno, 

por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). A característica da mediação é 

baseada no desenvolvimento das competências básicas para o estudo on-line, na qual o 

Tutor Mediador propõe, incentiva e delineia novos caminhos de aprendizagem. 

Funções do Tutor Mediador: 

1. Função administrativa e organizacional: 

 Organizar a sala de aula virtual dentro do ambiente virtual de aprendizagem. 

 Acompanhar o aprendizado dos alunos. 

 Coordenar o tempo para o acesso ao material e a realização das atividades. 

 Auxiliar os diretores de cursos e professores de disciplina em todas as atividades que 

se fizerem necessárias para bom andamento dos cursos. 

2. Função social: 

 Interagir com os alunos, coordenadores de polos de apoio presencial e professores de 

disciplinas, via mensagem, telefone e ambiente virtual de aprendizagem, assuntos 

relacionados ao conteúdo, tais como: orientações quanto a leituras, discussões sobre 

questões apresentadas no ambiente virtual de aprendizagem, síntese de debates, 

avisos diversos e outros. 

 Fornecer feedback aos alunos, professores, coordenadores de polo e diretores. 

 Orientar quanto a comportamentos esperados dos alunos no ambiente virtual de 

aprendizagem (palavreados indevidos), código de conduta, diretrizes contra plágio e 

regras de boa convivência nas relações mediadas pela internet (netiqueta) ou e-mails. 



29 

 

3. Função tecnológica: 

 Auxiliar os alunos na interpretação do material visual e multimídia. 

 Auxiliar os alunos em dificuldades como: uso de softwares e hardwares, envio de 

arquivos em anexo, formatação de textos ou imagens e acesso a sites, dentre outros. 

4. Função pedagógica: 

 Esclarecer dúvidas, questionamentos, sugestões e observações por alunos, tutores 

presenciais e coordenadores de polo e diretores de curso por meio de fóruns de 

discussão na internet, pelo telefone e pela participação em videoconferências. 

 Promover espaços de construção coletiva de conhecimento. 

 Selecionar material de apoio e sustentar teoricamente os conteúdos. 

 Assistir ou auxiliar o professor nos processos avaliativos de ensino-aprendizagem. 

Realizar a leitura e registrar no ambiente virtual de aprendizagem as notas referentes à 

participação dos alunos nos instrumentos avaliativos propostos pelos professores. 

 
 
 

3.14 Responsabilidade social 

 
  

A Associação Educativa Evangélica, instituição filantrópica, sediada no Município de 

Anápolis-Goiás, é mantenedora do Centro Universitário de Anápolis, da Faculdade Raízes, da 

Faculdade Evangélica de Goianésia e Colégios: Couto Magalhães de Anápolis; Colégio 

Álvaro de Melo em Ceres e Colégio Couto Magalhães em Goianésia. Tem como missão 

promover a formação acadêmica voltada para o desenvolvimento da integralidade do ser 

humano, como cidadão capaz de interferir no processo de melhorias sociais, e do profissional, 

preparado para atuar com competência científica, tecnológica, ética e política, comprometido 

com o desenvolvimento sustentável.  

A Associação Educativa Evangélica – AEE – atua em sintonia com sua política de 

filantropia e inclusão social oferecendo aos estudantes condições de acesso e permanência 

na educação básica e superior, com a concessão de programas de bolsa de estudo integral, 

parcial e o Financiamento Estudantil (FIES).  

O UniSOCIAL – Departamento de Filantropia e Assistência Social – é o departamento 

responsável pela gestão dos programas de bolsas como o ProUni, a Bolsa Filantropia, a 

Bolsa da OVG, juntamente com o Departamento do FIES, que atua na gestão do 

financiamento estudantil.  



30 

 

No ano de 2006, a Instituição aderiu ao ProUni – Programa Universidade para Todos –

, ofertando bolsas de estudo integrais em cursos de graduação a candidatos que não 

possuam diploma de curso superior, que apresentem renda per capita de até um salário 

mínimo e meio (bolsa integral), que tenham cursado o ensino médio em escola pública ou 

privada como bolsista integral e que tenham participado do último ENEM obtendo média 

superior a 450 pontos. Conjuntamente, o UniSOCIAL disponibiliza para os alunos 

matriculados nos cursos de graduação o programa próprio da Instituição – Bolsa Filantropia – 

com a concessão de bolsa de estudo de integral e parcial (50%) obedecendo os critérios 

estabelecidos pela Lei 11.096/2005 e 12.101/2009, ou seja, para a bolsa integral 

comprovação de renda per capita familiar de até 1(um) salário mínimo e meio e para bolsa 

parcial de (50%) comprovação de renda per capita familiar de até 3 (três) salários mínimos.  

Em convênio com o Governo do Estado de Goiás, disponibiliza a Bolsa Universitária 

OVG de acordo com os regulamentos e critérios estabelecidos pela Organização das 

Voluntárias de Goiás, entidade que atua na gestão do programa de bolsas de estudo do 

governo estadual. Em contrapartida, o aluno presta serviço voluntário em instituições 

governamentais e não governamentais, de acordo com sua área de formação.  

Em parceria também com o MEC/FNDE, disponibiliza para os alunos o FIES – 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior –, como um Programa destinado a financiar 

estudantes de cursos de graduação regularmente matriculados em IES não gratuitas e 

cadastradas no programa, em cursos com avaliação positiva no SINAES – Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior, oferecendo financiamento de até 100% do custo das 

mensalidades e com juros de 3,4% ao ano.  

Estes programas possibilitam o ingresso e a permanência nas unidades de ensino da 

AEE a crianças, jovens e adultos que, na sua maioria, jamais teriam a chance de se tornarem 

membros ativos de tal instituição e, com isso, mudarem sua história de vida. Por meio destes 

programas, a AEE se apresenta como agente de emancipação social que promove a 

cidadania, os direitos sociais e humanos, visando o ser social como aquele que requer 

transformações profundas nas relações socioeconômicas atuais, e como isso se inicia pela 

garantia do exercício da cidadania, no seu conceito mais elementar, o da garantia dos direitos 

constitucionais.  

Desta forma, podemos dizer que a responsabilidade social da Instituição promove a 

prática comprometida por meio do desempenho de sua missão, que tem como valores a 
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competência, o profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas ações por 

princípios éticos, morais e cristãos. 

Os Cursos Superiores de Tecnologia têm desenvolvido um programa de cinema que 

visa tratar de temas relacionados aos direitos sociais e humanos, gerando reflexões e 

debates, no intuito de promover melhoria de comportamento e motivar os discentes a se 

tornarem profissionais comprometidos com o social. O curso de Design de Interiores participa 

do programa de cinema juntamente com os demais Cursos Superiores de Tecnologia, sendo 

que o programa é parte integrante dos conteúdos das disciplinas Atividades Multidisciplinares 

I e II. O curso possui também a disciplina de Educação Ambiental. 

 

3.15 Processos de avaliação do curso 

 
É atribuição do NDE, elaborar e implementar o Projeto de Autoavaliação do curso, 

abrangendo as dimensões de organização didático-pedagógica, corpo docente e 

infraestrutura, sob a orientação da CPA. As avaliações ocorrem tanto no âmbito interno 

(autoavaliações, avaliações da SEA – Subcomissão de Especialistas em Avaliação, da CPA) 

quanto externo (ENADE, CPC, avaliação in loco). 

 Os critérios de autoavaliação são estabelecidos pela CPA e levam em 

consideração: a articulação entre o Projeto Pedagógico do Curso e o PDI (articulação do 

projeto com a visão e missão institucional); a coerência entre o Projeto Pedagógico do Curso, 

as Diretrizes Curriculares e os Padrões de Qualidade; a articulação entre o PPC e as 

Diretrizes para Avaliação da Educação Superior. 

 O Projeto de Autoavaliação do curso e o fluxo das avaliações são discutidos e 

aprovados pelo Colegiado do curso.  

 O principal objetivo da autoavaliação é permitir identificar, de forma sistemática, 

as potencialidades e fragilidades no processo de implementação do Projeto Pedagógico e, a 

partir de dados confiáveis, propor as melhorias necessárias.  

 O processo de autoavaliação do curso é contínuo, participativo, inovador e 

contextualizado, tendo um caráter diagnóstico e formativo, com vistas ao autoconhecimento e 

à análise das prioridades e propostas estabelecidas em seu projeto pedagógico. 
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As ações de avaliação promovidas pela SEA e pelo NDE produzem relatórios 

encaminhados e analisados pela CPA, que são incorporados ao relatório institucional, que 

recomenda as ações corretivas visando à melhoria do curso.  

 A autoavaliação do curso de Design de Interiores é realizada anualmente pela CPA, 

por meio da Subcomissão Interna de Avaliação – SIA – do curso, levando em consideração a 

articulação entre PPC e PDI (articulação do projeto com a visão e missão institucional); a 

coerência entre o PPC, as Diretrizes Curriculares e os Padrões de Qualidade; a articulação 

entre o PPC e as Diretrizes para Avaliação da Educação Superior. 

 

 

 

4. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 

 

4.1 Direção do curso (Coordenação) 

 
Docente: Ma. Viviane Antonio Abrahão 
 
 Experiência acadêmica e profissional: Possui graduação em Economia pela 

Universidade Estadual de Anápolis (1992), especialização em Elaboração e Avaliação de 

Projetos, especialização em Metodologia do Ensino Superior e Mestrado em Sociedade, 

Tecnologia e Meio Ambiente pelo Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA (2009). 

Experiência em coordenação de cursos: 1998/2002 – Curso de Ciências Econômicas da 

Universidade Estadual de Goiás. 2000/2002 – Coordenação dos Cursos Sequenciais de 

Formação Especifica em Ciências Imobiliárias (Anápolis, Luziânia, Caldas Novas e Goiânia) e 

de Radiologia (Anápolis) da Universidade Estadual de Goiás. 2003/2005 – Assessora 

Acadêmica da Diretoria dos Cursos Sequenciais de Formação Especifica da Universidade 

Estadual de Goiás. 2005/atual – Diretora dos Cursos Superiores de Tecnologia do Centro 

Universitário de Anápolis. Bolsista do FNDE como professora autora para o programa e-Tec 

Brasil do MEC.  http://lattes.cnpq.br/9832641723116469 

  
 
 

Nome: Viviane Antonio Abrahão   

End.: Av. Universitária km 3,5 – Cidade Universitária   

Cidade: Anápolis Fone: 62-99991-6038   

Titulação: Mestre Formação Ciências Regime de Integral   

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=4D39EE7F760ACB9E411B094668EAD19A
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Acadêmica Econômicas trabalho 

e-Mail: vivianeabrahao@unievangelica.edu.br   

Currículo: http://lattes.cnpq.br/9832641723116469   

Tempo de experiência no magistério superior 22 anos 

Tempo de experiência em gestão acadêmica 18 anos 

        
  

 A Direção do Curso possui carga horária integral dedicada ao atendimento de 

alunos, docentes e comunidade acadêmica em geral e também destinada ao cumprimento 

das atividades preconizadas pelo Regimento Interno do Centro Universitário: gestão do corpo 

docente, discente e funcionários administrativos setoriais ao curso; coordenação da equipe de 

professores para revisão/atualização do Projeto Pedagógico do curso; interação direção-

ensino pela equipe da Direção, com a participação efetiva dos membros da Direção nas 

disciplinas das áreas referentes às suas especialidades; representar o curso junto às 

autoridades e órgãos deste Centro Universitário; deliberar sobre os procedimentos e relatórios 

oriundos da ouvidoria geral; dirigir, supervisionar e fiscalizar a execução das atividades 

programadas, bem como a assiduidade dos professores e demais funcionários 

administrativos; sugerir a contratação ou dispensa de pessoal docente e técnico-

administrativo; acatar e respeitar as decisões dos órgãos colegiados e Reitoria, zelando pelo 

bom andamento das suas atividades. 

 Outro aspecto importante da atuação do coordenador do curso refere-se à gestão 

dos processos pedagógicos, como monitoramento da avaliação, principalmente cumprindo 

com as exigências do ENADE; acompanhamento do docente na sua didática e demais 

elementos pedagógicos, etc. 

 

 

4.2 Coordenação pedagógica  

 
  
Docente: Esp. Allyson Barbosa da Silva  

Experiência acadêmica e profissional: Possui 10 anos de experiência no magistério superior e 

15 anos fora do magistério. Possui graduação em Comunicação Social e habilitação em 

Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2003), 

especialização em Gestão Estratégica de Marketing pela Universidade Estadual de Goiás 

(2005). Possui experiência em gestão corporativa de marketing em empresas de diversos 

segmentos (indústria, bens de consumo, prestação de serviços, etc), tendo atuado na área de 

mailto:vivianeabrahao@unievangelica.edu.br
http://lattes.cnpq.br/9832641723116469
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eventos, publicidade, propaganda, design gráfico e 

marketing. http://lattes.cnpq.br/4345807461884150 

A Coordenação do Curso possui carga horária parcial dedicada ao atendimento de 

alunos, docentes e comunidade acadêmica em geral e também destinada ao cumprimento 

das atividades preconizadas pelo Regimento Interno do Centro Universitário: gestão do corpo 

docente, discente; coordenação da equipe de professores para revisão/atualização do Projeto 

Pedagógico do curso; interação direção-ensino pela equipe da Direção, com a participação 

efetiva dos membros da Direção nas disciplinas das áreas referentes às suas especialidades; 

representar o curso junto às autoridades e órgãos deste Centro Universitário; dirigir, 

supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem como a assiduidade 

dos professores; sugerir a contratação ou dispensa de pessoal docente; acatar e respeitar as 

decisões dos órgãos colegiados e Reitoria, zelando pelo bom andamento das suas atividades. 

Outro aspecto importante da atuação do coordenador do curso refere-se à gestão dos 

processos pedagógicos, como monitoramento da avaliação, principalmente cumprindo com as 

exigências do ENADE; acompanhamento do docente na sua didática e demais elementos 

pedagógicos, etc.  

 
 
 

4.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 
O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso Superior de Tecnologia em 

Design de Interiores é composto pelo Diretor e mais 4 (quatro) docentes do curso, conforme 

regulamentação do Ministério da Educação. Os integrantes do NDE devem ser constituídos 

de docentes vinculados ao curso, “com atribuições de acompanhamento, atuantes no 

processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do 

curso.” (Resolução CONAES nº 1, de 17 de junho de 2010 e Parecer nº 4, de 17 de junho de 

2010) 

No Centro Universitário de Anápolis, a equipe do NDE é indicada pelo Diretor do 

curso, com designação em Portaria expedida pela Reitoria.  

 

 

O NDE do Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores é composto 

pelos seguintes integrantes:  
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DOCENTE   TITULAÇÃO  CARGA HORÁRIA SEMANAL 

Viviane Antonio Abrahão            Mestre    04 

Lívia Dourado Nóbrega Sakai      Especialista                      04 

Máriam Hanna Daccache             Mestre                        04 

Allyson Barbosa da Silva    Especialista    04 

Rubia de Pina Luchetti            Doutora    04 

 

A principal função do NDE é auxiliar a Coordenação do Curso em suas 

necessidades pedagógicas, exercendo juntamente com o diretor, as seguintes funções: 

 Planejar as atividades acadêmicas que efetivem o cumprimento do PPC, assegurando 

os aspectos do processo formativo e a consolidação do perfil profissional do egresso 

do curso. 

 Zelar pela integralização curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino previstas no currículo. 

 Avaliar o processo de implementação do PPC, identificando aspectos positivos, assim 

como as fragilidades, encaminhando os resultados da avaliação ao colegiado de 

professores, para discussão e elaboração de propostas de melhorias. 

 Discutir e aprovar no Colegiado as propostas de alteração da matriz curricular do 

curso, zelando por sua coerência com as Diretrizes Curriculares do Curso, e 

encaminhando-as à Pró-Reitoria Acadêmica, para pareceres e posterior aprovação do 

CAS. 

 Incentivar e definir normas e critérios para as diferentes atividades do curso e 

supervisionar seu desenvolvimento: Monitoria; Iniciação Científica; Atividades de 

Extensão; Trabalhos de Conclusão; Estágios Supervisionados e não supervisionados; 

Atividades Complementares, processos de avaliação, coerentes com as normas 

institucionais e legislação da educação superior. 

 Submeter todas as propostas de normas e regulamentos à aprovação do Colegiado do 

curso, anexando-as ao PPC.  

 Deliberar sobre assuntos referentes à vida acadêmica dos alunos, em conformidade 

com a legislação educacional e com as normas e princípios institucionais. 

 

O NDE deve, ainda, participar do planejamento e organização das atividades de 

acolhimento e orientação dos alunos ingressantes, das atividades de nivelamento, assim 
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como participar do planejamento das atividades com os alunos concluintes, disponibilizando 

informações e orientando-os na inserção na vida profissional. 

 
 

4.4 Colegiado do curso 

 
A comunidade acadêmica é composta pelo Corpo Docente, Corpo Discente e Corpo 

Técnico-Administrativo e de Apoio. A participação de representantes de cada corpo 

acadêmico no colegiado do curso é garantida no Regimento do Centro Universitário, que 

define número e forma de participação nos órgãos colegiados e setores da administração dos 

cursos.  

A instituição é partidária da concepção segundo a qual a qualidade e eficácia do 

trabalho executado em uma Instituição de Ensino Superior estão diretamente vinculadas à 

forma democrática com que as suas atividades são planejadas e conduzidas.  

Desta maneira, compreende ser fundamental o incentivo de participação por parte de 

seu corpo docente no definir dos rumos a serem tomados pelo curso.  

Logo, faz-se necessário não só possibilitar a participação do docente nas instâncias 

diretivas, mas, também, garanti-las. E é por este motivo o direito do professor de representar 

e de ser representado nos órgãos deliberativos é expressamente definido nas normas da 

Instituição.  

O Colegiado do curso se reúne com frequência e as deliberações são todas 

registradas em ata. Esse Colegiado tem como função analisar, julgar e decidir sobre 

processos e atividades acadêmicas referentes ao curso, que requeiram a avaliação e o 

deferimento do Colegiado, como aprovação dos planos de ensino dos docentes, alteração de 

matriz curricular e outras, seguindo as orientações do Regimento Geral da Instituição. 

 

 

4.5 Corpo docente  

 
 

4.5.1 Titulação do corpo docente do curso 

 
Sandra Elaine Aires de Abreu: Doutora 
Júlia Bueno de Morais da Silva: Doutora 
Rubia de Pina Luchetti Camargo: Doutora 
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Carlos Alberto de Jesus Barbosa: Mestre 
Eduardo Martins Toledo: Mestre 
Lucas Gabriel Correa Vargas: Mestre 
Pollyana Martins Santana Guimarães: Mestre  
Hugo de Andrade Silvestre: Mestre  
Ieso Costa Marques: Mestre  
Tiago Meireles do Carmo Morais: Mestre 
Rosana Machado de Souza: Mestre 
Viviane Antônio Abrahão: Mestre 
 
Allyson Barbosa da Silva: Especialista 
André Belém Parreira: Especialista 
Naiane Machado Fonseca Garcia: Especialista 
 
 

4.5.2.Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores 

 
Doutores – 20,0%  
 
 

4.5.3  Regime de trabalho do corpo docente do curso.   

 
Integral  
Allyson Barbosa da Silva 
Hugo de Andrade Silvestre  
Ieso Costa Marques  
Viviane Antonio Abrahão  
  
Parcial 
André Belém Parreira 
Carlos Alberto de Jesus Barbosa 
Sandra Elaine Aires de Abreu  
Júlia Bueno de Morais silva  
Rosana Machado de Souza  
Rubia de Pina Luchetti Camargo 
 
HORISTA 
Eduardo Martins Toledo 
Lucas Gabriel Correa Vargas 
Naiane Machado Fonseca Garcia  
Pollyana Martins Santana Guimarães  
Tiago Meireles do Carmo Morais 
 
 

4.5.4 Experiência profissional do corpo docente.   

 
Allyson Barbosa da Silva  – 17 anos 
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André Belém Parreira  – 13 anos 
Carlos Alberto de Jesus Barbosa  – 27 anos 
Eduardo Martins Toledo                     - 05 anos 
Sandra Elaine Aires de Abreu -30 anos  
Hugo de Andrade Silvestre  -11 anos  
Ieso Costa Marques  -15 anos  
Júlia Bueno de Morais silva  - 26 anos  
Lucas Gabriel Correa Vargas  - 8 anos 
Naiane Machado Fonseca Garcia  – 10 anos 
Pollyana Martins Santana Guimarães – 9 anos 
Rosana Machado de Souza   - 18 anos  
Rubia de Pina Luchetti Camargo  – 15 anos 
Tiago Meireles do Carmo Morais  – 9 anos 
Viviane Antonio Abrahão  - 28 anos  
 
 

4.5.5  Experiência de magistério superior do corpo docente.  

 
Allyson Barbosa da Silva   12 anos     
André Belém Parreira   03 anos 
Carlos Alberto de Jesus Barbosa   15 anos 
Eduardo Martins Toledo 05 anos 
Sandra Elaine Aires de Abreu         30 anos 
Hugo de Andrade Silvestre 11 anos 
Ieso Costa Marques 14 anos 
Júlia Bueno de Morais silva 26 anos  
Lucas Gabriel Correa Vargas  03 anos 
Naiane Machado Fonseca Garcia   04 anos 
Pollyana Martins Santana Guimarães  06 anos 
Rosana Machado de Souza 13 anos 
Rubia de Pina Luchetti Camargo  07 anos 
Tiago Meireles do Carmo Morais 06 anos 
Viviane Antonio Abrahão 23 anos 
 
 
 

4.6 Corpo de tutores  

É contratado 1 tutor para cada disciplina. Os tutores são contratados com uma 

carga horária semanal de 44 horas e todos têm formação na área de atuação e pós-

graduação lato sensu. Além dos tutores, cada disciplina conta com um professor com 

formação na área e pós-graduação stricto sensu com carga horária compatível com a carga 

horária das disciplinas. 
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4.6.1   Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes.   

 
O Centro Universitário de Anápolis entende que comunicação é o ato de tornar comum, 

dividir, compartilhar. Qualquer ação pedagógica, técnica ou administrativa que não se torne 

comum, não alcançará o objetivo esperado. Nesse sentido, para que se tenha o aluno como 

centro do processo educacional, garantindo a qualidade esperada de um componente 

curricular ofertado na modalidade EaD, a comunicação da UniEVANGÉLICA foi estabelecida 

com a proposta de propiciar interatividade entre todos os seus atores: alunos, professores, 

tutores mediadores, coordenação de curso, direção de EAD, equipe técnica administrativa, 

entre outros. Outra característica presente, na comunicação da EAD da UniEVANGÉLICA, é a 

preocupação com a composição de diferentes canais de comunicação em via dupla. Neles, as 

mensagens não possuem apenas uma direção. Diante dos novos papéis que esses atores 

desempenham, num processo de ensino e aprendizagem na dinâmica da EAD, o tornar 

comum deve acontecer em qualquer situação de comunicação entre seus atores. 

Nesse contexto, a característica de comunicação e interatividade entre Acadêmicos, 

Professores, Tutores Mediadores e instituição-aluno nas disciplinas na modalidade a distância 

da UniEVANGÉLICA segue a seguinte forma: 

Equipe de Atendimento: composta por um grupo de profissionais capacitados para atender 

aos alunos, sanando suas dúvidas sobre acessos e suporte técnico.  

Recursos Utilizados: telefone (62-3310-6730), chat, correio eletrônico 

(ead@unievangelica.edu.br) e formulário “Fale Conosco” disponível no site UniEVANGÉLICA 

| EAD. 

Tutores Mediadores: esses profissionais possuem a tarefa de acompanhamento dos alunos 

em suas atividades do dia a dia, por meio da mediação pedagógica. Possuem um importante 

papel na comunicação e interatividade entre aluno-aluno, conteúdo-aluno e professor-aluno.  

Recursos Utilizados: Ambiente Virtual de Aprendizagem: fórum, chat, correio eletrônico. 

Professores: os docentes cumprem a sua carga horária na Diretoria de EaD. Reúnem-se 

com os tutores para feedback e orientações e interagem com os alunos por meio de 

mensagens ou do fórum. 

Diretor de Curso: O Diretor de Curso está disponível para atendimento aos alunos, 

Professores e Tutores, fortalecendo o processo de comunicação e interação. 

Recursos Utilizados: telefone, correio eletrônico e atendimento presencial. 

Em suma, foram previstas vias efetivas de comunicação e diálogo entre todos os agentes do 

processo educacional, criando condição para diminuir a sensação de isolamento, apontada 
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como uma das causas de perda de qualidade no processo educacional e também como 

causa de evasão na educação à distância. 

 
 

4.6.2  Titulação e formação do corpo de tutores do curso.   

 
Tutoras                                                           Titulação           Formação  
 
Patrícia Santos Souza                                   Especialista      Letras e Pedagogia  
 
Herlla Mysma Holanda Chaves Magalhães  Especialista      Letras e Pedagogia 
 
 
 

4.6.3  Experiência do corpo de tutores em educação a distância.  

 
Patrícia Santos Souza: 2 anos  
  
Herlla Mysma Holanda Chaves Magalhães: 4 anos e 6 meses 
 
 

 
 

4.7 Corpo técnico-administrativo 

 
 

SECRETARIA SETORIAL 

NOME: Lidiely Lopes Ferreira 

FUNÇÃO: Secretária Acadêmica 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: Curso Superior Completo 

FORMAÇÃO TÉCNICA: Curso Superior em publicidade e propaganda 

CARGA HORÁRIA: 44 h 

SETOR DE ATUAÇÃO: Secretaria Setorial 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
·        Informar aos alunos relacionados ao curso o andamento dos processos junto a Secretaria 

Geral; 
·        Confeccionar os diários; 
·        Organizar a frequência diária dos professores; 
·        Atualizar de currículos e dados dos professores; 
·        Formatar e arquivar os planos de ensino; 
·        Elaborar C.I.s e documentações diversas relacionadas ao Curso, juntamente com o 

diretor; 
·        Acompanhar os horários de aulas dos acadêmicos com pendências (inscritos em 
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disciplina); 
·        Emitir, através do Sistema Lyceum de Diários de Classe, atas de provas e outros 

relatórios; 
·        Confeccionar e arquivar os diários de classe para acadêmicos – Matrícula Fora do Prazo; 
·        Alocar salas e turmas – Sistema Lyceum; 
·        Cadastrar horários – Sistema Lyceum; 
·        Horário de aulas – Formatação para publicação; 
·        Receber, encaminhar, conferir e confeccionar despachos finais (Diretor/ 

Professor/Diretor) de processos de aproveitamento de estudos, Licença Maternidade, 
justificativas de faltas, etc); 

·        Organizar o arquivo dos diários ao término do período letivo; 
·        Verificar o lançamento das frequências, faltas e notas no Lyceum; 
·        Conferir o cumprimento da carga horária, por disciplina; 
·        Atender professores nas diversas demandas, bem como, o diretor e seus 

auxiliares/assistentes; 
·        Realizar o fechamento das disciplinas no Lyceum. 

  

 

 

NOME: Roberto Meguerditchain 

FUNÇÃO: Auxiliar de Secretaria 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: Ensino Médio Completo 

CARGA HORÁRIA: 44 h 

SETOR DE ATUAÇÃO: Secretaria Setorial 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
·        Auxilia a Secretária Acadêmica nas atividades diárias 
·        Suporte aos discentes e docentes. 

NOME: Milena Gomes Ferreira 

FUNÇÃO:  Jovem Aprendiz 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: Ensino Médio Completo 

CARGA HORÁRIA:  30 h 

SETOR DE ATUAÇÃO: Secretaria Setorial 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
·        Atendimento ao telefone 
·        -Entrega de Certificado 
·        Entrega processos e documentos nos diversos setores da Instituição 

  

Secretaria-Geral. Como setor responsável pelo registro e controle das atividades 

acadêmicas, realiza as inscrições dos candidatos ao processo seletivo e as matriculas 

semestrais; registra, controla e divulga os resultados da frequência e do desempenho dos 

alunos; recebe e mantém a guarda de toda documentação institucional e acadêmica, de 

ensino, iniciação científica e extensão; expede documentos acadêmicos.  Encaminha 

documentos aos setores competentes para registro. A supervisão geral da secretaria 
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da UniEVANGÉLICA é realizada pela Secretária-geral do Centro Universitário, central da rede 

institucional de unidades da educação superior da mantenedora. 

  

Bibliotecária. A bibliotecária e responsável pela organização, registro, controle do acervo 

bibliográfico necessário ao desenvolvimento dos programas dos diferentes cursos, nas 

modalidades impressa ou virtual; coordena e controla o serviço de empréstimos a 

comunidade acadêmica; apoia e orienta os procedimentos de consulta. O funcionamento da 

biblioteca é supervisionado e orientado pela Bibliotecária-geral do Centro Universitário, central 

da rede institucional de unidades da educação superior da mantenedora 
 
 
  
 

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

 

O planejamento curricular implica determinada concepção de conhecimento e 

aprendizagem, com abordagem metodológica específica, coerente com a opção político-

filosófica institucional. 

Ao considerar a produção acelerada do conhecimento e as profundas mudanças 

científicas e tecnológicas, a organização curricular coloca importantes desafios aos 

professores e gestores.    

Segundo Silva1, a discussão sobre currículo coloca duas questões centrais ao 

processo educativo, ou seja, qual o conhecimento é considerado essencial a ser ensinado? E, 

que tipo de pessoa se pretende formar? De modo análogo afirma Berticelli2 ser o currículo “a 

questão central que diz respeito àquilo que a escola faz e para quem faz ou deixa de fazer”.  

Existe, desse modo, na construção do currículo escolar uma relação de poder, na seleção de 

saberes que o outro deve aprender e na construção da identidade do aluno. 

Nessa perspectiva, a definição curricular, ao selecionar estes, e não aqueles saberes, 

e formar este perfil humano e profissional, e não outro, traduz opções socioculturais, 

ideológicas, epistemológicas e políticas que fundamentam a abordagem dos diferentes 

conteúdos cognitivos, procedimentais e atitudinais. Sendo assim, ao se definir o currículo, 

define-se, igualmente, uma concepção de espaço educativo, ou como espaço hegemônico, 

                                                 
1
 SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade – Uma introdução às teorias do currículo. 

2
 BERTICELLI, Ireno Antonio. “Currículo: tendências e filosofia”. In: COSTA, Marisa Vorraber (Org.) O currículo nos 

limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 1998, p. 8. 
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ou, como espaço da produção do conhecimento novo, da inovação tecnológica, da ratificação 

ou revisão dos valores, da crítica e da reconstrução permanente das relações sociais.  

A definição da natureza desse espaço, por envolver questões essenciais do processo 

educativo, não pode resultar de deliberações individuais. Ao contrário, se constitui num 

processo de reflexão do coletivo acadêmico, de forma crítica, de construção de consensos 

acerca do campo epistemológico, das práticas pedagógicas inseridas no contexto social. E, 

por tratar-se de um processo que está em permanente construção, supõe retomadas e 

retificações. Portanto, a elaboração de currículos pela comunidade acadêmica, que 

expressem essa intencionalidade, pressupõe o estabelecimento de “programas de formação 

global, com coerência didática e distribuição de tempo de forma sequencial, com situações e 

atividades ordenadas.”3   

Disto decorre que o planejamento curricular implica determinada concepção de 

conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica específica, além do que já se 

afirmou em relação à opção político-filosófica institucional. Considerando-se, pois, a produção 

acelerada do conhecimento, desafios novos são trazidos aos que pensam e executam 

currículos, ou seja, aos gestores e professores. A renovação curricular e a flexibilidade dos 

projetos pedagógicos dos cursos levam em conta a dinâmica da sociedade da informação e 

mais do que se adequar a ela, os currículos dos cursos de graduação se caracterizam pela 

versatilidade em compreender as demandas sociais e interferir nelas, formando profissionais 

que sejam capazes de compreender e enfrentar os problemas cotidianos, com toda sua 

complexidade, celeridade de respostas compatíveis com uma sociedade que se deseja mais 

humana e inclusiva.  

Assim, a UniEVANGÉLICA entende o currículo como espaço educativo que 

compreende um conjunto de saberes e  atividades destinados à formação do profissional e do 

cidadão em sua integralidade. Incluídos nesses saberes e atividades estão as orientações 

das Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental (Resolução Nº 02/2012); Diretrizes 

Curriculares para a Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 01/2012) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Indígena (Resolução nº 01/2004). 

 FONTE: PDI 2014-2018 

Nesse sentido, entende-se que o currículo deve assegurar, minimamente: 

• uma proposta formativa coerente com a visão e missão institucional, 

fundamentando-se nas políticas oficiais para a graduação;  

                                                 
3
 Idem, p. 11 
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• uma formação com sólida base científica e tecnológica, com espaços de 

fundamentação teórica e práticas que assegurem a posterior inserção do egresso nessa 

realidade que nela deverá atuar, para oferecer respostas adequadas à sociedade que se 

deseja mais humana e inclusiva; 

• a compreensão da sociedade contemporânea, com suas potencialidades e 

desafios, e o julgamento crítico dessa realidade, que norteie a atuação para uma cidadania 

comprometida com a dignidade humana, a ética e os valores democráticos;  

• espaços de flexibilidade, que levem em conta a dinâmica da sociedade da 

informação;  

• a necessária contextualização, contemplando as demandas sociais; 

• a interdisciplinaridade – concepção e formas de implementação; 

• a articulação teórico-prática – como, quando, onde ocorrem as atividades que 

favorecem a articulação entre a teoria e a prática, ao longo do curso;  

• a compatibilidade e adequação da carga-horária para a realização das 

diferentes atividades. 

O currículo do Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores foi planejado e 

construído a fim de assegurar uma formação coerente com a visão e missão institucional e 

uma formação com sólida base científica e tecnológica, com espaços de fundamentação 

teórica e práticas que assegurem a posterior inserção do egresso na realidade que deverá 

atuar. 

Os conteúdos curriculares são voltados para a formação de profissionais que sejam 

comprometidos com os direitos humanos, com a ética e com as questões sociais 

contemporâneas. Estão contextualizados com as demandas da comunidade e possuem 

flexibilidade suficiente para atender a dinâmica social. 

O currículo está organizado no intuito de beneficiar a articulação entre teoria e prática. 

Há total compatibilização e adequação da carga-horária para a realização das diferentes 

atividades propostas. Assim, além das muitas disciplinas que contemplam as aulas práticas, 

que por sua vez são subsidiadas por disciplinas teóricas a elas direcionadas, a matriz 

curricular abre espaço para oficinas, palestras, cursos complementares, visitas técnicas e 

outras atividades propostas, conforme vão surgindo demandas de alunos e da comunidade. 
 

 
 

5.1 Estrutura curricular 
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 A estrutura curricular é organizada para a oferta de disciplinas semestrais, 

cujas atividades acadêmicas permitem abordagens teóricas e práticas, coerentes com as 

necessidades formativas do perfil do egresso previsto pelo curso de Design de Interiores. 

Os conteúdos curriculares são selecionados de forma a atender aos objetivos do 

curso e às competências a serem desenvolvidas, conforme orientações contidas no Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, a Resolução CNE/CO 3, de 18 de dezembro 

de 2002, bem como os demais dispositivos legais.   

O curso é desenvolvido em 2.080 h/a (duas mil e oitenta horas-aula) de cinquenta 

minutos, correspondentes à carga horária mínima de 1600 horas-relógio exigida pelo 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, sem considerar TCC e Estágios. 

* Carga horária total – 2.080 horas 

* Carga horária de disciplinas – 1.920 horas 

* Atividades Complementares – 160 horas 

 

5.1.1 Conteúdos curriculares 

 
O curso está estruturado em 4 módulos, permitindo a conclusão de sua formação num 

limite mínimo de 4 (quatro) semestres. 

A carga horária prevista para as disciplinas inclui as abordagens teóricas e práticas, 

definidas na matriz curricular em hora-aula. 

Os conteúdos de formação geral, que favoreçam uma formação humanista e o 

conhecimento da sociedade contemporânea e temas como direitos humanos e educação 

ambiental para o desenvolvimento sustentável, cultura afro-brasileira e indígena e relações 

étnico-raciais, são abordados em Atividades Multidisciplinares, História da Arte e do Design e 

Educação Ambiental. Tais conteúdos abordam temas pertinentes à área de formação como 

instrumento de atualização, além de outros temas transversais que tratam de questões da 

sociedade contemporânea. Inseridas na matriz curricular, as Atividades Multidisciplinares 

compreendem atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em 

biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, visitas técnicas e o CINETEC 

(Programa Cinematográfico dos CST).   

A disciplina optativa também está presente na matriz curricular no 2º período. Esta 

disciplina é aquela cujos conteúdos e atividades acadêmicas têm por finalidade complementar 

a formação do discente ampliando seus conhecimentos. É, portanto, curricular por compor 
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uma carga horária definida na dinâmica do curso. São ofertadas como optativas as seguintes 

disciplinas: Tópicos especiais (Teoria da Cor), Libras e Metodologia do Trabalho Científico. 

Quanto à pesquisa e à extensão, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Ação Comunitária – ProPPE, tem a seu mister a elaboração e execução de 

políticas que desenvolvam na Instituição o ensino de pós-graduação, a pesquisa e as ações 

de extensão, de modo integrado entre si e articulado com o ensino de graduação.  

Para bem realizar essa sua atribuição institucional, a ProPPE procura relacionar-se 

com a comunidade para melhor compreensão da realidade socioeconômica e política em que 

está inserida.  

O curso de Design de Interiores já utiliza as disciplinas na modalidade a distância, com 

equivalência a 20% de sua carga horária total. 

A Instituição oferece ao aluno a oportunidade de cursar disciplinas em cursos afins, 

desde que haja equivalência entre a ementa e a carga horária. 

 

 

5.1.2 Matriz curricular (componentes curriculares) 

 
 
1º Período 

Disciplina CH Teórica Prática 

Atividades multidisciplinares I 40 40 - 

Desenho e desenvolvimento da criatividade 80 20 60 

Desenho técnico I 80 - 80 

Ética e prática profissional 40 40 - 

História da arte e do design 40 40 - 

Língua portuguesa 80 80 - 

Projeto do ambiente 80 20 60 

Técnicas e materiais I 40 40 - 

Total 480 h 280h 200h 

 
2º Período 

Disciplina CH Teórica Prática 

Computação gráfica I 80 20 60 

Cidadania, ética e espiritualidade 40 40 - 

Desenho técnico II 80 - 80 

Maquete 80 20 60 

Optativa 40 40 - 

Projetos residenciais 80 20 60 

Técnicas e materiais II 80 80 - 

Total 480 h 220 h 260 h 
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3º Período 

Disciplina CH Teórica Prática 

Atividades Multidisciplinares II 40 40 - 

Computação gráfica II 80 20 60 

Desenho técnico III 80 - 80 

Empreendedorismo 40 40 - 

Instalações 80 80 - 

Projeto de iluminação 80 20 60 

Projetos comerciais 80 20 60 

Total 480 h 220 h 260 h 

 
4º Período 

Disciplina CH Teórica Prática 

Atividades multidisciplinares III 40 40 - 

Educação ambiental 40 40 - 

Gestão e marketing 80 80 - 

Gestão e orçamento de obras 80 80 - 

Projeto do espaço externo 80 20 60 

Projeto do mobiliário 80 20 60 

Projetos especiais 80 - 80 

Total 480 h 280 h 200 h 

 

Total Geral 1920 h 1000 h 920 h 

 
 

Carga Horária de disciplinas 1840  

Carga Horária  1920  

Atividades complementares 160  

Carga Horária Total 2080  

 

Carga horária Prazo de integralização da carga horária 

Total do curso Limite mínimo 
(meses/semestres) 

 

2080 hs 4 semestres  

 
 

5.1.2.1 Disciplinas optativas 
 
QUADRO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS: 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Língua Brasileira de Sinais 40 

Metodologia do Trabalho Cientifico 40 

Tópicos especiais 40 
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5.1.3 Ementas e bibliografias 

 
 

Disciplina:  HISTÓRIA DA ARTE E DO DESIGN 

Semestre: 1º Carga horária:  40 horas 

Ementa 

Conceitos e categorias da estética e da história da arte e a compreensão da produção artística em 
diferentes períodos históricos. Contextualização socioeconômica e cultural das produções artísticas 
humanas, do proto-renascimento à arte pós-moderna, com ênfase em produções e artífices 
específicos, enfatizando as concepções estéticas de cada momento. A arte no Brasil: estudo e análise 
contextualizada das principais correntes artísticas brasileiras. 

Bibliografia básica 

MEGGS,PHILP B;PURVIS,ALSTON W. História do Design Gráfico. tradução Cid Knipel.4ªSão 
Paulo:Cosac Naify,2009. 
BATTISTONI FILHO, Duílio. Pequena história da arte. 9. ed. Campinas: Papirus, 2001.  
GOMBRICH, E. H. A História da Arte. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2005. 

Bibliografia complementar 

GADAMER, H G. A atualidade do belo: a arte como jogo, símbolo e festa. Tempo Brasileiro, 1985. 
CARDOSO, Rafael. Uma introdução à história do design. Blucher, 2008 
CALABRESE, Omar. A linguagem da arte. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Globo, 1987 
BAYER, Raymond. História da Estética. Lisboa: Editorial Estampa, 1993. 
JANSON, H.W. Iniciação à História da Arte. São Paulo: Martins fontes, 1996. 

 
 

Disciplina:  ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES I 

Semestre: 1º Carga horária:  40 horas 

Ementa 

Projeto interdisciplinar. Trabalho em equipe. Identificação do problema, planejamento e identificação 
das bases tecnológicas e científicas necessárias para solução. Documentação. Aplicação de 
metodologia científica. Desenvolvimento de competências e habilidades em leitura, interpretação e 
produção textual baseado nas disciplinas ministradas do 1º período. O estudo das Relações Étnico-
raciais e História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.  Educação em Direitos Humanos. Educação 
Ambiental. 

Bibliografia básica 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Empresarial. 7º,  São Paulo: Atlas, 2010. 
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4º, São Paulo: Atlas, 2002. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. São Paulo: Cortez, 2004. 

Bibliografia complementar 

FRASER, Heather, Design para negócios na prática: como gerar inovação e crescimento nas 
empresas aplicando o business design . Autor de . Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Elsevier 
REBOUÇAS, Djalma de Oliveira. Manual de Consultoria Empresarial. São Paulo: Atlas, 2000. 
CARDOSO, Rafael. Design para um mundo complexo. São Paulo. Cosac Naify, 2013. 
LUPTON, Ellen; MILLER, Abbott. Design, Escrita, Pesquisa: A Escrita no Design Gráfico: Bookman 
SAMARA, Timothy. Evolução do Design - da Teoria á Prática: Bookman 
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 Disciplina:  DESENHO E DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE 

Semestre: 1º Carga horária:  80 horas 

Ementa 

Representação gráfica através do desenho à mão livre. Princípios teóricos e exercícios práticos como 
instrumentos de construção e expressão das ideias de volume, espaço e ambiente. Técnicas de 
desenho à mão livre. O desenho à mão livre como síntese gráfica: desenho de observação e desenho 
de criatividade; análise estrutural da forma, perspectiva e desenho da paisagem. 
 

Bibliografia básica 

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual. São Paulo: Thomsom Pioneira, 2011. 
UBACH, Tómas. EDITORIAL ESTAMPA. Desenho livre para arquitectos. Lisboa: Editorial Estampa, 
2009. 
HSUAN-AN, Tai. Desenho e organização bi e tridimensional da forma. Goiânia: Editora UCG, 2010. 

Bibliografia complementar 

LEGGIT, Jim. Desenho de arquitetura: técnicas e atalhos que usam tecnologia. Porto Alegre: 
Bookman, 2004. 
HALLAWELL, Philip. À mão livre: linguagem e as técnicas de desenho. São Paulo: 
Melhoramentos, 4. ed., 2012.  
DOMÍNGUEZ, Fernando. Croquis e perspectivas. Porto Alegre: Masquatro, 2011. 
PARRAMON. Fundamentos do desenho artístico. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. 
CHING, Francis D. K.; JUROSZEK, Steven P. Desenho para arquitetos. Porto Alegre: Bookman, 
2012. 
 

 
 

Disciplina:  LÍNGUA PORTUGUESA 

Semestre: 1º Carga horária:  80 horas 

Ementa 

Comunicação e lingua(gem) nas práticas socioculturais. Leitura, interpretação e produção de textos de 
diferentes gêneros. Desenvolvimento das habilidades de comunicação escrita em língua portuguesa 
padrão: condições de textualidade, argumentação, seleção e adequação vocabular. 

Bibliografia básica  

KOCH, Ingedore V. & ELIAS, Vanda M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: 
Contexto, 2006. 
CASSANY, Daniel. Oficina de textos: compreensão leitora e expressão escrita em todas as disciplinas 
e profissões. Trad. Valério Campos. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
AZEREDO, José Carlos. Gramática Houais da língua portuguesa. 2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 

Bibliografia complementar:  

COSTA, Deborah. SALCES, Claudia Dourado. Leitura e produção de textos na Universidade. 
Campinas: Alínea, 2013 
ALMEIDA, Antonio Fernando de. ALMEIDA, Valéria Silva R. de. Português básico: gramática, 
redação, texto. 5ed. Atlas, 2008 
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 
2006 
KOCH, Ingedore V. & ELIAS, Vanda M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: 
Contexto, 2009. 
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 
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Disciplina:  ÉTICA E PRÁTICA PROFISSIONAL  

Semestre: 1º Carga horária:  40 horas 

Ementa 

Princípios teóricos e conceituais sobre Ética, legislação profissional e o consequente desdobramento 
na prática profissional. Análise teórica e reflexão crítica sobre design de interiores enquanto profissão. 
Regulamentação profissional. Organização e gestão da profissão. 

Bibliografia básica 

 BORDENAVE, Juan Díaz. Além dos meios e mensagens: introdução à comunicação como processo, 
tecnologia, sistema e ciência. 11. ed. Vozes, 2009. 
NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 9. ed. São Paulo: RT, 2012. 
SÁ, Antonio Lopes de. Ética profissional. 9. Ed. 5.reimpr. São Paulo: Atlas, 2013. 

Bibliografia complementar 

MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia didática. Martins 
Fontes, 2006. 
DURKHEIM, Émile. Ética e sociologia da moral. São Paulo, SP, Brasil: Landy, 2003 
OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Ética e racionalidade moderna. São Paulo: Loyola, 1993. 
RUIZ ALONSO, Félix; LÓPEZ, Francisco G; CASTRUCCI, Plínio de L. Curso de ética em 
administração. São Paulo, Atlas, 2006. 
SÁNCHEZ VASQUEZ, Adolfo.(tradução de João Dell’Anna). Ética. 34.ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2012. 

 
 

Disciplina:  DESENHO TÉCNICO I 

Semestre: 1° Carga horária:  80  horas 
Orientação / acompanhamento de atividades práticas 

Ementa 

Princípios teóricos e exercícios práticos de representação gráfica como instrumentos de construção do 
entendimento geométrico. Introdução ao Desenho Técnico. Desenho geométrico e visualização 
espacial (Lugares geométricos, Ângulos, Sistemas de Projeção, Vistas Ortográficas e Figuras 
Geométricas). Sistemas de projeção. Geometria descritiva (conceitos fundamentais, projeção de 
figuras geométricas e planas e de sólidos). Tangência e concordância. Perspectiva isométrica e 
cavaleira. 

Bibliografia básica 

MONTENEGRO, Gildo A. Geometria descritiva. São Paulo: Edgard Blucher, 1991. 
MONTENEGRO, Gildo A. A perspectiva dos profissionais. São Paulo: Edgard Blucher, 2. ed.,  
2010. 
MONTENEGRO, Gildo A. Inteligência visual e 3D. São Paulo: Edgard Blucher, 2010. 

Bibliografia complementar 

CARVALHO, Benjamim de A. Desenho Geométrico. 2. ed.,  São Cristóvão: Imperial Novo Milênio, 
2008. 
PRINCIPE JÚNIOR, Alfredo dos Reis. Noções de geometria descritiva. São Paulo: Nobel, 1983. 
LACOURT, H. Noções e fundamentos de geometria descritiva. Rio de Janeiro: LTC, 1995. 
CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5. ed., Porto Alegre: Bookman, 2011. 
CHING, Francis D. K.; JUROSZEK, Steven P. Desenho para arquitetos. Porto Alegre: Bookman, 
2012. 

 
 
 



51 

 

 

Disciplina:  PROJETO DO AMBIENTE 

Semestre: 1° Carga horária: 80  horas 

Ementa 

 Princípios teóricos e exercícios práticos de design de interiores. Experimentação e reflexão em 
sintonia com a contemporaneidade. Introdução ao projeto de ambientes com investigações e 
exercícios de baixa complexidade: levantamento, dimensionamentos, layout, mobiliário, definição de 
materiais. Representação gráfica à mão livre. 

Bibliografia básica 

GURGEL, Mirian. Projetando espaços: guia de arquitetura de interiores para áreas residenciais. 6. ed. 
São Paulo, SP, Brasil: Senac, 2002 
CHING, Francis D. K. Arquitetura de interiores ilustrada. 2. ed., Porto Alegre: 2006.  
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo, SP, Brasil: 
nova versão, 2011 

Bibliografia complementar 

CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2. ed., São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.  
______________. Arquitetura – forma, espaço, ordem. 3. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2012.  2 ed. 
2008 
FARRELLY, Lorraine. Fundamentos de arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2010.  
_____________. Técnicas de representação em arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2011.  
"PANERO, Julius; ZELNIK, Martin. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Barcelona, 
Espanha: Gustavo Gili, 2012.  

 
 
 

Disciplina:   TÉCNICAS E MATERIAIS I 

Semestre: 1° Carga horária: 80  horas 

Ementa 

Estudo das diferentes técnicas e materiais utilizados para compor o design de interiores 
contemporâneo, no que se refere às categorias dos materiais de acabamento e decoração: 
revestimentos, pinturas para pisos, paredes e tetos, estofados, cortinas e persianas, tecidos, papéis 
de parede, tapetes, louças, metais, objetos decorativos. Pesquisa de materiais, opções existentes no 
mercado, com foco na definição e aplicação nos ambientes. 

Bibliografia básica 

FRASER, Tom e BANKS, Adam. O Guia completo da cor. São Paulo: Editora Senac, 2007. 
CHING, Francis D. K.. Técnicas de construção ilustradas . 4. ed. Porto Alegre, RS, Brasil: Bookman, 
2010. 
PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Braga. Materiais de Construção. 2 ed. São Paulo. Érica, 2016 

Bibliografia complementar 

FARRELLY, Lorraine. Técnicas de representação. Porto Alegre, RS, Brasil: Bookman, 2011.  
LITTLEFIELD, David. Manual do arquiteto: planejamento, dimensionamento e projeto. 3. ed. Porto 
Alegre, RS, Brasil: Bookman, 2011.  
SCOTTO, Catherine. O chic de Paris: decoração e design de interiores. Barueri, SP. Manole, 2013 
NETTO, Cláudia Campos. Desenho arquitetônico e design de interiores. São Paulo. Érica, 2014 
MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual. São Paulo, Martins Fontes, 1997. 
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Disciplina:  COMPUTAÇÃO GRÁFICA I 

Semestre: 2 Carga horária: 80  horas 

Ementa 

Criar de Ambientes em 3D partindo de zero ou usando dados existentes. Importar desenhos, plantas 
de CAD, fotos, imagens aéreas e outras informações e então usar ferramentas de modelagem do 
SketchUp para desenvolvimento de ideias em 3D. Introdução ao conceito de imagens digital. 
Tratamento de imagens. Estudo das ferramentas para aplicação de efeitos especiais, equilíbrio de cor, 
recorte, foto manipulação e publicação. Alteração dimensional de imagens. 

Bibliografia básica 

HONRIE, Ricardo Minoru,  OLIVEIRA, Ana Cristina Pedroso. Crie projetos gráficos em Photoshop 
CS6, CorelDraw  X6, e InDesign CS6 em português. São  Paulo: Érica, 2012 
DEBATIN NETO, Arnoldo. Desenhando com o Google Sketchup. Florianópolis: Visual Book, 2010 
OLIVEIRA, Marcos Bandeira de. Google Sketchup Pro: aplicado ao projeto arquitetônico. São Paulo, 
SP, Brasil: Novatec, 2010.  

Bibliografia complementar 

CAVASSANI, Glauber. V-Ray para o Google Sketchup 8: acabamento, iluminação e recursos 
avançados para maquete eletrônica. São Paulo: Érica, 2012.  
MONTANER, Josep Maria. As formas do século XX. Barcelona: GG, 2002. 
MONTENEGRO, Gildo A. – A Perspectiva dos Profissionais, São Paulo: Edgard Blücher, 1983. 
GASPAR, João. Google SketchUp pro avançado. São Paulo, SP, Brasil: VectorPro, 2011.  
CAVASSANI, Glauber.Sketchup Pro 2013: ensino prático e didático.São Paulo: Érica, 2014. 

 
 
 
 

Disciplina:  Cidadania, ética e espiritualidade 

Semestre: 2º Carga horária:  40 horas 

Ementa 

Espiritualidade e visão de mundo. As dimensões da existência humana. Religião, responsabilidade 
social, ambiental, ética e formação moral. Espiritualidade e o mundo do trabalho. Direitos Humanos e 
religião. Valores e dignidade humana fundamentados na fé cristã. Globalização e fundamentalismos 
religiosos. Religião e justiça social. 

Bibliografia básica 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BONOME, José Roberto. Cultura e Religião. Goiânia/Anápolis: PUC/UniEVANGÉLICA, 2010. 
GAARDER, Jostein et al. O Livro das Religiões. São Paulo: Cia. das Letras, 2000. 
GIDDENS, Anthony. Religião. In:Sociologia. 6ª edição. 

Bibliografia complementar 

FILORAMO, Giovanni; PRANDI, Carlo. As Ciências das Religiões. São Paulo: Paulus, 1999. 
LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
WILGES, Irineu. Cultura Religiosa: as religiões no mundo. 20ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
SIMMEL, Georg. Religião: ensaios. São Paulo: Olho d'agua, 2011. 
CARRAHER, David. Senso crítico: do dia-a-dia às ciências humanas. 5.ed. São Paulo: Pioneira, 1999. 
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Disciplina:  DESENHO TÉCNICO II 

Semestre: 2° Carga horária:  80 horas 
Orientação / acompanhamento de atividades práticas 

Ementa 

Princípios teóricos e exercícios práticos do desenho técnico, com a especificidade do desenho 

arquitetônico. Instrumentos, meios e materiais utilizados na representação gráfica. Normas e 

convenções. Etapas do desenho. Vocabulário técnico. 

Bibliografia básica 

MONTENEGRO, Gildo A. Desenho arquitetônico: para cursos técnicos de 2º grau e faculdades de 
arquitetura. São Paulo: Edgard Blücher, 2006.  
NEUFERT, Ernst. A Arte de Projetar em Arquitetura. Ed. Gustavo Gili, S.A., 2012; 
CHING, Francis D. K.. Representação gráfica em arquitetura. 5. ed. Porto Alegre, RS, Brasil: 
Bookman, 2011.  

Bibliografia complementar 

CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2. ed., São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 6492 – Representação de Projetos de 
Arquitetura. Rio de Janeiro: 1994 
DORING, Kurt; NEIZEL, Ernst; VERL, Karl Meier ZU. Desenho técnico para a construção civil. São 
Paulo, SP, Brasil: EPU 
MICELI, Maria Teresa; FERREIRA, Patricia. Desenho técnico básico. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: 
Imperial Novo Milênio, 2010.  
CHING, Francis D. K.; JUROSZEK, Steven P. Desenho para arquitetos. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

 
 

Disciplina:  MAQUETE 

Semestre: 2° Carga horária: 80  horas 

Ementa 

Produção de modelos tridimensionais físicos e representativos de projetos de design de interiores. 
Utilização dos vários materiais, e suas respectivas técnicas, na produção de maquetes, como os 
vários tipos de papel, madeiras, polímeros e outros. Tratamento e acabamento dos materiais utilizados 
na confecção de modelos arquitetônicos. O uso da escala e outras ferramentas de desenho técnico na 
produção de maquetes. 

Bibliografia básica 

CONSALEZ, Lorenzo. Maquetes: a representação do espaço no projeto arquitetônico. Editora Gustavo 
Gili. Barcelona 2011. 
KNOLL, Wolfgang; HECHINGER, Martin. Maquetes arquitetônicas . São Paulo, SP, Brasil: Martins 
Fontes, 2003. 141 p. "" Com 223 fotos de Hans-Joachim Heyer, 5 tabelas 28 outras ilustrações"" . 
MILLS, Criss B. Projetando com maquetes: um guia de como fazer e usar maquetes em projeto de 
arquitetura, Porto Alegre, RS. Bookman, 2007. 

Bibliografia complementar 

NA, Regina Mazzocato. Maquetes & miniaturas: monte sua mini-cidade. Giz Editorial. São Paulo 2012. 
MONTANER, Josep Maria. As formas do século XX. Barcelona: GG, 2002. 
MONTENEGRO, Gildo A. – Desenho Arquitetônico, São Paulo: Edgard Blücher, 1989. 
MONTENEGRO, Gildo A. – A Perspectiva dos Profissionais, São Paulo: Edgard Blücher, 1983. 2.ed. 
2010 
DUNN, Nick. Maquetas de arquitectura: medios tipos aplicación. Blume. Barcelona 2010. 
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Disciplina:  PROJETO RESIDENCIAL 

Semestre: 2° Carga horária: 80  horas 

Ementa 

Princípios teóricos e exercícios práticos de design de interiores: uso residencial. Características e 

demandas funcionais e simbólicas dos espaços residenciais. Mobiliário e objetos artísticos. Prática 

projetual. Projeto de ambientes com investigações e exercícios especificamente para ambientes 

residenciais: levantamentos, dimensionamentos, layout, mobiliário, definição de materiais. 

Representação gráfica por meio do desenho de linguagem arquitetônica. 

 

Bibliografia básica 

GURGEL, Mirian. Projetando espaços: guia de arquitetura de interiores para áreas residenciais. 4. ed. 
São Paulo: SENAC, 2008. 4.ed. 2013 ;  
CHING, Francis D. K. Arquitetura de interiores. 3. ed., Porto Alegre: 2013. 
CHING, Francis D. K.; BINGGELI, Corky. Arquitetura de interiores ilustrada. 3. ed. Porto Alegre, RS, 
Brasil: Bookman, 2013.  

Bibliografia complementar 

NEUFERT, P. Arte de Projetar em Arquitetura. 17ª ed. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2008. 
NEUFERT, N. Casa, Apartamento, Jardim: Projetar com Conhecimento, Construir Corretamente. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1999. 2.ed. 2008 
FARRELLY, Lorraine. Fundamentos de arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2. ed., São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. 
PANERO, Julius; ZELNIK, Martin. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Barcelona, 
Espanha: Gustavo Gili, 2012.  

 
 

Disciplina:  TÉCNICAS E MATERIAIS II 

Semestre: 2° Carga horária: 80 horas 

Ementa 

Estudo das diferentes técnicas e materiais utilizados para compor o design e a decoração 
contemporâneos nos ambientes interiores: acabamentos; revestimentos; pinturas para pisos, paredes 
e tetos; estofados; cortinas e persianas; tecidos; tapetes. Pesquisa de materiais, opções existentes no 
mercado, com foco na definição e aplicação nos ambientes. 
 

Bibliografia básica 

FRASER, Tom e BANKS, Adam. O Guia completo da cor. São Paulo: Editora Senac, 2007. 
CHING, Francis D. K.. Técnicas de construção ilustradas . 4. ed. Porto Alegre, RS, Brasil: Bookman, 
2010. 
PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Braga. Materiais de Construção. 2 ed. São Paulo. Érica, 2016 

Bibliografia complementar 

FARRELLY, Lorraine. Técnicas de representação. Porto Alegre, RS, Brasil: Bookman, 2011.  
LITTLEFIELD, David. Manual do arquiteto: planejamento, dimensionamento e projeto. 3. ed. Porto 
Alegre, RS, Brasil: Bookman, 2011.  
SCOTTO, Catherine. O chic de Paris: decoração e design de interiores. Barueri, SP. Manole, 2013 
NETTO, Cláudia Campos. Desenho arquitetônico e design de interiores. São Paulo. Érica, 2014 
MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual. São Paulo, Martins Fontes, 1997. 
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Disciplina:  ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES II 

Semestre: 3º Carga horária:  40 horas 

Ementa 

Projeto interdisciplinar. Trabalho em equipe. Identificação do problema, planejamento e identificação 
das bases tecnológicas e científicas necessárias para solução. Documentação. Aplicação de 
metodologia científica. Desenvolvimento de competências e habilidades em leitura, interpretação e 
produção textual baseado nas disciplinas ministradas no 2º e 3º períodos. O estudo das Relações 
Étnico-raciais e História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.  Educação em Direitos Humanos.  

Bibliografia básica 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Empresarial. 7º,  São Paulo: Atlas, 2010. 
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4º, São Paulo: Atlas, 2002. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. São Paulo: Cortez, 2004. 

Bibliografia complementar 

FRASER, Heather, Design para negócios na prática: como gerar inovação e crescimento nas 
empresas aplicando o business design . Autor de . Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Elsevier 
REBOUÇAS, Djalma de Oliveira. Manual de Consultoria Empresarial. São Paulo: Atlas, 2000. 
CARDOSO, Rafael. Design para um mundo complexo. São Paulo. Cosac Naify, 2013. 
LUPTON, Ellen; MILLER, Abbott. Design, Escrita, Pesquisa: A Escrita no Design Gráfico: Bookman 
SAMARA, Timothy. Evolução do Design - da Teoria á Prática: Bookman 

 
 

Disciplina:  COMPUTAÇÃO GRÁFICA II 

Semestre: 3° Carga horária: 80 horas 

Ementa 

Computação gráfica e suas aplicações na representação bidimensional de projetos arquitetônicos, 
objetos e mobiliários. Recursos de representação gráfica de projetos, segundo normas da A.B.N.T., 
utilizando o software. AUTOCAD em 2D. 

Bibliografia básica 

BALDAM, Roquemar de Lima. AutoCAD 2009. São Paulo, 2008. Ed. Ética,  
KATORI, Rosa. Autocad 2011: projetos em 2D. São Paulo, 2010. Ed. SENAC,  
KURT, DORING. Desenho Técnico para Construção Civil. São Paulo, 2015. Ed. EPU.  

Bibliografia complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6492. Representação de Projetos de 
Arquitetura. Rio de Janeiro, 1994. ABNT.  
OMURA, George. Aprendendo AutoCAD 2009 e AutoCad LT 2009. Rio de Janeiro, 2008. Ed. Alta 
Books,  
MONTENEGRO, Gildo A. Desenho de Projetos.  São Paulo. 1997. Ed. Blucher.  
___________. A perspectiva dos profissionais. Sombra, insolação e axonometria. São Paulo, 2010.  
Ed. Blucher, 2ed. 
SILVA, Arlindo. Desenho Técnico Moderno. Rio de Janeiro, 2011. Ed. LTC. 4ed.  
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Disciplina:  DESENHO TÉCNICO III 

Semestre: 3° Carga horária:  80 horas 
Orientação / acompanhamento de atividades práticas 

Ementa 

Desenho Técnico Arquitetônico, bidimensional, voltado ao Detalhamento de Projetos de Arquitetura de 
Interiores.  Detalhes de Escadas, esquadrias (portas e janelas), detalhes de Acessibilidade. Normas 
técnicas para desenho, conforme NBR 6492, NBR 9050. 

Bibliografia básica 

BEINHAUER, Peter. Atlas de Detalhes Construtivos. Espanha. 2014. Ed. Gustavo Gili, 342p. 
MONTENEGRO, Gildo A. Desenho de Projetos.  São Paulo. 1997. Ed. Blucher. 116p. 
SILVA, Arlindo. Desenho Técnico Moderno. Rio de Janeiro, 2011. Ed. LTC. 4ed. 475p. 

Bibliografia complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6492. Representação de Projetos de 
Arquitetura. Rio de Janeiro, 1994. ABNT. 27p. 
KURT, DORING. Desenho Técnico para Construção Civil. São Paulo, 2015. Ed. EPU. 1072p. 
MCLEOD, Virgínia. Detalhes construtivos da Arquitetura Residencial Contemporânea. Porto 
Alegre. Ed. Bookman. 2011. 224p. 
_________. Detalhes construtivos da arquitetura contemporânea com vidro. Porto Alegre. Ed. 
Bookman. 2011. 224p. 
RUTTMAN, Jacques. Detalhes em Arquitetura. São Paulo. 2010. Ed. J.J. Carol. 170p. 

 
 

Disciplina:  EMPREENDEDORISMO 

Semestre: 3º Carga horária:  40 horas 

Ementa 

Empreendedorismo, empreendimento e empresa; oportunidade de negócios, criatividade e visão 
empreendedora; formação e desenvolvimento de empreendedores; o perfil do empreendedor de 
sucesso; planejamento, ferramentas de gestão e avaliação de empreendimentos; a oferta de trabalho 
e a iniciativa empreendedora; políticas e estratégias competitivas para os empreendimentos 
emergentes; órgãos e instituições de apoio à geração de empreendimentos inovadores; elaboração de 
planos de negócios 

Bibliografia básica 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. SP: Campus, 2005. 
DORNELAS, José Carlos A. Empreendedorismo Corporativo: como ser empreendedor, inovar e se 
diferenciar na sua empresa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
MAXIMINIANO, Antônio Cesar A. Administração para empreendedores: fundamentos da criação e da 
gestão de novos negócios. SP: Pearson Pentice Hall, 2006. 

Bibliografia complementar: 

SEBRAE SP. Onde estão as micro e pequenas empresas no Brasil. 1.ed. SP: SEBRAE, 2006. 
BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de Empreendedorismo e Gestão. Fundamentos, Estratégias e 
Dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2007 
SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. São Paulo. Saraiva, 2009 
LOPES, R. M. A. Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas. São Paulo: Elsevier, 
2010. 
CHER, Rogério. Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante. São Paulo: Elsevier, 2008. 
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Disciplina:  INSTALAÇÕES 

Semestre: 3° Carga horária:  80 horas 

Ementa 

Partes Componentes das Instalações Elétricas; Previsões de Cargas; Análises de Demandas 
Elétricas; Divisão em Circuitos; Fornecimento de Energia; Dimensionamento de Condutores;  
Dimensionamento de Eletrodutos;  Dispositivos de Proteção contra Sobrecorrentes;  Aterramento e 
Proteção Contra Choques Elétricos.  Partes Componentes de Instalações Hidrossanitárias, Sistema 
consumidor; instalações de água fria e água quente; instalações de esgotos sanitários e águas 
pluviais. 

Bibliografia básica 

LIMA FILHO, D. L. Projetos de Instalações Elétricas Prediais. 12. ed. São Paulo, SP: Editora Érica, 
2014. 
CREDER, Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias. 6ª edição. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos 
e Científicos Editora, 2006. 
MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações Hidráulicas Prediais e Industriais. 4ª edição. Rio de 
Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora, 2013. 

Bibliografia complementar 

MACINTYRE, A. J.; NISKIER, J. Instalações Elétricas. 6º. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013. 
MAMEDE FILHO, J. Instalações elétricas industriais. 8ª. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010. 
CARVALHO JÚNIOR, Roberto de. Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura. São Paulo: 
Blucher, 2013. 
BOTELHO, M. H. C.; RIBEIRO JR., G. de A. Instalações Hidráulicas Prediais: usando tubos de PVC e 
PPR. São Paulo: Edgard Blücher, 2006. 
GABRI, Carlo. Projetos e instalações hidro-sanitárias: segundo normas ISO - UNI - ABNT: para 
engenheiros, técnicos e especialistas do ramo. São Paulo, SP, Brasil: Hemus, 2013.  

 
 

Disciplina:  PROJETOS COMERCIAIS 

Semestre: 3° Carga horária:  80 horas 

Ementa 

Princípios teóricos e exercícios práticos de design de interiores em ambientes de uso comercial. 
Características e demandas funcionais e simbólicas dos espaços comerciais. Prática projetual. 
Mobiliários e equipamentos institucionais e corporativos. Projeto de ambientes com investigações e 
exercícios especificamente para ambientes comerciais: levantamentos, dimensionamentos, layout, 
mobiliário, equipamentos, decoração e definição de materiais apropriados. Representação gráfica por 
meio do desenho de linguagem técnica, conceitual, e de apresentação. 

Bibliografia básica 

GURGEL, Miriam. Projetando espaços: guia de arquitetura de interiores para áreas comerciais. 3. ed. 
rev. São Paulo: SENAC, 2009. 
CHING, Francis D. K.; BINGGELI, Corky. Arquiteturade interiores ilustrada. 3. ed. Porto Alegre, RS, 
Brasil: Bookman, 2013.  
CHING, Francis D. K.. Arquitetura: forma, espaço e ordem. 2. ed. São Paulo, SP, Brasil: Martins 
Fontes, 2008.  

Bibliografia complementar 
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PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança. CRIVELARO, Marcos. Conforto ambiental: 
Iluminação, cores, ergonomia, paisagismo e critério para projeto. 1.ed. São Paulo. Érica, 2016. 
MURGEL, Eduardo. Fundamentos de acústica ambiental . São Paulo, SP, Brasil: Senac São Paulo, 
2007.  
DEMETRESCO, Sylvia. Vitrinas e exposições: arte e técnica do visual merchandising. 1.ed, São 
Paulo. Érica, 2014 
CHING, Francis D. K. Arquitetura – Forma, espaço, ordem. 3. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2012. 
PANERO, Julius; ZELNIK, Martin. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Barcelona, 
Espanha: Gustavo Gili, 2012.  

 
 
 
 

Disciplina:  PROJETO DE ILUMINAÇÃO 

Semestre: 3° Carga horária:   80 horas 

Ementa 

Abordagem sobre a luz natural e artificial como elemento do projeto de interiores. Princípios básicos 
de conforto luminoso. Iluminação artificial: características das lâmpadas e luminárias. Teoria e Prática 
do Projeto de Iluminação de ambientes residenciais e espaços comerciais. 

Bibliografia básica 

GUERRINI, Délio Pereira. Iluminação: teoria e projeto . 2. ed. São Paulo, SP, Brasil: Érica, 2008.  
CARVALHO JÚNIOR, Roberto de. Instalações elétricas e o projeto de arquitetura. 3. ed. São Paulo, 
SP, Brasil: Blucher, 2011.  
FARRELLY, Lorraine. Fundamentos de arquitetura. Tradutor de Alexandre SALVATERRA. Porto 
Alegre, RS, Brasil: Bookman, 2010.  

Bibliografia complementar 

SILVA, Mauri Luiz da. Iluminação: simplificando o projeto. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Ciência Moderna, 
2009.  
PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança. CRIVELARO, Marcos. Conforto ambiental: 
iluminação, cores, ergonomia, paisagismo e critério para projeto. 1.ed. São Paulo. Érica, 2016. 
LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de instalações elétricas prediais. 12. ed. São Paulo, SP, Brasil: 
Érica, 2012.  
Sustentabilidade nas obras e nos projetos: questões práticas para profissionais e empresas. São 
Paulo, SP, Brasil: Pini, 2012.  
LITTLEFIELD, David. Manual do arquiteto: planejamento, dimensionamento e projeto. 3. ed. Porto 
Alegre, RS, Brasil: Bookman, 2011.  

 
 
 
 
 
 
 

Disciplina:  EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Semestre: 4° Carga horária: 40 horas 

Ementa 

Relação entre as ações antrópicas e as mudanças ambientais. Criar um ambiente de pensamento 
crítico frentes as questões ambientais, apresentando caminhos para solucionar os problemas 
socioambientais. Traçar um novo perfil coorporativo com ações sustentáveis que darão resultados 
efetivos. Design Ecos sustentável 
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Bibliografia básica 

CARVALHO, I. C. M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo:Cortez, 2004. 
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2010. 
GAUZIN-MÜLLER, Dominique. Arquitetura ecológica. São Paulo, SP, Brasil: Senac São Paulo, 2011.  

Bibliografia complementar 

DIAS, G. F. Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. São Paulo: Gaia, 2006. 
DIAS, G. F. Pegada ecológica e sustentabilidade humana. São Paulo: Gaia, 2002. 
IBRAHIN, Francini Imene Dias.Educação ambiental: estudos dos problemas, ações e instrumentos 
para o desenvolvimento da sociedade. 1.ed. São Paulo. Érica, 2014 
REIGOTA, M. O que é Educação Ambiental? São Paulo: Brasiliense, 2009. 
SATO, M.; CARVALHO, I. Educação ambiental: pesquisa e desafios. Porto Alegre: Artmed, 2005 

 
 
 

Disciplina:  ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES III 

Semestre: 4º Carga horária:  40 horas 

Ementa 

Projeto interdisciplinar. Trabalho em equipe. Identificação do problema, planejamento e identificação 
das bases tecnológicas e científicas necessárias para solução. Documentação. Aplicação de 
metodologia científica. Desenvolvimento de competências e habilidades em leitura, interpretação e 
produção textual baseado nas disciplinas ministradas no 4º período. O estudo das Relações Étnico-
raciais e História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.  Educação em Direitos Humanos.  

Bibliografia básica 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Empresarial. 7º,  São Paulo: Atlas, 2010. 
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4º, São Paulo: Atlas, 2002. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. São Paulo: Cortez, 2004. 

Bibliografia complementar 

FRASER, Heather, Design para negócios na prática: como gerar inovação e crescimento nas 
empresas aplicando o business design . Autor de . Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Elsevier 
REBOUÇAS, Djalma de Oliveira. Manual de Consultoria Empresarial. São Paulo: Atlas, 2000. 
CARDOSO, Rafael. Design para um mundo complexo. São Paulo. Cosac Naify, 2013. 
LUPTON, Ellen; MILLER, Abbott. Design, Escrita, Pesquisa: A Escrita no Design Gráfico: Bookman 
SAMARA, Timothy. Evolução do Design - da Teoria á Prática: Bookman 

 
 
 

Disciplina: GESTÃO E MARKETING  

Semestre: 4º Carga horária:  80 horas 

Ementa 

Os conceitos, propósitos e os diversos papéis do marketing contemporâneo, em seus inúmeros 
ambientes (internos e externos, organizacionais e sociais). Estratégias mercadológicas. Sistemas de 
informação de marketing. Posicionamento e segmentação de mercado. Promoção de vendas e 
merchandising. Planejamento de marketing. 

Bibliografia básica 

KOTLER, PHILIP, Administração de Marketing. 12ª Ed. SP: Prentice Hall, 2007. 
SAMARA, Beatriz Santos; BARROS, José Carlos de. Pesquisa de marketing: conceitos e metodologia. 
3ed. São Paulo: Pearson, 2002. 
HOOLEY , Graham J., SAUNDERS, John A., PIERCY, Nigel  F,  Tradutor de Arão SAPIRO. Estratégia 
de marketing e posicionamento competitivo . 2. ed. São Paulo:  Prentice-Hall, 2005 

Bibliografia complementar 
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LAS CASAS, ALEXANDRE LUZZI. Marketing: Conceitos, exercícios e casos. SP: Atlas, 2006. 
LAS CASAS, ALEXANDRE LUZZI. Administração de Marketing – Conceitos, planejamento e 
Aplicações à Realidade Brasileira. SP: Atlas, 2006.  
BERNARDI, Luiz. Manual de empreendedorismo e gestão. São Paulo: Atlas, 2002. 
PINHO, J.B.. Comunicação em Marketing: princípios  da comunicação mercadológica. 6. ed. Papirus, 
2002 
COBRA, Marcos. Administração de marketing.  2.ed. Atlas, 1992. 

 
 

Disciplina:  GESTÃO E ORÇAMENTO DE OBRAS 

Semestre: 4° Carga horária: 80  horas 

Ementa 

Conhecimento sobre gerenciamento, programação e controle de obras, desde a 
concepção do projeto até sua materialização. Estudo das responsabilidades 
profissionais e ferramentas para o gerenciamento de obras, bem como conceitos 
básicos sobre qualidade aplicada. Elaboração de quantitativos de materiais, memoriais 
e orçamentos. Quantitativos de mão-de-obra e custos. Planejamento das etapas de 
execução e definição do cronograma físico-financeiro de obras de interiores. Questões 
trabalhistas. 

Bibliografia básica 

MATTOS, A. D. Como Preparar Orçamentos de Obras. São Paulo: Ed. Pini, 2009. 
THOMAZ, E. Tecnologia, Gerenciamento e Qualidade na Construção. São Paulo: Ed. Pini, 2001. 
MATTOS, A. D. Planejamento e Controle de Obras. 1ª ed. São Paulo: Ed. Pini, 2009. 

Bibliografia complementar 

GOLDMAN, P. Introdução ao Planejamento e Controle de Custos na Construção Civil Brasileira. 4ª ed. 
São Paulo: Ed. Pini, 2004. 
CARDOSO, Roberto Sales. Orçamento de obras em foco : um novo olhar sobre a engenharia de 
custos. 2. ed. São Paulo, SP, Brasil: Pini, 2011.  
SALGADO, JULIO. Técnicas e Práticas Construtivas para Edificação. São Paulo: Ed. Érica, 2009. 
AZEREDO, H. A. O Edifício até sua Cobertura. 2ª ed. São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 1997. 
AZEREDO, H. A. O Edifício e seu Acabamento. São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 1987. 

 
 

Disciplina:  PROJETO DO ESPAÇO EXTERNO 

Semestre: 4° Carga horária:  80 horas 

Ementa 

Leitura do ambiente natural circundante. Volumes entre espaço construído e espaço natural. Pesquisa 
dos aspectos botânicos e morfológicos dos vegetais e sua aplicação para projetos de interiores. 
Elementos conceituais e metodológicos referentes ao projeto de paisagismo. 

Bibliografia básica 

WATERMAN, Tim. Fundamentos de paisagismo. Porto Alegre, RS, Brasil: Bookman, 2010.  
LORENZI, Harri. Plantas para jardim no Brasil: herbáceas, arbustivas e trepadeiras. Nova Odessa, SP: 
Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2013. 
FARRELLY, Lorraine. Fundamentos de arquitetura. Tradutor de Alexandre SALVATERRA. Porto 
Alegre, RS, Brasil: Bookman, 2010.  

Bibliografia complementar 
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LORENZI, Harri. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do 
Brasil. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2002-2014. 2v. 
ABBUD, Benedito. Criando paisagens: guia de trabalho em arquitetura paisagística. 4. ed. São Paulo: 
Ed. SENAC São Paulo, 2010. 
______________. Arquitetura – forma, espaço, ordem. 3. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2012.  2 ed. 
2008 
SCOTTO, Catherine. O chic de Paris: decoração e design de interiores. Barueri, SP. Manole, 2013 
PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança. CRIVELARO, Marcos. Conforto ambiental: 
Iluminação, cores, ergonomia, paisagismo e critério para projeto. 1.ed. São Paulo. Érica, 2016. 

 
 

Disciplina:  PROJETO DE MOBILIÁRIO 

Semestre: 4° Carga horária:   80 horas 

Ementa 

Caracterização de materiais estruturais, de acabamento e sistemas de fixação. Madeira, chapas de 
madeira, perfis plásticos e metálicos. Sistemas de fixação, articulações e sistemas deslizantes. Ênfase 
em mobiliário. 

Bibliografia básica 

MORRIS, Richard. Fundamentos do Design de Produto. Porto Alegre, RS. Bookman, 2010 
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo, SP, Brasil: 
nova versão, 2011.  
GAUZIN-MÜLLER, Dominique. Arquitetura ecológica. São Paulo, SP, Brasil: Senac São Paulo, 2011.  

Bibliografia complementar 

GONZAGA, Armando Luiz. Madeira: uso e conservação. Brasília, DF: IPHAN/MONUMENTA, 2006. 
Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=4355>. Acesso em 12/02/2015. 
PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança. CRIVELARO, Marcos. História e desenvolvimento 
do mobiliário. 1.ed. São Paulo. Érica, 2016. 
GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 9. ed. São Paulo, SP, 
Brasil: Escrituras, 2013. 133 p. 
ZOGBI, Edson. Criatividade: o comportamento inovador como padrão natural de viver e trabalhar. São 
Paulo. Atlas, 2014 
CARDOSO, Rafael. Design para um mundo complexo. São Paulo. Cosac Naify, 2013. 

 
 

Disciplina:  PROJETO ESPECIAIS 

Semestre: 4º Carga horária: 80  horas 
Orientação / acompanhamento de atividades práticas 

Ementa 

Realização de Seminários abordando diversos assuntos de caráter tecnológico, teórico, metodológico 
e projetual. Análise crítica da produção em design de interiores e tendências contemporâneas do 
design mundial e brasileiro.  

Bibliografia básica 

______________. Arquitetura – forma, espaço, ordem. 3. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2012.  
CHING, Francis D. K. Arquitetura de interiores. 2. ed., Porto Alegre: 2006.  
DOYLE, Michael E.. Desenho a cores: técnicas de desenho de projeto para arquitetos, paisagistas e 
designers de interiores. 2. ed. Porto Alegre, RS, Brasil: Bookman, 2002. 362 p. 

Bibliografia complementar 
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CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2. ed., São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.  
SCOTTO, Catherine. O chic de Paris: decoração e design de interiores. Barueri, SP. Manole, 2013 
FARRELLY, Lorraine. Fundamentos de arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2010.  
_____________. Técnicas de representação em arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2011.  
_____________.; JUROSZEK, Steven P. Desenho para arquitetos. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

 
 
DISCIPLINAS OPTATIVA - I: 
 

Disciplina:  TÓPICOS ESPECIAIS - TEORIA DA COR  

Semestre: 2º Carga horária:  40 horas 

Ementa 

Desenvolvimento de conhecimentos relacionados aos elementos básicos da composição e conceitos 
pertinentes à Teoria da Cor. Diferenças entre Cor luz e Cor Pigmento. Breve História do 
desenvolvimento do estudo da cor. Conceitos de estrutura, composição e modulação. 

 Bibliografia básica 

BARROS, Lilian Ried Miller. A cor no processo criativo – Um estudo sobre a Bauhaus e a Teoria de 
Goethe – 2ª Ed. São Paulo Senac 
FARINA, Modesto. Psicodinâmica das cores em comunicação. São Paulo: Edgar Blucher LTDA 
FRASER, Tom; BANKS, Adam. Guia Completo da Cor: SENAC 

Bibliografia complementar 

AMBROSE, Gavin. HARRIS, Paul. Dicionário visual de design gráfico.Porto Alegre: Bookman, 2009. 
CARDOSO, Rafael. Design para um mundo complexo. São Paulo. Cosac Naify, 2013. 
FERNANDES, Rê. Da Cor Magenta - Um Tratado Sobre o Fenômeno da Cor e Suas Aplicações: 
Synergia   
HELLER, Eva. Psicologia das Cores - Como as Cores Afetam a Emoção e a Razão: GG.   
BARROS, Lilian Ried Miller. A cor no processo criativo : um estudo sobre Bauhaus e a teoria de 
Goethe. 2. ed.  São Paulo: Senac, 2006 

 
 
 

Disciplina Libras Carga horária: 40 h 

Ementa: Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. A Língua 
Brasileira de Sinais - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas de léxico, de 
morfologia e de sintaxe, com apoio de recursos audio-visuais. Noções de variação. Praticar 
Libras: desenvolvimento da expressão visual-espacial.. BRASIL. Lei nº 10.436, de 24/04/2002. 
BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22/12/2005. 

Bibliografia básica  
1. CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkíria Duarte. Dicionário Enciclopédico 

Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira, Volume I: Sinais de A a L. 3 ed. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. 

2. QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: Estudos linguísticos. 
Porto Alegre. Artes Médicas. 2004. 

3. PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais. Pearson: Rio 
de Janeiro, 2011 

Bibliografia complementar:  
1. DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. 6. ed. São Paulo, Cortez, 1999. 
2. PIMENTA, Nelson. Curso de libras: iniciante. 5ed. LSB Video: Rio de Janeiro, 2013. 
3. PIMENTA, Nelson. Curso de libras: básico. 5ed. Rio de Janeiro: LSB Video, 2013. 
4. GESSER, Audrei. Libras?que língua é essa? crenças e preconceitos em torno da língua 
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de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009. 
5. SACKS, Oliver. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010. 

Disciplina Metodologia do Trabalho Cientifico Carga horária: 40 h 

Ementa: Introdução aos conceitos de trabalho científico. Tipos de trabalho científicos. Princípios 
da metodologia científica. Elaboração de relatórios, protocolos, resenhas, artigos. Normas da 
ABNT. Desenvolvimento de implementação prática de um projeto. Orientação sobre 
desenvolvimento de projetos. 

Bibliografia básica  
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: A prática de fichamentos, resumos, 
resenhas.6. ed., São Paulo: Atlas, 2010. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed., São Paulo: Atlas, 2010. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23.ed., São Paulo: Cortez, 
Autores Associados, 2008. 
 
Bibliografia complementar:  
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 6023:2002. 
Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 
MARCONI, Eva Maria; LAKATOS, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Científico. 7. 
ed., São Paulo: Atlas, 2009. 
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2010. 
MACHADO, Ana Rachel; LOUSADA, Eliane Gouvêa; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. 
Resenha. São Paulo: Parábola editorial, 2004. _______. Resumo. São Paulo: Parábola 
editorial, 2004. 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto. Metodologia Científica. 6.ed. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 
 
 

 5.2 Flexibilização curricular 

 

Para integralização curricular, o aluno deve cursar todas as disciplinas obrigatórias, 

além de realizar a carga horária de estágio, nos cursos em que esta atividade está prevista 

nas Diretrizes Curriculares, em um período mínimo ou no período máximo previsto no Projeto 

Pedagógico do curso. Dentro deste princípio, os alunos têm oportunidade de abreviar ou 

prolongar a integralização curricular, podendo cursar disciplinas optativas em outros cursos e 

realizar cursos especiais para eliminar alguma pendência.  

 

A integralização curricular prevê, ainda, o cumprimento de horas em atividades 

complementares, que constituem importante eixo de flexibilização. Entre as muitas atividades 

possíveis, realizam-se, em diferentes momentos, atividades de extensão, envolvendo alunos 

e professores, em projetos voltados para o bem-estar da comunidade. Alguns cursos incluem, 
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em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas que viabilizam a abordagem de temas 

emergentes, ao longo dos percursos formativos. Outra prática de flexibilização consiste no 

aproveitamento de estudos realizados fora da estrutura curricular do curso, mediante critérios 

de avaliação. Eventos científicos são realizados com abordagens inovadoras e atuais. 

Para integralização curricular, o aluno deve cursar todas as disciplinas obrigatórias, 

além de realizar a carga horária de estágio, nos cursos em que esta atividade está prevista 

nas Diretrizes Curriculares, em um período mínimo ou no período máximo previsto no Projeto 

Pedagógico do curso. Dentro deste princípio, os alunos têm oportunidade de abreviar ou 

prolongar a integralização curricular, podendo cursar disciplinas optativas em outros cursos e 

realizar cursos especiais para eliminar alguma pendência. 

A integralização curricular prevê, ainda, o cumprimento de horas em atividades 

complementares, que constituem importante eixo de flexibilização. Entre as muitas atividades 

possíveis, realizam-se, em diferentes momentos, atividades de extensão, envolvendo alunos 

e professores, em projetos voltados para o bem-estar da comunidade. Alguns cursos incluem, 

em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas que viabilizam a abordagem de temas 

emergentes, ao longo dos percursos formativos. Outra prática de flexibilização consiste no 

aproveitamento de estudos realizados fora da estrutura curricular do curso, mediante critérios 

de avaliação. Eventos científicos são realizados com abordagens inovadoras e atuais. 

Os Cursos Superiores de Tecnologia e o curso de Design de Interiores ofertam, 

regularmente, como disciplinas optativas, Língua Brasileira de Sinais – Libras, Metodologia do 

Trabalho Científico – MTC e Tópicos Especiais. Além disso, os alunos podem optar por cursar 

disciplinas optativas em outros cursos e ou realizar cursos especiais para eliminar alguma 

pendência. 

Atividades complementares no curso de Design de Interiores compõem-se de projetos 

de pesquisa, visitas técnicas, cursos afins, seminários, simpósios, congressos, conferências e 

outros eventos relacionados à área de conhecimento. 

O Curso também desenvolve diversas atividades de extensão, tais como: participações 

com minicursos nas edições do Projeto Ciranda na cidade de Anápolis e também na cidade 

de Goianésia; visitas técnicas em empresas do segmento (em Anápolis e região 

circunvizinha); participação com a divulgação de resultados de pesquisas no Fórum das 

Atividades Multidisciplinares; e, parcerias com outros cursos da instituição, tais como Design 

Gráfico e Gastronomia em eventos específicos diversos, conforme planejamento acadêmico 

feito a cada período letivo. 
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5.3 Interdisciplinaridade 

 
           A interdisciplinaridade ocorre no curso de Design de Interiores através das ações 

conjuntas entre os diferentes cursos tecnológicos: Gastronomia, Estética e Cosmética, 

Radiologia, Logística, Gestão Financeira, Manutenção de Aeronaves e Design Gráfico. 

          A relação entre os conteúdos disciplinares é a base para um ensino mais interessante, 

onde uma matéria auxilia a outra. Nos projetos interdisciplinares, organizados pelo curso, são 

realizados as  seguintes  atividades: 

 1.     Organização   de Eventos, organizam   estrutura teórica e prática, elaboram projetos de 

organização diferentes tipos de eventos: Mini-cursos, Mostras, Feiras, Semana Acadêmica, 

unindo o conhecimento e a formação para estruturação dos eventos, logística levantamento 

de custos e divulgação. Realizado no conjunto dos cursos estes eventos integram as 

disciplinas proporcionando   como resultado produtos e serviços, que permitem ao acadêmico 

aprendizado prático. 

2.     Simulação de atendimento a cliente, utilizando o curso de Gastronomia, com uma 

demanda em projeto comercial para abertura de restaurantes e similares.  

3.     Atuação prática em visitas técnicas, abrangendo conhecimentos sociológicos e 

antropológicos, de marketing, de inovação e de postura profissional, dirigidas e 

acompanhadas por professores específicos da área. 

 
 
 
 

6. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

 
 

6.1 Setor administrativo  

 
A Secretaria Setorial dos Cursos Superiores de Tecnologia possui: uma recepção com 

secretaria, uma sala de direção, uma sala para os professores ampla, quatro salas de 

coordenação, um arquivo, e uma copa. A secretaria funciona como recepção para os 

discentes, docentes e comunidade em geral. No atendimento temos uma Secretaria 

acadêmica, um auxiliar de secretaria e uma Jovem aprendiz, cada um possuem seu gabinete 

e uma estação de trabalho. A estrutura externa é destinada para atendimento aos alunos e 

comunidade possui uma rampa de acesso e um guichê com sala de espera para 

esclarecimento de informações. Na parte interna da secretaria que dá acesso a sala dos 
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professores e feito o atendimento ao docente. Cada coordenador trabalha em um gabinete 

individual com estação de trabalho. Ao todo são sete computadores e dois telefones e na 

sala dos professores temos mais 3 computadores para uso dos docentes.  

 

6.2 Sistema Acadêmico 

O Lyceum, que realiza todas as atividades de gestão, desde a organização dos cursos, 

o acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos e a avaliação contínua do 

desempenho acadêmico e financeiro. Com esse sistema há a racionalização de todos os 

processos do Centro Universitário, já que ele oferece mecanismos de controle da qualidade 

do ensino e de avaliação institucional, contribuindo para ampliar o índice de satisfação da 

comunidade acadêmica. 

O Lyceum oferece serviços que facilitam a vida do aluno e do professor e abre novas 

oportunidades do ponto de vista da integração da comunicação acadêmica. 

Na parte direcionada aos alunos, são disponibilizadas informações e recursos, como 

efetivação de matrícula via internet, com emissão de contrato e boleto bancário. O aluno 

também pode consultar horários de aula, agendas, calendário de provas, notas, freqüências e 

situação financeira, e acessar disciplinas para obtenção de materiais didáticos indicados 

pelos docentes. 

O sistema oferece uma sala virtual aos professores, na qual podem consultar 

informações individuais dos alunos e das turmas, verificar horário de aulas, agendar provas, 

lançar notas e freqüências, e também disponibilizar material didático para uso dos alunos. A 

Secretaria Acadêmica Virtual oferece diversos serviços aos professores e alunos. 

O Lyceum dispõe de fotos dos alunos, que são tiradas na Secretaria Geral, para facilitar 

a identificação dos estudantes por parte de professores e pessoal administrativo. 

Todos os setores da UniEVANGÉLICA são informatizados e interligados à rede local de 

comunicação de dados e à internet. As atividades acadêmicas são gerenciadas por meio de 

um Sistema Acadêmico e todas as rotinas Administrativo-Financeiras e de Recursos 

Humanos também são gerenciadas por um sistema específico para tal. 
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6.3 Espaço de trabalho para a direção (coordenação) do curso 

 
A estrutura física do Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores destinada à 

coordenação do curso conta com sala individualizada com completa infraestrutura de trabalho 

(computadores, impressoras, mobiliário, pessoal técnico administrativo, acesso à internet, 

linha telefônica e acesso a rede wifi). 

 

6.4 Gabinetes de trabalho para professores em tempo integral - TI 

 
A direção e coordenação pedagógica do Curso Superior de Tecnologia em Design de 

Interiores são compostas por professores de tempo integral. Os referidos docentes possuem 

gabinete de trabalho individualizado e equipada para desenvolver as atividades relativas ao 

curso, bem como para atender aos discentes e docentes. 

 

6.5 Sala de professores 

 
A sala de professores é ampla, arejada, com boa acústica, higienização diária, e 

atende às necessidades principais do curso. Reuniões de maior proporção são realizadas nas 

salas de aula do próprio curso.  

Em seu mobiliário, a sala de professores conta com mesa tamanho grande para 

reuniões, cadeiras, escaninhos individualizados, quadro de avisos, bebedouro refrigerado de 

água mineral, cafeteira e uma copa com geladeira, pia e utensílios necessários para um 

lanche rápido. A sala de professores dispõe, ainda, de uma mesa com computador ligado em 

rede (Intranet e Internet) e acesso à impressora da secretaria setorial. 

 

 

6.6 Salas de aula 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores está instalado no Bloco I e H, 

tendo 2 salas de aula (i 102 e  H109) 

As salas são amplas, arejadas, bem iluminadas por luz natural e ou artificial, possuem 

carteiras anatômicas, quadro branco, datashow fixado no teto e tela para projeção, apagador 

e pincéis próprios para quadro branco, ventiladores, mesa e cadeira para o professor.  
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O corredor é amplo, nele são fixados quadros de avisos, para comunicações da 

Instituição e da Secretaria Setorial do Curso e informações sobre cursos, estágios, 

informações sobre a área. 

 

6.7 BIBLIOTECA CENTRAL REV. NICOMEDES AUGUSTO DA SILVA 

 

 

 6.7.1. Biblioteca Central 

Tem como objetivo atender aos diversos cursos e segmentos da 

UNIEVANGÉLICA em suas necessidades de documentação e informação nas áreas 

do conhecimento específico de sua atuação, tendo como propósitos a contribuição 

para a qualidade da educação, da pesquisa e da extensão.. 

A biblioteca é gerenciada pelo software Archeslib de controle de bibliotecas, 

que permite o gerenciamento de todas as demandas para utilização do acervo, 

empréstimo, estatísticas, reserva de livros e catálogo on line. 

 

6.7.2. Horário de funcionamento: 

 Segunda a sexta: 07:00h às 23:00h; 

 Sábados: 07:00h às 18:00h. 

 

6.7.3. Espaço físico: 

  Atualmente a Biblioteca tem um espaço físico de 2.460 m2, distribuídos conforme 
o quadro a seguir. 

 

Biblioteca Central  

DESCRIÇÃO N.º 

ÁREA 

TOTAL 

(m2) 

CAPACIDADE 

Acesso à Internet 1 27 27 
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DESCRIÇÃO N.º 

ÁREA 

TOTAL 

(m2) 

CAPACIDADE 

Administração e Processamento Técnico do 

Acervo 
3 80 - 

Banheiro 2 40 - 

Centro de Documentação 2 61.24 10 

Circulação e Acessos 1 928  

Climatização 1   

Consulta ao Acervo 1 9 9 

Disponibilização do Acervo 1 450 - 

Estudo em Grupo 17 180,00 100 

Estudo Individual 2 96,42 50 

Foyer 1 240 50 

Guarda volume 1 10 - 

Leitura 1 254 158 

Recepção e Atendimento ao Usuário 1 33 - 

Reprografia 1 16,5 - 

Sala de Inclusão 2 34.95 15 

  2.460 419 

Móveis e Equipamentos de Apoio  

DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

Câmeras de segurança 40 

Computadores  (consulta ao acervo) 9 

Computadores para pesquisa  27 

Estantes duplas altas 312 

Estantes simples altas 22 

Estantes simples baixas 10 

Mesas redondas de 5  lugares 3 
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Mesas retangulares  de 8 lugares 7 

Mesas retangulares de 6 lugares 10 

Sala de estudo individual 50 

Sistema de Segurança Antifurto Bibliotheca 

3M 
1 

Sofás e poltronas 105 lugares 

Tablets para empréstimos 16 

 

6.7.4. Acervo Geral  

 

 

ITEM 

QUANTIDADE 

Títulos 
Volumes / 

Exemplares 

Livros 28.455 90.634 

CD-ROMs 374 1.340 

DVD’s 476 592 

Mapas 98 106 

Monografias/Artigos/Dissertações/Teses  4.421 4.486 

TOTAL 33.824 97.158 

 

 

 

 

6.7.4.1 Bases de dados Portal de Periódicos Capes ( Total 127 ) : 

 

Abstracts in New Technology & Engineering (ANTE); Academic OneFile (Gale Group / 

InfoTrac);Academy of Operative Dentistry; Advanced Technologies Database with 

Aerospace; Aerospace Database; Alexander Street Press; Aluminium Industry 

Abstracts American Academy of Audiology American Academy of Periodontology 

(AAP); American Association of Critical Care Nurses (AACN); American College of 

Chest Physicians; American Diabetes Association (ADA; American Journal of Health-

System Pharmacy (AJHP); American Phytopathological Society; American Psychiatric 
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Publishing; American Psychological Association (APA); American Society for Cell 

Biology; American Society for Microbiology (ASM) ; American Society for Nutrition 

(ASN); American Society of Civil Engineers (ASCE); American Society of Hematology 

(ASH) ; Annual Bulletin of Historical Literature; Applied Social Sciences Index and 

Abstracts (ASSIA) ; Aquaculture Abstracts; Aquatic Pollution & Environmental Quality 

(ASFA 3); Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA); ASM Materials 

Information (BDEC); Association of Clinical Scientists 

ASTM Standards and Engineering Digital Library; Begell House Digital Library; 

Bentham Science; Bentham Science High Impact Collection; Biochemistry Abstracts 1; 

Biochemistry Abstracts 3; Biological Sciences & Living Resources (ASFA 1); BioOne; 

Biotechnology and BioEngineering Abstracts; Biotechnology Research Abstracts; 

British Medical Journal Publishing Group (BMJ); CABI 

Cambridge Structural Database - CSD (BDEC); Canadian Medical Association 

Ceramic Abstracts; Chemoreception Abstracts; Civil Engineering Abstracts 

Cold Spring Harbor Laboratory Press; Computer & Information Systems Abstracts; 

Copper Technical Reference Library; Corrosion Abstracts; CrystMet (BDEC); Derwent 

Innovations Index (DII); Duke University Press; Earthquake Engineering Abstracts; 

Ecological Society of America (ESA); Education Resources Information Center (ERIC); 

Eighteenth Century Collections Online (Gale/ECCO) 

Electronics & Communications Abstracts; Engineered Materials Abstracts; Engineering 

Research Database; Environmental Engineering Abstracts; European Mathematical 

Society; Federation of American Societies for Experimental Biology (Faseb); Future 

Medicine Science Group; Gale Virtual Reference Library; Genetics Society of America 

(GSA); Geological Society of London (GSL); GeoScience World (GSW); High 

Technology Research Database with Aerospace; HighWire Press; Human Genome 

Abstracts; Industrial and Applied Microbiology Abstracts (Microbiology A); Informs; 

Inorganic Crystal Structure Database - ICSD (BDEC); Institute of Physics (IOP); 

Institution of Civil Engineers (ICE); JAMA Evidence; JAMA Network; Journal Citation 

Reports (JCR); JSTOR; Karger; Library and Information Science Abstracts (LISA); 

Maney Publishing 
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Marine Biotechnology Abstracts; Mary Ann Liebert; Massachusetts Medical Society; 

Materials Business File; Materials Research Database; MathSci; Mechanical and 

Transportation Engineering Abstracts; METADEX; Micromedex  

MLA International Bibliography (Gale); MultiScience Publishing (MSc); National 

Criminal Justice Reference Service Abstracts (NCJRS); National Research Council 

Canada (NRC); Now Publishers; Ocean Technology, Policy & Non-Living Resources 

(ASFA 2); Oceanic Abstracts; Ovid Journals; Physical Education Index 

PILOTS Database; Primal Pictures; Project Euclid; Project MUSE; Radiological 

Society of North America (RSNA); Royal Society Journals; SAGE Journals; Science 

Direct; Science of Synthesis (Thieme); Scopus; Slack Incorporated; Social Services 

Abstracts; Society for Leukocyte Biology; Sociological Abstracts; Solid State and 

Superconductivity Abstracts; SPIE Digital Library; Springer - Journals Archive; 

SpringerLink; Technology Research Database; The Endocrine Society (TES); Thieme; 

Thomson Reuters Integrity; Walter de Gruyter (WDG); Web of Science - Coleção 

Principal; Wiley Online Library; World Scientific (WSP); Zentralblatt MATH. 

 

6.7.4.2  Biblioteca Virtual: 

 

 A Minha Biblioteca é uma biblioteca digital com 7.578 títulos formada pelas 

cinco principais editoras de livros acadêmicos do Brasil: Atlas, Grupo A, Grupo GEN, 

Manole e Saraiva. Através dela, os alunos tem acesso rápido e fácil a milhares de 

títulos acadêmicos entre as principais publicações de diversas áreas de 

especialização: Ciências da Saúde, Direito, Ciências Sociais Aplicadas, Biociências, 

Engenharia, entre outras em qualquer lugar com acesso a internet. 

 

4.3. Política para atualização e expansão do acervo: 

 

 A atualização do acervo para as obras de sustentação curricular é feita 

gradativamente à medida que as disciplinas são instaladas, indicadas nos planos 

de ensino e aprovados pela coordenação de cursos com base nas indicações no 

padrão de qualidade MEC, indicações de especialistas na área, do coordenador 
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de curso, professores, em conformidade com os seguintes critérios de prioridades 

definidos na Política para Formação e Desenvolvimento do Acervo da Biblioteca 

Central: 

 Manter o acervo adequado ao projeto pedagógico do curso, observando a 

atualização das edições e lançamentos, semestralmente. 

Quanto aos aspectos quantitativos, observam-se os seguintes critérios: 

 Bibliografia básica: Um exemplar para até 5 vagas oferecidas anualmente no 

curso, para três títulos selecionados pelo docente da disciplina. 

 Bibliografia complementar: Dois exemplares para 5 títulos, conforme critérios 

previstos nas políticas de composição do acervo. 

 Toda indicação de aquisição é, previamente discutida no colegiado da disciplina, 

sendo as respectivas solicitações encaminhadas com o respectivo parecer.  Os 

responsáveis pela atualização do acervo são a Bibliotecária juntamente com os 

Diretores de Cursos. 

 

6.7.5. Serviços ao Usuário 

 Empréstimo domiciliar; 

 Empréstimo entre bibliotecas; 

 Consultas ao acervo (catálogo local e on line); 

 Renovações e reservas pela internet 

 Acesso à base de dados on line e CD-ROM disponíveis para consulta local e ou 

acesso remoto. 

 Acesso à internet; 

 Acesso à internet sem fio (wireless); 

 Sala de Pesquisa (Internet); 

 Orientação para uso de normas técnicas para trabalhos científicos; 

 Levantamento Bibliográfico; 

 Comutação Bibliográfica (Comut e Bireme); 

 Visitas orientadas e treinamento de usuários; 
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 Intercâmbio de periódicos; 

 Restauração de obras danificadas. 

 

6.7.6. Funcionários:  

 

 2 Bibliotecárias: Hellen Lisboa de Souza. Matrícula 2392; CRB 1/1570. 

Graduada em Biblioteconomia pela UFG/1996. Especialização em Arquivologia. 

Rosilene Monteiro da Silva. CRB 1/3038. Graduada em Biblioteconomia pela 

UFG/2014. 

 20 Auxiliares de Biblioteca com ensino médio concluído. 

 
Periódicos especializados: 

1. A+U Architecture and Urbanism 

2. The Architectural Rewiew 

3. Arquitetura e Construção 

4. Arquitetura e Urbanismo 

5. AV Monografia 

6. Domus 

7. El Croquis 

8. Mark 

9. Monolito 

10. Paisea 

11. Summa 

12. Tectonica 

13. Plot: Arquitetura 

14. Casa Cláudia 

15. A + BE Architecture and Built Enviroment 

16. ABE – Journal Archirtecture Beyound Europe 

17. Architectural Design 

18. Bauplysik 

19. Dearquitectura 

20. Design Management Journal 

21. Design Management Review 
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22. Engineering Construction and Architectural Management 

23. Ergonomics Design: The Quarterly of Human Factors Applications 

24. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Services Industries 

25. Journal of Combinatorial Design 

26. Journal of Interior Design 

27. Lighting Research & Tecnology 

28. Mauerwerk 

29. The Structural Design if Tall na Special Buildings 

6.8 Laboratórios 

 
Laboratórios didáticos especializados: quantidade 
 

O curso de Design de Interiores possui três laboratórios especializados:  

1 - Estúdio de Design  

2 - Ateliê de Maquete.   

3 - Ateliê de Desenho  

Os laboratórios funcionam em turno integral, sendo o professor que utiliza no dia o 

responsável pela sua utilização. No caso do Estúdio de Design, no tocante ao laboratório 

de informática, o professor das disciplinas de Computação Gráfica I e II é o responsável 

pelo mesmo. O departamento de informática do Centro Universitário possui uma equipe 

de suporte que presta manutenção periódica preventiva e corretiva nos equipamentos 

deste laboratório.  

As utilizações destas instalações se dão unicamente no período de aula, ou seja, 

noturno. Entretanto caso os acadêmicos do curso tenham necessidade de utiliza-los em 

outro horário, deverá ser feita solicitação junto a coordenação pedagógica para que possa 

programar a sua utilização acompanhado por professor ou técnico administrativo dos 

cursos superiores de tecnologia. 

 
 

6.8.1 Laboratório(s) de informática 

 
 

O Centro Universitário de Anápolis conta atualmente com 14 (quatorze) laboratórios de 

informática multidisciplinares e de utilização coletiva e a Fábrica de Tecnologia Turing – FTT. 
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 No total, estes laboratórios contam com 434 (quatrocentos e trinta e quatro) computadores, 

com flexibilidade e suporte para a instalação de softwares diversos, dentre eles: Sistema 

Operacional Windows 7, 7-Zip 9.2, Atanua 1.3, Adobe Flash Player 10 ActiveX 10.1, Adobe 

Reader XI 11, AltoQi Eberick, Apache Tomcat 8.0, ArcGIS 10.1, Astah Community 6.8, 

Autodesk AutoCAD 2016 20.0, Bizagi Modeler 2.8, BrModelo, Cálculo Numérico 5.1, Cisco 

Packet Tracer 6.2, Dev-C++ 4.9, Epi Info 3.5, EdgeCam 16/R1, Eclipse Luna 10, FreeMind 

1.0, Firefox, FTOOL, Google Chrome 57.0, Google Earth, GeoGebra 5.0, HeidiSQL 9.3, Java 

8 8.5, Java SE Development Kit 8 8.91, Kaspersky Endpoint Security 10.0, Klavaro 2.0, Linux 

Ubuntu [virtualizado] 14.04, Microsoft .NET Framework 4.5, Maven, Microsoft Office Standard 

2010 14.0, Microsoft Project 2013, Microsoft SQL Server 2012 11.0, Microsoft Visual C++ 

2012 10.0, MySQL Workbench CE 6.3, NetBeans IDE 8.0, Oracle VM VirtualBox 5.0, 

PostgreSQL 9.2, Plano de Negócios Sebrae 3.0, scilab 5.0, SolidWorks 2011 19.2, Swansoft 

CNC Simulator 7.0, SWI-Prolog, Simulador Coliseum, Solver excel, TortoiseSVN 1.8.8. 

Os laboratórios têm normas de utilização e possuem acesso à Internet, sendo que o 

laboratório de informática da Biblioteca é de uso exclusivo a pesquisas na Internet e possui 

normas específicas de utilização.  

O laboratório de informática é o espaço onde os acadêmicos poderão aprender a 

confeccionar planilhas eletrônicas, trabalhar simulações gerenciais em softwares e 

ferramentas eletrônicas específicas, bem como trabalhar com diferentes recursos 

informatizados, além de desenvolverem pesquisas teóricas sempre acompanhados de seus 

professores.  

A Associação Educativa Evangélica prioriza a manutenção preventiva e, neste sentido, 

disponibiliza técnicos em caráter permanente para garantir o bom funcionamento dos 

equipamentos de seus laboratórios.  

Além do suporte técnico de manutenção dos equipamentos, em algumas áreas é 

disponibilizado o suporte administrativo para atender às necessidades de cada setor. 

 

6.8.2 Laboratórios didáticos especializados 

 
 
Laboratórios didáticos especializados: qualidade 

Os laboratórios especializados possuem regulamento próprio, no qual estão descritas 

as normas de funcionamento, utilização e segurança. Os estudantes são acompanhados 

necessariamente, em horários de uso dos laboratórios, por técnicos, professores e ou 
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profissionais especializados. É neste espaço que professores e estudantes aliam teoria e 

prática, desenvolvendo atividades acadêmicas, incluindo pesquisas e atividades de extensão.  

Os serviços prestados à sociedade estão relacionados às atividades de extensão 

propostas e previstas nos planos de ensino, especialmente nas disciplinas práticas, que 

visam aproximar a academia aos interesses e necessidades da comunidade. Atividades como 

feiras, minicursos, visitas técnicas e projetos sociais, são ofertadas por iniciativa própria do 

curso e ou em proposta conjunta com outros cursos ou mesmo com a instituição como um 

todo, sendo estabelecidas, ainda, parcerias com empresas que contribuem para viabilização 

de tais práticas. 

As instalações possuem equipamentos adequados às atividades pedagógicas 

propostas e espaço suficiente para a utilização pelos discentes matriculados nas disciplinas, 

no que se refere à quantidade de equipamentos, espaços físicos e vagas. 

Os laboratórios do curso de Design de Interiores estão equipados para o 

desenvolvimento das atividades específicas do curso, conforme descrito a seguir. 

 

1 - Estúdio de Design  

O Estúdio de Design possui 40 computadores com os seguintes softwares específicos: 

Illustrator, Photoshop, InDesign, Autocad e Sketchup. 

 

2 - Ateliê de Maquete  

Contém mesas específicas para o desenvolvimento de maquetes. Sala equipada com 

ar-condicionado, aparelho datashow e demais acessórios para auxiliar nas atividades (trena, 

serra tico tico de bancada, multímetro, luximetro etc.) 

 

3 - Ateliês de Desenho  

Ateliê 4 – localizado na sala H 109. Possui 80m², contendo mesas específicas para o 

desenvolvimento de desenhos. Sala equipada com ar-condicionado e aparelho Datashow.   

Ateliê 5 – localizado na sala I 204. Possui 160m², contendo mesas específicas para o 

desenvolvimento de desenhos e equipadas com réguas paralelas.  Sala equipada com ar-

condicionado e aparelho datashow. 
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6.8.3 Áreas de convivência e lazer 

 
  Ao lado da secretaria geral se encontra uma área de convivência. Neste local, de 

forma livre e aberta, estão instaladas mesas, cadeiras e guarda-sol. Esta área possui também 

uma loja de conveniência. 

  Os acadêmicos possuem como opção de lazer uma série de quadras poliesportivas 

instaladas no ginásio do curso de Educação Física. Todos os acadêmicos do Centro 

Universitário tem acesso a utilização das mesmas, mediante prévio agendamento junto a 

secretaria do curso. 

 
 

6.9 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida 

 
O acesso ao Centro Tecnológico (Estúdio de Design), Bloco I e H pode ser feito por 

meio de rampas e corrimão para apoio às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A 

secretaria setorial também está equipada com rampa em sua entrada. Os banheiros são 

dotados de rampa e estão adaptados para cadeirantes, incluindo instalações sanitárias 

especiais e pia com rebaixamento. 

 
 
 

6.10 Setores de serviços e apoio  

 
O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – oferece à comunidade 

acadêmica e à comunidade externa, diversos serviços os quais visam à integração do 

alunado e da comunidade com a Instituição. Entre os setores de serviços, destacamos: 

 

 UniAtender: Núcleo de Apoio ao Discente, é o serviço institucional de atendimento, que faz 

interface com os cursos e setores da UniEVANGÉLICA no desenvolvimento de ações 

integradas de apoio ao acadêmico. Tem como objetivo acolher, integrar, atender e 

acompanhar os discentes, individual ou coletivamente, ajudando-os em suas necessidades e 

zelando por sua formação humana e profissional, de modo a favorecer o desenvolvimento de 

princípios éticos e cristãos, convivência saudável e responsabilidade social. Sua base é a 

política institucional de apoio ao discente. Procura cumprir as diretrizes e exigências do 

Ministério da Educação, quanto ao atendimento ao aluno e ao acompanhamento do egresso, 
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bem como promover ações advindas das prioridades estabelecidas pelo planejamento 

estratégico da Instituição. O atendimento é diversificado e abrange áreas de prevenção ao 

uso indevido de drogas, inclusão social, egressos e Ouvidoria. 

 UniSOCIAL: Departamento de Filantropia e Assistência Social. Este departamento está 

voltado à implementação de política de concessão de bolsas de estudo, atuando no sentido 

de orientar os alunos e a sociedade quanto aos critérios e quanto aos programas de 

assistência social, propiciando à comunidade carente o acesso à educação superior. 

Ouvidoria Geral: Seu objetivo é registrar críticas, sugestões, elogios, ou qualquer informação 

importante para a gestão e encaminhá-los aos órgãos competentes, acompanhando as 

providências, com vistas a alcançar o desenvolvimento de uma visão compartilhada em torno 

das principais questões da IES e gerando resultados práticos para a direção da organização. 

Por meio da atuação da Ouvidoria, em parceria com a Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

os gestores da Instituição identificam os principais problemas, sugestões e propostas para 

encontrar caminhos viáveis. A Ouvidoria contribui, portanto, para melhorar a imagem da 

Instituição, por meio do fortalecimento da relação com toda a comunidade, pela transparência 

das ações e pelo acompanhamento da melhoria da qualidade dos serviços por ela oferecidos, 

bem como pelas empresas terceirizadas. 

 Academia: A Academia de Musculação do curso de Educação Física visa à capacitação 

global e ampla do aluno quanto à prática da realidade do profissional em uma academia, no 

seu dia-a-dia. O acadêmico aprende a importância da organização e planejamento para se 

obter resultados seguros e eficazes. A relação aluno/academia ocorre, também, por meio do 

contato dos serviços prestados à comunidade (desempenho humano, restauração via 

treinamento assistido, qualidade de vida, bem-estar físico, social e mental, acompanhados de 

uma triagem). Atualmente, a Academia oferece aos alunos, funcionários e comunidade aulas 

de musculação, Cycling indoor e ginástica aeróbica (mulheres) e musculação para idosos. A 

academia está localizada no Ginásio de Esportes da Educação Física e funciona nos 

períodos matutino, vespertino e noturno. Conta com uma recepção no local para atendimento 

de cadastros e matrículas, nos seguintes horários: de segunda à sexta-feira, das 7h às 12h e 

das 13h às 22h.  

 Secretaria Geral: é o órgão responsável pelo registro e controle acadêmico de todos os 

discentes do Centro Universitário. É neste setor que deverão ser feitas as matrículas e 

demais requerimentos acadêmicos. 
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 Lanchonete: A lanchonete que atende aos cursos superiores de tecnologia, se localiza no 

Bloco I. Tendo várias opções de produtos, ela se destina a suprir a necessidade de 

alimentação dos alunos, funcionando em período integral.   

 

 

7. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

 
 

É atribuição do NDE, elaborar e implementar o Projeto de Autoavaliação do curso, 

abrangendo as dimensões de organização didático-pedagógica, corpo docente e 

infraestrutura, sob a orientação da CPA. As avaliações ocorrem tanto no âmbito interno 

(autoavaliações, avaliações da SEA – Subcomissão de Especialistas em Avaliação, da CPA) 

quanto externo (ENADE, CPC, avaliação in loco). 

 Os critérios de autoavaliação são estabelecidos pela CPA e levam em 

consideração: a articulação entre o Projeto Pedagógico do Curso e o PDI (articulação do 

projeto com a visão e missão institucional); a coerência entre o Projeto Pedagógico do Curso, 

as Diretrizes Curriculares e os Padrões de Qualidade; a articulação entre o PPC e as 

Diretrizes para Avaliação da Educação Superior. 

 O Projeto de Autoavaliação do curso e o fluxo das avaliações são discutidos e 

aprovados pelo Colegiado do curso.  

 O principal objetivo da autoavaliação é permitir identificar, de forma sistemática, 

as potencialidades e fragilidades no processo de implementação do Projeto Pedagógico e, a 

partir de dados confiáveis, propor as melhorias necessárias.  

 O processo de autoavaliação do curso é contínuo, participativo, inovador e 

contextualizado, tendo um caráter diagnóstico e formativo, com vistas ao autoconhecimento e 

à análise das prioridades e propostas estabelecidas em seu projeto pedagógico. 

As ações de avaliação promovidas pela SEA e pelo NDE produzem relatórios 

encaminhados e analisados pela CPA, que são incorporados ao relatório institucional, que 

recomenda as ações corretivas visando à melhoria do curso.  

 A autoavaliação do curso de Design de Interiores é realizada anualmente pela 

CPA, por meio da Subcomissão Interna de Avaliação – SIA – do curso, levando em 

consideração a articulação entre PPC e PDI (articulação do projeto com a visão e missão 

institucional); a coerência entre o PPC, as Diretrizes Curriculares e os Padrões de Qualidade; 

a articulação entre o PPC e as Diretrizes para Avaliação da Educação Superior. 



81 

 

 

8.Anexos 

 

 

 LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS-BASE PARA A ELABORAÇÃO DO PPC 

  
 

A) Requisitos legais, de cumprimento OBRIGATÓRIO 
(Instrumentos MEC/INEP 2012, 2015, 2016) 

 
 

 Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
NSA para os cursos que não têm Diretrizes Curriculares Nacionais 
 
Os CST da UniEVANGÉLICA segue a resolução CNE/CP Nº 03/2002, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos Cursos 

Superiores de Tecnologia. 

 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, nos termos da Lei Nº 
9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da 
Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004. 

 
A UniEVANGÉLICA, a partir de seus princípios cristãos, de valorização da dignidade humana 

e inserção social do profissional como cidadão, toma como objetivo educacional o disposto no 

parecer CNE/CP n. 3/2004 e na Res. N. CNE/CP n.1/2004, de divulgar e produzir 

conhecimentos, além de desenvolver atitudes, procedimentos e valores relativos às relações 

étnico-raciais – descendentes de africanos, povos indígenas, europeus e asiáticos por meio 

do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Sendo assim, os Projetos 

pedagógicos dos Cursos Superiores de Tecnologia estimulam, por meio de atividades 

complementares, a criação de projetos e realização de eventos que promovam o 

conhecimento e valorização da cultura afrodescendente e indígena, e favoreçam a inserção 

sociocultural dos afrodescendentes e outros povos não ocidentais. 

O estudo das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena é abordado através de: 

 Aula expositiva e dialogada dentro das disciplinas História da Arte e do Design e 

Atividades Multidisciplinares. 
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 Cinetec – programa cinematográfico dos cursos superiores de tecnologia (dentro das 

Atividades Multidisciplinares) com exibição de filmes temáticos. 

Também é realizado na Instituição o evento ComVocação. Ele nasceu da visita de um grupo 

de pessoas da UniEVANGÉLICA à Liberty University, nos Estados Unidos, com a participação 

de cerca de 7 mil dissentes e colaboradores aprendendo sobre valores e princípios de Deus 

para a boa vivência. Semanalmente acontece tal encontro na Universidade Liberty, 

considerada uma das melhores da América do Norte. 

A partir dessa experiência, foi pensado em algo semelhante na UniEVANGÉLICA. Sabe-se da 

necessidade de repensar os valores centrais da existência, a importância de refletir sobre a 

família, o estado e sobre a fé cristã. Entende-se que há necessidade de contribuir com uma 

geração que enfrentará os desafios de nosso tempo e, por isso, precisa ter os valores bem 

definidos para serem vivenciados. 

O ComVocação nasce como esse momento periódico de celebração e reflexão. É o momento 

em que colaboradores, docentes e discentes se encontram para juntos ouvir alguém que 

esteja fazendo diferença em nossa nação e por isso tem conteúdo e vivência para apresentar 

à família UniEVANGÉLICA. 

 

  Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto 
no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 
30/05/2012.  

 
Coerente com os princípios de respeito e valorização da dignidade humana, inerentes à 

missão e aos valores institucionais, e considerando a RES. CNE/CP n. 1, de 30/05/2012, 

todos os Projetos Pedagógicos dos cursos da UniEVANGÉLICA são orientados para a 

Educação em Direitos Humanos, cuja abordagem é tratada pela transversalidade e 

interdisciplinarmente. Especificamente, esse tema é tratado transversalmente por meio de 

Atividades Multidisciplinares. É, igualmente, estimulada a realização de projetos de extensão 

e eventos com o objetivo de abordar a referida temática (por exemplo, o ComVocação). 

A Educação em Direitos Humanos é abordada através de: 

 Projeto Interdisciplinar – pesquisa orientada sobre o tema dentro das disciplinas de 

Atividades Multidisciplinares. 
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 Cinetec – programa cinematográfico dos cursos superiores de tecnologia (dentro das 

Atividades Multidisciplinares) com exibição de filmes temáticos. 

 

 
 

 Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme 
disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. 
 

Na eventualidade de matrícula de alunos com transtornos do espectro autista nos cursos da 

UniEVANGÉLICA, a Instituição disponibiliza o acompanhamento especializado para a 

inserção social digna e acadêmica do aluno. A IES promove, igualmente, condições para a 

garantia dos seus direitos e tratamento digno. Conforme a Resolução CAS Nº 9, de 21 de 

Junho de 2017 que institui o Programa de Atendimento Educacional Especializado a Alunos 

com Transtorno do Espectro Autista.  

 

  Titulação do corpo docente 
(art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 
 
O Corpo Docente que integra os cursos da UniEVANGÉLICA é constituído com docentes com 

formação Lato sensu e Stricto Sensu, conforme o previsto no Art. 66 da Lei 9.394, de 

20/12/1996. 

Allyson Barbosa da Silva: Especialista 
André Belém Parreira: Especialista 
Carlos Alberto de Jesus Barbosa: Mestre 
Eduardo Martins Toledo: Mestre 
Sandra Elaine Aires de Abreu: Doutora 
Hugo de Andrade Silvestre: Mestre  
Ieso Costa Marques: Mestre  
Júlia Bueno de Morais da Silva: Doutora 
Lucas Gabriel Correa Vargas: Mestre 
Naiane Machado Fonseca Garcia: Especialista 
Pollyana Martins Santana Guimarães: Mestre  
Rosana Machado de Souza: Mestre 
Rubia de Pina Luchetti Camargo: Doutora 
Tiago Meireles do Carmo Morais: Mestre 
Viviane Antônio Abrahão: Mestre 
 
Especialistas: 20% 
Mestres: 60% 
Doutores: 20% 
 

  Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
(Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010) 
NSA para os cursos sequenciais 
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A organização acadêmica do Núcleo Docente Estruturante – NDE, é constituído conforme o 

previsto na Resolução da CONAES n. 1, de 17/06/2010, com as respectivas funções 

devidamente regulamentadas e descritas nos Projetos Pedagógicos dos cursos. 

 
4.8. * Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia 
(Portaria Normativa N° 12/2006) 
NSA para bacharelados, licenciaturas e sequenciais. 
 
Os cursos Superiores de Tecnologia da UniEVANGÉLICA adotam a denominação coerente 

com a legislação em vigor. 

 

  Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia 
(Portaria N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP 
N°3,18/12/2002) 
 

O Projeto Pedagógico do curso foi elaborado em consonância com a Res. CNE/CP n. 3, de 

18/12/202, Port. N. 10, 28/08/2006 que regulamenta a organização e duração dos Cursos 

Superiores de Tecnologia.  O curso possui a Carga horária total de 2.080 horas 

 

 

  Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da 
ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 
7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. 

 

A estrutura arquitetônica da UniEVANGÉLICA atende aos dispositivos legais 

previstos para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

e assegurar a utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos da instituição, porquanto atenta inclusive aos novos ditames do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 13.145/2015, vigente a partir de 05 de janeiro de 

2016, que altera e revoga vários artigos do Código Civil - Lei 10.406 de 2002, relativos à 

capacidade da pessoa. O referido Estatuto traduz em seu texto, como em seus artigos 2o e 

6o, toda a evolução e noção de inclusão social, de que todas as pessoas com deficiência são, 

em regra, plenamente capazes. 

O acesso ao Centro Tecnológico, Blocos I e H pode ser feito por meio de rampas 

e corrimão para apoio às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A secretaria 

setorial também está equipada com rampa em sua entrada. O acesso aos demais andares 

dos Blocos I e H podem ser feitos através de rampas. Os banheiros são dotados de rampa e 
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estão adaptados para cadeirantes, incluindo instalações sanitárias especiais e pia com 

rebaixamento. 

 

 

  Disciplina de Libras  
(Dec. N° 5.626/2005)  
 
Os currículos dos cursos de graduação da UniEVANGÉLICA, em atendimento ao Dec. n. 

5.626/2005, incluem a disciplina LIBRAS, em caráter optativo para os bacharelados e cursos 

superiores de tecnologia e, em caráter obrigatório, para o curso de Licenciatura em 

Pedagogia. 

No Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores a disciplina de Libras é ofertada no 

2º período como disciplina optativa. 

 

  Informações acadêmicas 
(Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 
01/12/2010, publicada em 29/12/2010) 
 

Atendendo às normativas das Portarias do MEC N° 40, de 12 de dezembro de 2007, e Nº 23, 

de 01/12/2010, que trata das informações acadêmicas, a UniEVANGÉLICA busca informar as 

atividades acadêmicas com o máximo de transparência por meio dos seguintes instrumentos:  

• Site institucional que apresenta link para busca no acervo da biblioteca física 

(http://www.unievangelica.edu.br/biblioteca) e para acesso à Minha Biblioteca 

(https://dliportal.zbra.com.br/Login.aspx?key=evang)  

 Link para o curso de Design de Interiores, que contempla informações gerais a respeito do 

curso, dirigentes da Instituição e Diretor do curso efetivamente em exercício, áreas de 

atuação do profissional, matriz curricular, possibilidades de internacionalização, 

informações sobre atividades de extensão, pesquisa e atividades complementares 

(http://www.unievangelica.edu.br/curso.interiores/) 

• O sistema acadêmico Lyceum promove o contato direto dos acadêmicos com os docentes, 

facilitando a disponibilização de informações como plano de ensino que apresenta a 

descrição da disciplina, ementa, conteúdos, habilidades e competências, cronograma, formas 

e critérios de avaliação e bibliografia básica e complementar; notas e frequência; avisos do 

professor e da instituição; regimentos; regulamentos; instrumentos de avaliação e material de 

apoio ao estudo do acadêmico.  
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• Informações afixadas nos corredores: placa informativa contemplando ato autorizativo 

expedido pelo MEC, com a data de publicação no Diário Oficial da União; mural informativo 

contendo cronogramas de disciplinas teóricas, atividades práticas e estágios, com carga 

horária, local e respectivos docentes responsáveis e suas titulações.  

• O Projeto Pedagógico de Curso com e o guia acadêmico com conjunto de normas que 

regem a vida acadêmica estão disponíveis na forma impressa no balcão da secretaria do 

curso.  

• O valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos, incluindo 

mensalidades, taxas de matrícula e respectivos reajustes estão disponíveis na secretaria 

geral de cursos. 

 

 

  Políticas de educação ambiental 
(Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) 
 
Em 1999, foi instituída a Política Nacional de Educação Ambiental (PNSA), por meio da Lei 

9.795, que foi regulamentada pelo Decreto nº 4.281 de 2002. O artigo 8º da referida lei 

contempla linhas de atuação de capacitação de recursos humanos; desenvolvimento de 

estudos, pesquisas e experimentações; produção e divulgação de material educativo e 

acompanhamento e avaliação.  

De acordo com a mesma lei, tais linhas de ação devem ser desenvolvidas/executadas pelos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e, dentre 

outras instituições, as de ensino públicas e privadas.  

Em consonância com tais regulamentações e com as linhas de atuação da PNSA, a 

UniEVANGÉLICA tem estruturado, desde 2006, o Programa de Pós-Graduação em 

Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente – PPSTMA/UniEVANGELICA, que tem como 

objetivo preparar docentes para o magistério superior e capacitar pesquisadores e 

profissionais para integrar equipes multidisciplinares para o exercício de atividades relativas 

às abordagens ambientais interdisciplinares.  

A Instituição, por meio do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio 

Ambiente (Mestrado em Ciências Ambientais) realiza, anualmente, durante a Semana do 

Meio Ambiente, o Seminário Cultura e Natureza no Cerrado Goiano. A atividade vincula as 

expressões culturais e o debate acadêmico, buscando relacionar a preservação ambiental e 

cultura goiana na valorização do bioma Cerrado.  
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Os Cursos Superiores de Tecnologia favorecem práticas educativas integradoras sobre as 

questões ambientais. Tais atividades e programas têm como objetivo divulgar informações 

sobre as questões ambientais, a fim de desenvolver a consciência crítica sobre o meio 

ambiente como direito fundamental, bem como o desenvolvimento de atitudes de 

responsabilidade e compromisso com a preservação ambiental.  

No âmbito do curso de Design de Interiores, as Políticas de Educação Ambiental são 

abordadas através de:  

 Aulas expositivas e dialogadas na disciplina Educação Ambiental. 

• Projeto Interdisciplinar – pesquisa orientada sobre o tema dentro da disciplina de Atividades 

Multidisciplinares.  

• Cinetec – programa cinematográfico dos cursos superiores de tecnologia (dentro das 

Atividades Multidisciplinares) com exibição de filmes temáticos. 

 
 
 

REGULAMENTO ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS CURSOS SUPERIORES 

DE TECNOLOGIA 

 
As atividades complementares são atividades de caráter científico, cultural e acadêmico, e, 
como promotoras da diversificação de espaços educativos, está prevista no currículo do curso 
objetivando o desenvolvimento de estudos do interesse dos acadêmicos. Visam à 
integralização da matriz curricular com atividades que complementem o currículo de curso, 
enriquecendo-o com práticas independentes, com estudos que incluem uma imensa 
variedade de opções, como: monitorias, estágios, programas de iniciação científica, 
programas de extensão, cursos realizados em outras áreas, projetos de pesquisa, 
participação em seminários, eventos, congressos, simpósios, jornadas, etc.  
As atividades são supervisionadas por um professor responsável, podendo variar entre 
atividades teóricas ou práticas, de forma a alargar o currículo com experimentos e vivências 
acadêmicos, internos ou externos ao curso, com critérios estabelecidos para sua avaliação e 
aproveitamento.  
Dessa forma, entende-se que as atividades complementares podem ser amplas, 
diversificadas e para contribuir nessa perspectiva, elas se constituem em duas modalidades 
e, nessas, de tipos variados como: 
 Modalidade 1 - atividades pesquisa, científico-acadêmicas;  
Modalidade 2 - atividades de extensão e estágios. 
Todavia, para garantir que as atividades complementares venham se constituir em tempo 
para, efetivamente, ampliar a dimensão do currículo dos Cursos Superiores de Tecnologia, 
faz-se necessário que haja limitações de participação em cada uma das modalidades, com 
exceção das atividades científicas, de forma que os estudantes possam participar de 
diferentes modalidades de atividades complementares. Propõe-se que as atividades 
complementares incorporem atividades de pelo menos duas das três modalidades. O ideal é 
que o estudante em formação participe da maior diversificação possível para completar a 
carga horária prevista na matriz do curso que frequenta.  
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A validação destas horas atividades ocorrerá no final do sexto período e obedecerá aos 
seguintes critérios:  
1- Participação em congressos, encontros, jornadas, palestras e cursos, promovidos pela 
UniEVANGÉLICA ou em outras universidades e/ou por entidades classistas relacionados 
diretamente à área - 100% das horas; 
2- Atividades pedagógicas – 50% das horas;  
3- Monitoria na UniEVANGÉLICA em disciplinas do Curso – 100% das horas.  
4- Monitoria fora da UniEVANGÉLICA ou em disciplinas de outros cursos - 80% das horas.  
5- Participações em eventos científicos como ministrante de oficinas, palestras e 
comunicações - 100% das horas;  
6- Participações em Projetos de Extensão como ministrante de oficinas, palestras e 
comunicações - 100% das horas;  
Observadas as normas contidas no Projeto Pedagógico do Curso, as normas das Atividades 
Complementares obedecerão à regulamentação própria. 

 
CAPÍTULO I - DAS FINALIDADES 

Art. 1º - As Atividades Complementares se constituem em parte integrante o currículo do 
Curso Superior de Tecnologia.  
§1º - As Atividades Complementares são desenvolvidas dentro do prazo de conclusão do 
curso, conforme definido em seu Projeto Pedagógico, sendo componente curricular 
obrigatório para a graduação do aluno, sendo que a validação destas horas atividades 
ocorrerá no final, ou seja, no ultimo período cursado em cada curso.  
§2º - Caberá ao aluno participar de Atividades Complementares que privilegiem a construção 
de comportamentos sociais, humanos, culturais e profissionais. Tais atividades serão 
adicionais às demais atividades acadêmicas e deverão contemplar as modalidades de 
atividades descritos neste Regulamento.  
Art. 2º - As Atividades Complementares têm por objetivo enriquecer o processo de ensino-
aprendizagem. 
 

CAPÍTULO II - DO LOCAL E DA REALIZAÇÃO 
Art. 3º - As Atividades Complementares poderão ser desenvolvidas na própria 
UniEVANGÉLICA ou em organizações públicas e privadas, que propiciem a complementação 
da formação do aluno, assegurando o alcance dos objetivos previstos nos Artigos 1º e 2º 
deste Regulamento. 
 Parágrafo único - As Atividades Complementares deverão ser realizadas preferencialmente 
aos sábados ou no contraturno do aluno, não sendo justificativa para faltas em outras 
disciplinas/unidades curriculares.  
 

CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES 
SEÇÃO I - DO COORDENADOR DO CURSO 

Art. 4º - Ao Coordenador do Curso compete:  
I. propiciar condições para o processo de avaliação e acompanhamento das Atividades 
Complementares;  
II. supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares;  
III. definir, ouvido o Colegiado de Curso, para as atividades relacionadas no artigo 13, 
procedimentos de avaliação e pontuação para avaliação de Atividades Complementares em 
consonância com o Projeto Pedagógico do Curso;  
IV. validar, ouvido o Colegiado de Curso, as disciplinas/unidades curriculares de 
enriquecimento curricular que poderão ser consideradas Atividades Complementares, em 
consonância com o Projeto Pedagógico do Curso;  
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V. julgar, ouvido o Colegiado de Curso, a avaliação das Atividades Complementares não 
previstas neste Regulamento.  
 
 

SEÇÃO II - DO COLEGIADO DO CURSO 
Art. 5º - Ao Colegiado do Curso compete:  
I. Propor ao Coordenador do Curso, para as atividades relacionadas no artigo 13, 
procedimentos de avaliação e pontuação para avaliação de Atividades Complementares, em 
consonância com o Projeto Pedagógico do Curso;  
II. Propor ao Coordenador do Curso as disciplinas/unidades curriculares de enriquecimento 
curricular que poderão ser consideradas Atividades Complementares, em consonância com o 
Projeto Pedagógico do Curso;  
III. Propor ao Coordenador do Curso a avaliação das Atividades Complementares não 
previstas neste Regulamento.  
 

SEÇÃO III - DO ALUNO 
Art. 7º - Aos alunos regularmente matriculados nos Cursos Superiores de Tecnologia, 
compete: I. Informar-se sobre o Regulamento e as atividades oferecidas dentro ou fora da 
UniEVANGÉLICA que propiciem pontuações para Atividades Complementares;  
II. Inscrever-se e participar efetivamente das atividades;  
III. Solicitar a avaliação em Atividades Complementares;  
IV. Providenciar a documentação comprobatória, relativa à sua participação efetiva nas 
atividades realizadas;  
V. entregar a documentação necessária para a pontuação e a avaliação das Atividades 
Complementares, até a data limite estabelecida no calendário escolar;  
VI. Arquivar a documentação comprobatória das Atividades Complementares e apresentá-la 
sempre que solicitada;  
§1º - A documentação a ser apresentada deverá ser devidamente legitimada pela Instituição 
emitente, contendo carimbo e assinatura ou outra forma de avaliação e especificação de 
carga horária, período de execução e descrição da atividade.  
 
 
CAPÍTULO IV – SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 8º - O aluno deverá protocolar na Secretaria Setorial requerimento com solicitação de 
avaliação em Atividades Complementares, no momento que a coordenação mediante 
calendário próprio fizer o agendamento.  
§1º - A documentação comprobatória a ser apresentada deverá ser entregue ao coordenador 
responsável por Atividades Complementares, no prazo máximo de 10 dias corridos, após a 
solicitação de avaliação.  
§2º - Caso a documentação não seja apresentada dentro do prazo, a coordenação do curso 
julgara cada caso.  
§3º - Caso o aluno complete o número mínimo de pontos exigido para aprovação em 
Atividades Complementares, o requerimento será deferido, sendo o aluno considerado 
aprovado.  
§4º - Caso o aluno não complete o número mínimo de pontos exigido para aprovação em 
Atividades Complementares, o requerimento será indeferido.  
§5º - Caso o aluno tenha como único requisito faltante para conclusão do curso as Atividades 
Complementares e não complete o número mínimo de pontos exigido para aprovação, o 
aluno será considerado reprovado não podendo colar grau.  
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Art. 9º - O requerimento para a avaliação em Atividades Complementares deverá ser 
realizado até a data limite estabelecida no Calendário Escolar pela coordenação e direção do 
curso.  
 
 

CAPÍTULO V - DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
Art. 10 - Na avaliação das Atividades Complementares, desenvolvidas pelo aluno, serão 
considerados:  
I. A compatibilidade e a relevância das atividades desenvolvidas, de acordo com o 
Regulamento, e os objetivos do curso;  
II. O total de horas dedicadas à atividade. Parágrafo único - Somente será considerada, para 
efeito de pontuação, a participação em atividades desenvolvidas a partir do ingresso do aluno 
no Curso.  
Art. 11 - Poderão ser validadas como Atividades Complementares:  
Modalidade 1 – atividades pesquisa, científico-acadêmicas;  
I. Participação efetiva e certificada em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de Classe, 
Conselhos e Colegiados internos à Instituição;  
II. Participação efetiva e certificada em trabalho voluntário, atividades comunitárias, CIPAS, 
associações de bairros, e associações escolares;  
III. Participação certificada em atividades beneficentes;  
IV. Atuação como instrutor em palestras técnicas, seminários, cursos da área específica, 
desde que não remunerados e de interesse da sociedade devidamente certificadas;  
V. participação em projetos de extensão devidamente certificados, não remunerados, e de 
interesse social.  
Modalidade 2 - atividades de pesquisa, extensão e estágios.  
I. Participação em cursos extraordinários da sua área de formação, de fundamento científico 
ou de gestão;  
II. Participação em palestras, congressos e seminários técnico-científicos;  
III. Participação como apresentador de trabalhos em palestras, congressos e seminários 
técnico-científicos;  
IV. Participação em projetos de iniciação científica e tecnológica, relacionados com o objetivo 
do Curso;  
V. Participação como expositor em exposições técnico-científicas; 
VI. Participação efetiva na organização de exposições e seminários de caráter acadêmico;  
VII. Publicações em revistas técnicas;  
VIII. Publicações em anais de eventos técnico-científicos ou em periódicos científicos de 
abrangência local, regional, nacional ou internacional;  
IX. Estágio não obrigatório na área do curso será aceito 10% da carga horária desde que não 
ultrapasse o total de 40 horas;  
X. Participação em visitas técnicas organizadas pela UniEVANGÉLICA  
XI. Participação e aprovação em disciplinas/unidades curriculares de enriquecimento 
curricular de interesse do Curso, desde que tais disciplinas/unidades curriculares tenham sido 
aprovadas pelo Colegiado de Curso e estejam de acordo com o Projeto Pedagógico do 
Curso.  
XII. Participação em projetos multidisciplinares ou interdisciplinares.  
XIII. Cursos online (na área do curso ou correlato) será aceito 10% da carga horária total 
desde que não ultrapasse o limite de 40 horas;  
XIV. Curso de línguas será aceito 10% da carga horária total desde que não ultrapasse o 
limite de 40 horas;  
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§1º - Os estágios previstos referem-se a estágios de característica opcional por parte do 
discente (estágio não obrigatório). O Estágio Curricular Supervisionado não poderá ser 
pontuado em Atividades Complementares, por já possuir carga horária e registro de nota 
próprios.  
§2º - Os projetos multidisciplinares ou interdisciplinares referem-se àqueles de característica 
opcional por parte do discente, não previstos no currículo do curso do aluno. O Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) não poderá ser pontuado em Atividades Complementares, por já 
possuir carga horária e registro de nota próprios.  

 
 

CAPÍTULO VI - DA PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
Art. 12 - As Atividades Complementares serão avaliadas, segundo a carga horária ou por 
participação efetiva nas atividades, atendendo ao disposto no parágrafo 1º do Art. 7º deste 
Regulamento.  
Parágrafo único - As atividades que se enquadram em mais de um item serão pontuadas por 
aquele que propiciar maior pontuação.  
Art. 13 - O aluno deverá participar de atividades contidas nas duas (2) modalidades listadas 
no Artigo 11 deste Regulamento.  
 

 
CAPÍTULO VII - DA AVALIAÇÃO 

Parágrafo único - Para fins de registro acadêmico constará no histórico escolar do aluno 
apenas o conceito “aprovado” ou “reprovado” em Atividades Complementares, não sendo 
registrado o número de pontos que o aluno auferiu para obtenção de tal conceito.  
 
 

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 17 - Os casos omissos neste Regulamento serão tratados pela Coordenação Pedagógica 
ou pela diretoria Geral do Curso, por meio da análise de requerimento devidamente 
protocolado.  
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