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1. APRESENTAÇÃO 

 
 

A Presidência da Associação Educativa Evangélica, a Reitoria do 

Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) e a Pró-Reitoria 

Acadêmica do Centro Universitário de Anápolis (PROACAD/UniEVANGÉLICA) 

apresentam aos gestores e aos colegiados dos cursos de graduação das 

Instituições de Ensino Superior mantidas da Associação Educativa Evangélica 

– AEE, este documento do qual constam os referenciais que devem subsidiar a 

elaboração de seus Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

(BRASIL,1996)1 em seu art. 43, estabelece como finalidades da educação 

superior no Brasil: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e 
difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 
homem e do meio em que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 
saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando 
os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da 
educação básica, mediante a formação e a capacitação de 
profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o 
desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois 
níveis escolares. (BRASIL, 1996, online) 
 

Na busca de cumprir essas finalidades, as instituições de ensino 

superior (IES) têm a tarefa de propor seus projetos pedagógicos, os quais 

                                                 
1
 LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 25 ago. 2016. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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devem contemplar, de maneira plena, os meios para cumprir a sua função 

social como promotoras de uma formação que atenda aos objetivos da 

educação, que se resumem, em última instância, a formar cidadãos 

conscientes de seu papel de agentes sociais de transformação da sociedade 

na qual vivem e irão atuar profissionalmente.  

 Tendo em vista essa tarefa, partilhamos da concepção de Projeto 

Pedagógico não apenas como mero documento técnico que atenda às 

exigências legais, mas como instrumento que possibilite o cumprimento da 

missão institucional estabelecida nos documentos oficiais desta IES. 

O Projeto Pedagógico é um documento de construção coletiva, de 

caráter pedagógico, como o próprio nome diz, visto que nele deve estar 

explicitado como se dá o processo de formação humana e profissional que a 

IES pretende oferecer e as concepções de ensinar e aprender que 

fundamentam esse processo; é, também, político, no sentido de que reflete as 

concepções de mundo, de sociedade, de cidadania e do papel da universidade 

nesse universo.  

Os Instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação do MEC/INEP 

(BRASIL, 2012, 2015, 2016)2 assim conceituam o Projeto Pedagógico de 

Cursos:  

 
É o documento orientador de um curso que traduz as políticas 
acadêmicas institucionais com base nas DCNs. Entre outros 
elementos, é composto pelos conhecimentos e saberes necessários à 
formação das competências estabelecidas a partir do perfil do 
egresso; estrutura e conteúdo curricular; ementário; bibliografia 
básica e complementar; estratégias de ensino e avaliação; docentes; 
recursos materiais; laboratórios e infraestrutura de apoio ao pleno 
funcionamento do curso. (BRASIL, 2012; 2015; 2016, p. 63).  
 
 

A partir da compreensão de que o Projeto Pedagógico não deve 

representar apenas um meio formal de cumprimento da legislação, mas sim 

refletir o papel que a Instituição assume como formadora humana e profissional 

no contexto social em que está inserida, refletindo com clareza e fidelidade a 

concepção do curso e sua proposta didático-pedagógica, é que propomos um 

                                                 
2
 BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP. Diretoria de Avaliação da Educação Superior – DAES. Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – SINAES. Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação – presencial e a 

distância. Brasília, 2016. (Suspenso pela Portaria n. 1.053, de 12 de setembro de 2016, para 

reformulação). 
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roteiro a ser seguido na formulação dos PPCs dos cursos de graduação das 

IES mantidas da AEE e indicamos as bases legais e documentais para essa 

tarefa. 

Tomamos como base os Instrumentos de Avaliação de Cursos de 

Graduação do MEC/INEP de 2012, 2015 e 20163, buscando contemplar, nesse 

roteiro, todas as dimensões e os indicadores ali previstos e atender aos 

critérios de avaliação definidos para cada um deles. 

É importante esclarecer que os tópicos que compõem estes 

Referenciais são o mínimo que deve constar dos PPCs, não excluindo, 

portanto, a possibilidade de se incluir outros aspectos que cada curso achar 

necessários e pertinentes. Por outro lado, é bom lembrar que os itens não 

precisam, necessariamente, ser apresentados na mesma ordem em que estão 

expostos; o importante é que todos eles constem do PPC. 

Esperamos que estes Referenciais contribuam de forma eficaz com o 

processo de formulação, reformulação e constante atualização por que devem 

passar os Projetos Pedagógicos de nossos cursos. 

 

 

 
Dr. Ernei de Oliveira Pina 

Presidente da Associação Educativa Evangélica (AEE) 
 
 

Dr. Carlos Hassel Mendes 
Reitor do Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) 

 
 

Prof. M.e Marcelo Mello Barbosa 
Pró-Reitor Acadêmico – PROACAD/UniEVANGÉLICA 

 
 

Prof. Dr. Ariovaldo Lopes Pereira 
Assessor de Planejamento Pedagógico – PROACAD/UniEVANGÉLICA 

 
 
 
 

                                                 
3
 Os itens assinalados como integrantes dos Instrumentos de 2015 e 2016 são de cumprimento opcional, 

exceto para os cursos cuja avaliação in loco já se encontra em andamento, em virtude do processo de 

reestruturação e reformulação por que passam, no momento, esses documentos. Entretanto, 

recomendamos que esses itens sejam contemplados nos PPCs. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 
 

2.1 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 no 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. (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 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 
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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 Superior de 

Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 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.  

 Assim curso englobe conhecimentos técnicos como: motores, estruturas e 

sistemas aeronáuticos, processos de manutenção e prevenção de acidentes aliados a um 

conteúdo acadêmico sobre administração, gerenciamento, relações humanas, com uma carga 

horária de nível superior é hoje a grande demanda do setor e permitirá ao formando a obtenção 

de registros do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA de Tecnólogo em 

manutenção de Aeronaves, com as habilitações conforme Art. 23º, da Resolução 218 do 

CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia).  

 No Brasil, o Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica - RBHA 145 - 

é o documento que estabelece requisitos necessários à emissão de Certificados de 

Homologação de Empresas de Manutenção (CHE) de aeronaves, e suas partes estabelecem 

ainda regras gerais de funcionamento para os detentores de tais certificados, definindo 

padrões, classes, tipos de serviços e limitações para a emissão de cada CHE. 

 Neste cenário regulatório se insere o Curso Superior de Tecnologia em 

Manutenção de Aeronaves objetiva formar pessoas para executar, supervisionar e inspecionar 

o trabalho em instituições criadas para prestar serviços em empresas homologada. A Agencia 

Nacional de Aviação Civil (ANAC) tem a missão de supervisão, execução, credenciamento e 

habilitação de funcionamento de empresas e escolas que atuam no cenário da Aviação Civil no 

Brasil, bem como aqueles responsáveis pelo controle de qualidade, habilitados pelo 

CONFEA/CREA.  

 O Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves tornou-se um 

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

de ocupação no setor aeronáutico. 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 
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formados em Manutenção de Aeronaves ampliando o seu campo de ação, porém com 

exigências de conhecimento técnico e humanístico. 

 

 

2.2 Contexto Educacional Local e Regional 

 
 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/GO e Brasília/DF; a microrregião do Entorno de Brasília/GO e a cidade 

de Anápolis/GO. A cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, 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/DF e Goiânia/GO, está a cidade de 

Anápolis/GO, 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 S/A, 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. 

 Em alguma medida, 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 1930 e 1940, bem como a edificação 

da nova capital federal – Brasília, inaugurada em 1961 – e a rede de rodovias que lhe dariam 
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suporte, impactaram Anápolis, pois o município passou à condição de entroncamento de 

importantes 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. O Porto Seco 

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/ou 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. (PDI 2014-2018).   

 

 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.  

 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 
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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. 

(PPI/PDI 2014-2018). 

  A proposta da UniEVANGÉLICA é suprir a demanda de profissionais da área de 

manutenção de aeronaves, inicialmente no Centro-Oeste, onde a oferta de cursos similares é 

ainda menor que em outras regiões do país (ANAC, 2015).  Goiânia hoje é um centro regional 

de aviação e conta com 18 oficinas homologadas que, na sua maioria, carecem de mão de 

obra devidamente qualificada. Anápolis possui tradição aeronáutica, sendo sede da Base 

Aérea de Anápolis e do SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia).  

 Destaque para formação de muitos jovens, que por aqui passam, prestando o 

serviço militar vislumbra continuarem suas carreiras na aviação e para tal, necessitarão de uma 

formação específica na própria cidade e Anápolis é um polo educacional, portanto uma 

referência na área de formação profissional. A sensibilidade desenvolvimentista e industrial de 

Anápolis já incubou uma resposta a esta demanda através da criação da INGLAER, indústria 

aeronáutica que fabrica aviões agrícolas. Esta, com as demais empresas emergentes do setor, 

também exige mão-de-obra qualificada.  

 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 Manutenção de 

Aeronaves, no ano 2012 criando uma nova área de formação sem perder de vista a formação 

humanista, tão necessária às demandas do novo “mundo do trabalho”. Em cinco de 

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, e adequação as exigências do órgão regulador, a 

ANAC. 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. A instituição aceita o desafio de alavancar a formação tecnológica em 
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Anápolis, prezando pela qualidade do ensino, pelo compromisso social, exercendo a cidadania 

e promovendo a Responsabilidade Social. 

 

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

3.1 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 

foram credenciadas como Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, em março de 

2004. 
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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. (PDI 2014-2018) 

 

  

3.2 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, 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 
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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. ( PDI 2014-2018) 

 

4. CONCEPÇÃO DO CURSO 
 
 

4.1 Identificação do Curso 

 
 O Curso Superior de Tecnologia (C. S. T.) em Manutenção de Aeronaves está 

localizado no Centro Universitário de Anápolis, localizado na Av. Universitária, Km. 3,5 – Cidade 

Universitária, Anápolis – GO. 

 O C. S. T. em Manutenção de Aeronaves foi criado em 2011, por meio do 

reconhecimento da Portaria SERES/MEC n. 409 de 11/10/2011 e da Portaria ANAC n. 1978/SSO, 

de 13 de outubro de 2011, publicada no DOU n. 198, seção 1, pág. 2, de 14 outubro de 2011. O 

curso oferta 60 (sessenta) vagas anuais para o período noturno (segunda a sexta-feira) e 

vespertino (sábado). O curso recebeu a renovação da homologação da ANAC por meio da 

Portaria n. 2.845, de 21 de outubro de 2016, publicada no DOU n. 204, seção 1, pág. 157, de 24 

de outubro de 2016. 
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 Contempla um total de 2.960 horas-aula que corresponde a 2.466,66 horas-

relógio. O limite mínimo para integralização da carga horária é de 36 meses (6 semestres). Já o 

limite máximo para integralização é de 48 meses (8 semestres). 

 As políticas de direitos humanos desenvolvidas no curso, que tratam da equidade 

e diversidade de gênero e do combate à violência contra a mulher, consistem na conscientização 

dos alunos através de abordagem em sala de aula nas disciplinas Atividades Multidisciplinares I e 

II, em fóruns, palestras e seminários. 

 

4.2 Formas de Ingresso 

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

egressos do ensino médio e aos portadores de diplomas de ensino superior. 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. 

O número de vagas será distribuído conforme quadro abaixo: 

 

Turnos de 
funcionamento 

Vagas 
por 

turma 

Numero 
de 

turmas 

Total de 
vagas 
anuais 

Obs. 

Matutino -- -- -- -- 

Vespertino -- -- -- -- 
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Noturno 
60 01 60 

Poderá haver aula no período 
vespertino aos sábados com fins de 
adequar a carga horária semestral. 

Total 60 -- -- -- 

 

A integralização é detalhada no quadro abaixo: 

 

Carga horária Prazo de integralização da carga horária 

Total do curso Limite mínimo 
(meses/semestres) 

Limite máximo 
(meses/semestres) 

2.960 6 semestres 9 semestres 

 

 

4.3 Justificativa do Curso 

 

Os problemas de formação profissional, como a falta de treinamento, o 

insuficiente grau de familiarização com as aeronaves ou a falta de estímulo para o exercício da 

profissão também estão presentes no setor, que necessita urgentemente de uma valorização 

da categoria e já apresenta carência de profissionais com formação adequada.  

No Brasil existem poucas escolas para a formação de Mecânicos de Manutenção 

Aeronáutica (MMA), considerando-se o tamanho e o crescimento previsto da frota. Além disso, 

os índices de aprovação dessas escolas nos testes da ANAC são baixos, conforme se pode 

verificar no site da própria ANAC. 

Temos observado elevados investimentos dos países membros, para o 

cumprimento das normas da ICAO (International Civil Aviation Organization), entre eles o 

Brasil, o qual tende a criar centros de manutenção dotados de oficinas para atenderem a 

diversos tipos de aeronaves. Tais centros devem ainda distanciar-se das maiores capitais, 

onde o tráfego de aeronaves é congestionado, e se estabelecerem em cidades do interior, 

como Goiânia. 

A carga de trabalho das empresas vem aumentando devido à grande burocracia 

que acompanha tais procedimentos e há necessidade de maiores grupos de trabalho para 

cumprir todas as exigências.  

Além disso, o segmento tem crescido nos países desenvolvidos com diversos 

tipos de frotas em operação, distribuídas em empresas de linha aérea regular, transporte aéreo 

não regular (táxi-aéreo), serviços aéreos especializados, como a aviação agrícola e outros, 

somados à aviação privada, executiva, desportiva, experimental etc., tornando clara a 

necessidade de especialização das oficinas.  

Só um esforço conjunto pode melhorar a qualidade de ensino/treinamento, 

resultando em maior confiabilidade no setor, qualidade dos serviços prestados e queda no 

número de acidentes.  
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O Curso Superior de Tecnologia é uma opção para aperfeiçoamento da 

formação do profissional de Manutenção Aeronáutica, promovendo a elevação de nível há 

tempos esperada. 

A motivação é bem clara, quando se observa o valor do orçamento do Ministério 

da Ciência e Tecnologia (MCT, 2012), que prevê o investimento de cerca de R$ 250 milhões na 

área, dos quais R$ 70 milhões serão destinados ao subsídio de créditos para empresas que 

desejam investir em programas de inovação e o restante será aplicado em projetos de 

pesquisa e desenvolvimento.  

Além disso, foi definido um modelo de gestão integrada para os Fundos 

Setoriais, ligados ao Fundo Nacionais de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).  

Ciente de suas responsabilidades sociais a UniEVANGÉLICA, tem se orientado 

no oferecimento de Cursos de Graduação e Pós-Graduação compromissados com as 

demandas e necessidades sociais e agora diante da proposta de inserir o curso de tecnologia 

em Manutenção de Aeronaves na cidade de Anápolis que tem sua localização geográfica, 

circundada por duas capitais – Brasília e Goiânia, além de vários outros municípios de menor 

densidade populacional, também é fator preponderante no aumento da demanda por esse 

profissional. 

Em Anápolis, o DAIA - Distrito Agroindustrial de Anápolis, localizado a 54 

quilômetros da capital do Estado (Goiânia), tem se destacado no setor industrial de Goiás, por 

abrigar grandes indústrias, atrair novos investimentos e por oferecer total infraestrutura.  

O DAIA abrange uma área de mais de 1.700 hectares e conta com quase 100 

empresas de médio e grande porte em pleno funcionamento; gera mais de oito mil empregos 

diretos e apresenta perspectivas de novas instalações nos próximos anos. 

A história do DAIA começou em nove de novembro de 1976, com a inauguração 

o polo industrial que viria a ser o segmento que mais recebeu investimentos em todo o 

município. 

Em meados de 1980, o governo instituiu um programa que concederia benefícios 

fiscais às empresas que se instalassem no local, o Programa Fomentar, substituído hoje pelo 

Programa Produzir, que proporciona até 100% de financiamento além da isenção de impostos. 

Dentre as vantagens que possibilitam o desenvolvimento contínuo do DAIA, 

podemos destacar a Estação Aduaneira do Interior (EADI ou Porto Seco), a localização do 

quilômetro Zero da Ferrovia Norte-Sul, Plataforma Multimodal, o sistema de capacitação e de 

tratamento de água próprios com capacidade para 590.000 metros cúbicos, sistema exclusivo 

de energia elétrica, central telefônica - DDD/DDI, agências bancárias e correios e a localização 

privilegiada do DAIA que está no coração do Brasil, o que permite às empresas instaladas ou 

que pretendem se instalar terem mais suporte e estrutura física para realizarem ótimos 

negócios. 

 O Porto Seco Centro-Oeste ou EADI - Estação Aduaneira Interior é um terminal 

alfandegado de uso público, de zona secundária, destinado à prestação de serviços de 

movimentação e armazenagem de mercadorias sobre controle aduaneiro. O Porto Seco foi 
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criado através de concorrência pública na qual um grupo de empresários goianos se uniu 

formando o consórcio vencedor da licitação, obtendo assim a permissão para prestação do 

serviço aduaneiro.  

Alfandegado em Setembro de 1999, este recinto vem desempenhando papel 

fundamental no desenvolvimento do Estado.  

Uma nova visão de Comércio Exterior foi estabelecida em Goiás, aproximando a 

região do mercado global tendo como missão principal atender às necessidades de 

importadores e exportadores. 

O Porto Seco, presta assessoria aos seus clientes, no intuito de os mesmos 

otimizarem as suas transações nacionais e internacionais ganhando, assim, mais 

competitividade de mercado através de agilidade e redução de custos de armazenagem dos 

seus produtos.  

A localização do Porto Seco Centro-Oeste não poderia ser melhor, situado na 

cidade de Anápolis, possui uma ampla e moderna infraestrutura, com área total de 

109.707,97m2. A empresa está em uma região estrategicamente privilegiada, a 54 km de 

Goiânia, capital do estado de Goiás, e 150 km de Brasília, a capital do Brasil. Três rodovias 

federais se interligam a Anápolis: as BR´s 060, 153 e 414 formando juntamente com as 

ferrovias o que pode ser chamado de "Trevo Brasil".  

Além do fácil acesso rodoviário, o Porto Seco Centro-Oeste dispõe de ferrovia, 

oferecendo uma facilidade adicional para combinar os recursos de seus clientes e oferecer a 

melhor opção de transporte. Podem ser transportados inúmeros tipos de cargas, interligando 

todo o mercado do Centro-Oeste a outros pontos do país, transformando grandes distâncias 

em distâncias economicamente competitivas. 

O Porto Seco Centro-Oeste oferece vantagens adicionais e facilidades que 

desburocratizam o sistema, agilizando suas operações, possibilitando a redução de custos e 

maior competitividade nos negócios externos, como por exemplo: o mais importante dos 

regimes suspensivos pela EADI Porto Seco Centro-Oeste é o Entreposto Aduaneiro, o qual 

prevê a suspensão de impostos por até 03 (três anos), possibilitando nacionalizações parciais 

do estoque inicial, o que redunda em menor comprometimento de caixa da empresa no 

recolhimento de impostos e total adequação do desembaraço as suas necessidades de 

utilização de matéria prima ou produto acabado.  

Portanto, o Entreposto Aduaneiro é o regime de destaque para as empresas que 

operam no comércio exterior, sendo um forte aliado nos investimentos no que tange à 

competitividade conquistada com as facilidades de operações, agilidade e segurança 

oferecidas pelo Porto Seco Centro-Oeste. 

O mais próximo de uma plataforma logística em operação no Brasil são os 

centros de distribuição, cuja configuração física de armazenagem é destinada à gestão da 

movimentação e estoque de produtos acabados. Falta-lhes, entretanto, a integração 

multimodal, os incentivos para agregação de valor, a oferta de serviços ligados à atividade e o 

gerenciamento da carga de modo eficiente e integrado. 
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A Plataforma Logística Multimodal de Goiás promoverá pela primeira vez no 

Brasil o conceito de central de inteligência logística, combinando multimodalidade, telemática e 

otimização de fretes. Por meio do acesso eficiente aos eixos de transporte rodoviário, 

ferroviário e aeroportuário, permitirá a integração com as principais rotas logísticas do País. 

A plataforma está implantada numa área de 6.967.790 m2, entre o Distrito 

Agroindustrial de Anápolis (DAIA), o maior do Estado, com diversas empresas instaladas e 

localizado na cidade de Anápolis, e importantes eixos para integração logística, tanto aérea 

quanto terrestre (rodoviário e ferroviário). Além do tratamento das mercadorias, da 

armazenagem e do acolhimento do pessoal em trânsito.  

A plataforma abrangerá todos os subconjuntos logísticos necessários para 

reduzir os custos com operações de movimentação. No mesmo espaço, em que serão 

integrados os modais aeroviário, ferroviário e rodoviário, estarão em operação o Centro de 

Transportes Terrestres, o Terminal Aéreo de Carga, o Terminal Ferroviário de Carga e o Polo 

de Serviços e Administração (ACIA 2013). 

Essa Plataforma alavancou esse crescimento da demanda de mão-de-obra 

especializada no setor aéreo. 

 

4.4 Objetivos do Curso 

 
Objetivo Geral 

 

O objetivo do Curso é formar profissionais tecnólogos da área de Manutenção de 

Aeronaves, oferecendo ao mercado um profissional de nível superior, nas especialidades de 

Grupo Motopropulsor (GMP), Células de Aeronaves (CEL) e Aviônicos (AVI), conforme 

preconizado pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, capacitando-os a atuarem em 

empresas de manutenção, linhas aéreas, indústria aeronáutica, nas áreas de produção, 

controle de qualidade, manutenção preventiva, corretiva e controle da aeronavegabilidade das 

aeronaves civis brasileiras. 

 

Objetivos Específicos 
 

Formar o acadêmico para a execução ou supervisão, relacionadas às 

especialidades de Grupo Motopropulsor (GMP), Células de Aeronaves (CEL) e Aviônicos (AVI), 

de: 

a) elaboração de orçamento; 

b) padronização, mensuração e controle de qualidade; 

c) condução de trabalho técnico; 

d) condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 

e) execução de instalação, montagem e reparo; 

f) execução de desenho técnico; 
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g) operação e manutenção de equipamento e instalação; 

h) vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 

i) desempenho de cargo e função técnica; 

j) ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão; 

k) serviços de manutenção, manutenção preventiva, recondicionamento, modificações e 

reparos em produtos aeronáuticos, de acordo com as especificidades supracitadas. 

 Habilitar o acadêmico a planejar e executar ações de gestão, supervisão, coordenação, 

orientação técnica e avaliação das atividades de manutenção, assistência, assessoria e 

consultoria, aplicando os conhecimentos teóricos nas oficinas. 

 Realizar serviços de manutenção de equipamentos aeronáuticos, materiais e 

equipamentos aplicados à atividade de reparos e inspeções, podendo trabalhar com os 

vários tipos de motores de aviação, sistemas de hélices e rotores, sistemas de aeronaves, 

sistemas elétrico-eletrônicos e célula de aeronaves.  

 

4.5 Perfil Profissional do Egresso 

 

 O tecnólogo de Manutenção de Aeronaves, formado pela UniEVANGÉLICA, deve 

estar apto a desenvolver competências e habilidades específicas nas áreas da aviação civil e 

do transporte aéreo, para atuar na Manutenção de Aeronaves, nas habilitações Células de 

Aeronaves (CEL), Grupo Moto-Propulsor (GMP) e Aviônicos (AVI). 

Ao final do curso Tecnológico de Manutenção de Aeronaves, na habilitação 

técnica correspondente à “Célula”, o aluno deverá ser capaz de: 

 

a) quanto ao domínio cognitivo:  

- identificar a sequência adequada de atividades na desmontagem e montagem de aeronaves; 

-diagnosticar as condições de operação das diferentes partes que compõem uma aeronave; 

- indicar os processos de manutenção a serem executados durante a revisão de aeronaves. 

 

b) quanto ao domínio psicomotor: 

-utilizar adequadamente ferramentas e materiais; 

- operar adequadamente máquinas, equipamentos e instrumentos; 

- locomover-se com habilidade e segurança nas condições de trabalho específicas da 

habilitação “Célula”; 

- realizar inspeção visual das células de aeronaves;  

- manter a célula das aeronaves em condições de disponibilidade para o voo, através do 

desempenho das tarefas de limpeza, lubrificação, pequenos reparos, desmontagem, 

montagem, substituição, teste e regulagem de peças, equipamentos e sistemas. 
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Na habilitação técnica correspondente a “Grupo Motopropulsor”, o aluno deverá 

ser capaz de: 

 

a) quanto ao domínio cognitivo:  

- explicar os princípios teóricos subjacentes ao funcionamento e à conservação dos diferentes 

tipos de motores das aeronaves; 

- diagnosticar as condições do grupo motopropulsor quanto a defeitos;  

- indicar o tipo de correção a ser executado que assegure à aeronave as condições de 

disponibilidade para o voo. 

 

b) quanto ao domínio psicomotor: 

-utilizar adequadamente ferramentas e materiais; 

- operar adequadamente máquinas, equipamentos e instrumentos; 

- locomover-se com habilidade e segurança nas condições de trabalho específicas da 

habilitação “Grupo Motopropulsor”; 

- realizar inspeção visual do grupo motopropulsor, e; 

- manter o “grupo motopropulsor” das aeronaves em condições de disponibilidade para o voo, 

através do desempenho das tarefas de limpeza, lubrificação, pequenos reparos, desmontagem, 

montagem, substituição, teste e regulagem de peças, equipamentos e sistemas. 

 

Na habilitação técnica correspondente à técnica “Aviônicos”, o aluno deverá ser 

capaz de: 

 

a) quanto ao domínio cognitivo:  

-apontar a sequência adequada de atividades para desmontagem e montagem de instrumentos 

e equipamentos elétricos e eletrônicos das aeronaves; 

- diagnosticar as condições dos instrumentos que compõem uma aeronave; 

- indicar os processos de manutenção a serem executados durante a revisão de aeronaves. 

b) quanto ao domínio psicomotor: 

- utilizar adequadamente ferramentas e materiais; 

- operar adequadamente máquinas, equipamentos e instrumentos; 

- locomover-se com habilidade e segurança nas condições de trabalho específicas da 

habilitação “Aviônicos”; 

- realizar inspeção visual e testes no sistema elétrico, bem como nos instrumentos e 

equipamentos eletrônicos das aeronaves;  

- manter os instrumentos e os equipamentos elétricos e eletrônicos das aeronaves em 

condições de disponibilidade para o voo, através do desempenho das tarefas de limpeza, 

pequenos reparos, desmontagem, montagem, substituição, teste e regulagem de peças, 

equipamentos e sistemas. 
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Quanto ao domínio afetivo deverá explicar a responsabilidade do tecnólogo de 

manutenção aeronáutica em face da segurança de voo, como parte integrante de uma cadeia 

de responsabilidades em diferentes setores da aviação e justificar que a disciplina, a ordem, a 

limpeza, a precisão, a cooperação, o conhecimento das próprias limitações e o interesse pela 

atualização permanente são fatores importantes no exercício de sua profissão. 

Deverá também, desenvolver conhecimentos que propiciem a valorização da 

cultura do trabalho, da ética, na tomada de decisões profissionais e no monitoramento dos 

seus próprios desempenhos profissionais, em busca da obtenção das tarefas segundo os 

preceitos de segurança e eficiência da manutenção de aeronaves; ser capaz de gerenciar 

recursos humanos e materiais para o desempenho de diversas tarefas, de acordo com a 

legislação vigente de nosso país e das normas reguladores da OACI – Organização da Aviação 

Civil Internacional. 

Enfim, o egresso do curso será um profissional tecnólogo, com fundamentação 

teórica em campos que envolvam planejamento de serviços e processos, mudanças 

tecnológicas, com capacidade de julgamento, análise, tomada de decisão e consciência 

situacional, visando sempre à melhoria da segurança de voo e das condições de trabalho, 

saúde e meio ambiente. 

 
 

4.6 Políticas Institucionais 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, está relação favorece uma abordagem contextualizada, integradora das diferentes 

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

articuladas ao ensino podem estabelecer estreita relação entre teoria e prática. 

  As ações extensionistas e ações comunitárias são desenvolvidas de forma 

articuladas com a missão e visão institucional, tomando como referencias 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. 

.  

 

4.6.1 Políticas Institucionais de Ensino no Âmbito do Curso 

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

nesta concepção Instituição concebe o papel do professor como mediador entre o aluno e o 
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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, que é concebida na visão filosófica 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. 

  

 

 

4.6.2 Políticas Institucionais de Pesquisa no Âmbito do Curso 

 
 Os Cursos Superiores de Tecnologia da UniEvangélica seguem as instruções 

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

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

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

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

o desenvolvimento metodológico exigido para o levantamento e sistematização de dados. 

 

 

4.6.3 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, está relação favorece uma abordagem contextualizada, integradora das diferentes 

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

articuladas ao ensino podem estabelecer estreita relação entre teoria e prática. As ações 

extensionistas e ações comunitárias são desenvolvidas de forma articuladas com a missão e visão 

institucional, tomando como referencias 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. 

 A atividade extensão poderá ser abordada dentro das Semanas da Manutenção 

Aeronáutica, onde poderá propor ações voltadas para a comunidade local através de projetos 

educacionais. 
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4.6.4 Atividades de Ensino e sua Articulação com a Pesquisa e a 
Extensão 

 
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, 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 IES 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 Manutenção de 

Aeronaves acontece semestralmente na finalização de disciplina multidisciplinar que propõe como 

atividade a pesquisa bibliográfica de temas relacionado a prática da Manutenção de Aeronaves, 

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

aplicados no ambiente aeronáutico.  

A articulação com a extensão ocorre por meio de Seminário, Oficinas e Palestras 

em parceria com outros cursos afins, que neste caso, o Curso de Engenharia Mecânica onde 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 Manutenção de 

Aeronaves.  

 

4.7 Metodologias de Ensino 

 

 O delinear da metodologia se faz presente nos planos de ensino das disciplinas 

e, de uma forma genérica, os professores se utilizam de atividades como: ensino teórico com 
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exposições, seminários, atividades de pesquisa; e ensino prático nos laboratórios de manutenção 

colocando em prática os ensinamentos teóricos aliados às pesquisas realizadas no acervo da 

biblioteca.  

 A metodologia de ensino do curso proporciona integração entre os fundamentos 

teóricos, a investigação científica e a vivência prática, com diferentes graus de complexidade, sob 

o acompanhamento e a supervisão do corpo docente.  

 Esta prática permite a aplicação das vivências e recursos metodológicos que 

foram gradativamente construídos, possibilitando a sistematização do processo de formação de 

um tecnólogo capaz de comprometer-se com as necessidades de sua profissão.  

 Para isso, o Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves, 

oferece como estrutura: três ambientes laboratoriais que permitem o desenvolvimento de técnicas 

nas especialidades de Células, Motores e Aviônicos, por meio do Convênio de Cooperação 

Técnica com a Associação Asas de Socorro, assinado em 30/08/2010, conforme registro no 3º 

Tabelionato de Notas de Anápolis. 

 O curso possui um corpo docente com ampla competência funcional tendo como 

princípio o inter-relacionamento entre professores e alunos, o que gera expressiva sedimentação 

do processo de ensino-aprendizagem, pautada especialmente na interseção entre teoria e prática.  

 A interdisciplinaridade se faz presente no curso desde os primeiros períodos, em 

especial no 5º período por meio das atividades multidisciplinares, ressaltando que a prática de 

uma maneira geral está presente em todo o curso.  

 Agrega-se a isso, um incentivo constante para educação continua, de forma a 

manter-se atualizado em relação às inovações tecnológicas preponderantes da área.  

É importante salientar, ainda, que se valoriza a ação planejada de forma que o 

processo de ensino-aprendizagem favoreça ao aluno tornar-se sujeito ativo da busca do 

conhecimento, desenvolvendo suas habilidades cognitivas, promovendo o aprimoramento de 

habilidades e competências concernentes às áreas que compõem o curso. 

A metodologia de ensino utilizada no curso valoriza a participação do aluno como 

sujeito ativo e centro do processo de ensino-aprendizagem. A dimensão humanista deve ser 

parceira direta da dimensão técnica para a realização de uma proposta real de ensino, formando 

empreendedores conscientes da realidade social e capacitados a promover mudanças que 

valorizem e dignifiquem a vida humana.  

Para materializar os propósitos almejados nos objetivos do curso, a articulação 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão estarão presentes nas ações a serem 

desenvolvidas pelos alunos em sala ou extra sala e no campo, utilizando-se dos seguintes 

procedimentos metodológicos: 

- leituras, resenhas, trabalhos monográficos para familiarizar os alunos à 

produção científica da área; 

- atividades de observação, com registro sistemático das práticas que ocorrem 

no campo da manutenção, na área física da parceria com Associação Asas de Socorro, bem como 

o registro durante as visitas técnicas; 
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- relatos destas atividades a serem apresentados em seminários, para a 

discussão e apreciação crítica, com a elaboração dos resumos e das conclusões; 

- elaboração de projetos de iniciação científica, de atividades de extensão, por 

meio de ações que articulem o curso com as empresas e a comunidade.  

 
 

4.7.1 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Processo 
de Ensino e Aprendizagem 

 
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão presentes em 

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

Manutenção de Aeronaves, bem como na própria estrutura da IES. As tecnologias agilizam a 

troca de informações entre usuários de diversos níveis, facilitando a comunicação e, 

consequentemente, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem. As TICs mais utilizadas 

pelo Curso são as seguintes:  

a) UniVIRTUAL - EAD - Departamento Institucional responsável pela 

coordenação de todas as atividades de educação à distância e semipresencial, 

por meio da plataforma Moodle, atuando desde 2010 na oferta de disciplinas 

semipresenciais 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, 

UniLINGUAGEM e Direção dos Cursos;  

b) Sistema Acadêmico Lyceum - uma plataforma de gestão e controle 

acadêmico, que possibilita aos professores anexarem materiais virtuais, tais 

como planilhas, arquivos de texto, meNão se aplicagens, 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, dentre outros.  

c) CDs, DVDs e Softwares disponibilizados na Biblioteca Central como suporte 

às aulas dos professores;  

 f) Canais de comunicação entre aluno x 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;  

g) Comunicação entre aluno x IES e comunidade x IES, por meio das redes 

sociais, Twitter e Facebook;  

h) Softwares e tecnologias computacionais disponibilizadas pelos Laboratórios 

institucionais tais como, navegadores, aplicativos, etc; 
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4.8 Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem 

 

A avaliação do desempenho acadêmico no Curso Superior de Tecnologia em 

Manutenção d’e Aeronaves 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 as atividades escolares 

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

registrar os resultados.  

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, provas objetivas, trabalhos, 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 

Manutenção de Aeronaves, apresentação de seminários e resolução de problemas 

identificados num dado contexto, entre outros. 

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

sobretudo, a capacidade de agregá-los 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, 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 

Manutenção de Aeronaves, junto à UniEVANGÉLICA, obtida do aproveitamento nas 3 (três) 

verificações de aprendizagem, observada a frequência mínima obrigatória de setenta e cinco 

por cento.  

O aluno poderá, também, cursar as disciplinas na modalidade semipresencial. As 

Disciplinas oferecidas nesta modalidade de ensino, após o reconhecimento do Curso, podem 

ser cursadas com equivalência a 20% da carga horária total do Curso, desde que a Ementa e a 

Carga Horária sejam compatíveis. O aluno poderá ainda cursar disciplinas em cursos regulares 

de áreas afins oferecidos pela instituição. 

Entretanto, o aluno deve estar ciente que para submeter-se à Banca da Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC), ele deverá ter aproveitamento em todas as disciplinas do 
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módulo básico, e nas disciplinas dos módulos especializados (Célula, Grupo Motopropulsor e 

Aviônicos) em 70% (setenta por cento), ou seja, nota 70 (setenta), conforme exigência 

estabelecida pela ANAC, de acordo com o Manual de Curso, MCA 58 – 13 (Célula no item 

9.1.4.6), MCA 58 – 14 (GMP no item 9.1.4.6) e MCA 58 – 15 (Aviônicos no item 9.1.4.6). 

 

4.9 Programas de Nivelamento 

 
Os Programas de Nivelamento realizam 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. 

 
 
 

4.10 Atividades Práticas de Ensino 

 
O CST em Manutenção de Aeronaves articula a teoria e a prática durante todo o 

processo de ensino-aprendizagem um vez que as disciplinas teóricas subsidiam as atividade 

práticas no âmbito do curso. Utilizando 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, poderão ser desenvolvidas:  

 

 Atividades de observação, com registro sistemático das práticas que 

ocorrem no campo profissional, 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 Informática e diferentes mídias eletrônicas, para 

busca e compartilhamento do conhecimento, assim como, para 

instrumentalização de outras atividades;  

 Atividades Complementares que podem incluir projetos de pesquisa, 

projetos de extensão, visitas técnicas, seminários, simpósios, 

congressos e conferências. 
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 A visita técnica, como atividade didático-pedagógica que tem caráter 

eminentemente educativo, objetivando complementar a aprendizagem e 

promover o enriquecimento sócio-cultural dos participantes.  

 

Para que aconteça de forma adequada e os objetivos propostos sejam 

alcançados, conforme as normas para realização de atividades extraclasse, ficam 

estabelecidos entre outros os seguintes critérios: 

A atividade é de responsabilidade do Professor da unidade curricular, que deverá 

elaborar o plano específico da visita técnica, incluindo objetivos, atividades a serem 

desenvolvidas pelos alunos antes,  durante e posterior à visita; 

Cabe ao aluno participar de todas as atividades propostas, incluindo o relatório a 

ser apresentado ao professor ou em seminários específicos; 

O transporte, lanche, refeição, ingressos nos locais visitados, quando 

necessários, serão de responsabilidade do aluno; 

É expressamente proibido uso de bebida alcoólica durante a visita; 

O aluno deverá usar trajes apropriados para as atividades; 

O início e o fim da visita serão determinados pelo(a) professor(a) responsável e 

os horários poderão ser alterados de acordo com as necessidades; 

O embarque e o desembarque de alunos e professores somente ocorrerão na 

UniEVANGÉLICA, salvo autorização expressa do Coordenador do Curso; 

O aluno não poderá se ausentar das atividades durante a visita, estando sujeito 

às penalidades propostas no Regimento Interno da Instituição, no descumprimento desta 

norma; 

Tanto aluno quanto professores representarão a UniEVANGÉLICA durante a 

visita técnica, devendo, portanto, zelar pelo bom nome da Instituição e do respectivo curso. 

 

 

4.11 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 80 h e têm a 

finalidade de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem objetivando: 
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a) Complementar a formação profissional e social; 

b) Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para 

além da sala de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

c) Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as 

diferenças sociais no contexto regional em que se insere a instituição; 

d) Propiciar a interdisciplinaridade no currículo; 

e) Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma 

progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno.  

 

As atividades complementares devem constar no histórico escolar do aluno e 

serão controladas pela Direção/Coordenação dos Cursos Superiores de Tecnologia. Podem 

ser iniciadas a partir do 1º (primeiro) período, desde que o acadêmico esteja matriculado no 

curso. O acadêmico somente colará grau de Tecnólogo com o cumprimento integral da carga 

horária estabelecida para cada curso.  

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 mini-cursos e palestras; Ensino à distância com afinidade e aderência ao 

curso; Cursos na área 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 

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

social beneficente (doação de sangue, assistencialismo). 

Serão consideradas também como atividade complementar as aulas de 

abertura/encerramento do curso, e a aula inaugural a qual abordará a temática: “O Mecânico 

de Manutenção de Aeronáutica e sua formação profissional” conforme prevê os itens 7.2 – 

GRADE CURRICULAR, pág. 29, dos MCA 58-13, MCA 58-14 e MCA 58-15. 

Enfatiza-se que as atividades complementares serão detalhadamente 

normatizadas em regulamento próprio, anexo ao PPC. 

 
 

4.12 Apoio ao Discente 

 

A Coordenação de apoio ao Discente 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 
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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 princípios, valores, as normas e a ética acadêmica, favorecendo a integração dos alunos na 

instituição. 

c) Programa de Nivelamento, que 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. 

Ouvidoria-geral: A Ouvidoria é um 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. 
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4.13 Atividades de Tutoria  

 

No Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, mantida da Associação 

Educativa Evangélica – AEE, 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.  

Tutor Mediador 

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: 
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 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. 

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. 

 

4.14 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 
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Filantropia, a Bolsa da OVG, juntamente com o Departamento do FIES, que atua na gestão do 

financiamento estudantil.  

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 competência, o profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas ações por 

princípios éticos, morais e cristãos. 
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4.15 Processos de Avaliação do Curso 

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

potencialidades e fragilidades no processo de implementação do Projeto Pedagógico do curso 

e, a partir de dados confiáveis, propor as melhorias necessárias. Sendo assim, devem ser 

previstos procedimentos sistemáticos de melhorias decorrentes da análise dos resultados das 

avaliações internas (autoavaliações, avaliações da SEA) e externas (ENADE, CPC, avaliação 

in loco).  

O NDE é responsável pelo planejamento e acompanhamento dos processos de 

avaliação do curso, sendo suas atribuições elaborar e implementar o projeto de autoavaliação 

do curso. Para tanto, o NDE institui as Subcomissões Internas de Avaliação (SIAs) conforme as 

necessidades do curso, para coordenar todo o processo de operacionalização das avaliações 

internas. O fluxo das avaliações é definido pelo Colegiado do curso, em sintonia com o Projeto 

de Avaliação Institucional elaborado pela CPA. As avaliações do curso devem contemplar, 

além das dimensões que integram os instrumentos do MEC/INEP, os resultados do ENADE e 

das avaliações in loco. 

Dessa forma, a cada final de ano letivo, será formulado e entregue aos discentes 

um questionário, abordando uma avaliação geral, incluindo: coordenação, infraestrutura física, 

atendimento, biblioteca, laboratórios, entre outros itens. 

O questionário também tratará sobre graus de satisfação com os seguintes 

quesitos: didática, reciprocidade do professor, pertinência dos temas abordados na disciplina, 

uso de tecnologias da informação, sugestões de melhorias. 

Diante dos dados coletados, far-se-á uma análise, resultando em ações e metas 

a serem alcançadas para o incremento da qualidade do ensino. 

 
 

4.16 Articulação entre a Graduação e a Pós-Graduação 

 
A articulação entre graduação e pós-graduação se dará através da Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária. 

O aluno poderá dar continuidade a seus estudos através de pós-graduação lato 

sensu na área da manutenção aeronáutica onde se proporão incentivos, por meio de 

descontos, a egressos. 

O curso poderá propor dentro do Programa de Estágio Docente (PED) do 

mestrado palestras sobre temas ligados à Sustentabilidade e Educação Ambiental. Também 

poderá propor a promoção de seleção de alunos do C. S. T. em Manutenção de Aeronaves que 

queriam pesquisar dentro do PBIC e sob a orientação do Mestrado em Ciências Ambientais da 

UniEVANGÉLICA sobre os temas: “reciclagem de materiais aeronáuticos” e “descarte de 

produtos químicos usados na manutenção aeronáutica”. 
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5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 
ACADÊMICA DO CURSO 

 

5.1 Direção do Curso 

 
Docente: Me. 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 
Acadêmica 

Ciências 
Econômicas 

Regime de 
trabalho 

Integral 
  

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 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=4D39EE7F760ACB9E411B094668EAD19A
mailto:vivianeabrahao@unievangelica.edu.br
http://lattes.cnpq.br/9832641723116469
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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. 

 

5.2 Coordenação Pedagógica 

 
 

Docente: Esp. Nilton César Dias Mafra  

Experiência acadêmica e profissional: Possui 3 anos de experiência no magistério superior e 4 

anos de experiência no magistério nível técnico em manutenção de aeronaves. É formado pela 

Escola de Especialistas de Aeronáutica E.E.AR. nas habilitações: Aviônicos, Célula e Grupo 

Motopropulsor.  Possui graduação em Gastronomia pelo Centro Universitário de Anápolis 

(2010). Pós Graduação em docência. Atualmente é professor e integrante do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves do Centro 

Universitário de Anápolis. Suboficial R1 da Força Aérea Brasileira como Mecânico de Voo 

BMA. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4955906P4 

 

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.  
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5.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

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

Manutenção de Aeronaves é composto pelo Diretor e, no mínimo, por 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, 

atuante 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 Manutenção de Aeronaves é 

composto pelos seguintes integrantes:  

 

DOCENTE               TITULAÇÃO  CARGA HORÁRIA SEMANAL 

Klever Dias Gonçalves             Especialista   02 

Nilton César Dias Mafra      Especialista   02 

Rosana Machado de Souza  Mestre                02 

Sandra Elaine Aires Abreu  Doutora   02 

Viviane Antonio Abrahão Mestre     02 

 

A principal função do Núcleo docente estruturante 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 do curso as propostas de alteração da matriz curricular 

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

encaminhando-as para as 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; 
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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 como 

participar do planejamento das atividades com os alunos concluintes, disponibilizando 

informações e orientando-os na inserção na vida profissional. 

 

5.4 Colegiado do Curso 

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

Técnico-Administrativo e de Apoio. A participação de cada corpo acadêmico 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 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 do Plano de Ensino dos docentes, alteração de Matriz Curricular e outras, 

seguindo as orientações do Regimento Geral da Instituição. 

 
 
 

5.5 Corpo Docente  

 

O corpo docente é constituído de profissionais das áreas de conhecimentos 

requeridas pelo curso, com titulação mínima de especialista, selecionados institucionalmente, 

buscando-se a integração de docentes com titulação stricto sensu. Segue um rol de 

professores do curso. 
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Nº DOCENTE TITULAÇÃO DISCIPLINAS 

01 Adriana Valle Vieira Especialista Logística. 

02 Francisco Edilson de Souza Mestre Inglês Técnico. 

03 Frederico Schutz Rabelo Especialista Cultura Religiosa. 

04 José Fernando Correa Especialista 

Sistemas de Proteção contra os Efeitos 
da Chuva, do Gelo e contra o Fogo – 
CÉLULA; 
Sistemas de Proteção contra Fogo no 
Motor da Aeronave – G.M.P.; 
Práticas de Oficina – CÉLULA; 
Sistemas de Admissão e Escapamento 
de Aeronaves; 
Hélices de Aeronaves; 
Práticas de Oficina de Motores e 
Hélices de Aeronaves; 
Sistemas Elétricos: Partida, Ignição de 
Motores, Proteção contra os Efeitos da 
Chuva, do Gelo e Fogo. 

05 Julia Bueno de Morais Silva Doutora Atividades Multidisciplinares I. 

06 Klever Dias Gonçalves Especialista 

CTRM; 
Sistemas Elétricos, de Comunicação e 
Navegação de Aeronaves – CÉLULA; 
Sistemas de Ignição, Elétrico e de 
Partida de Motores de Aeronaves; 
Eletrônica I – Semicondutores; 
Eletrônica II – Técnicas Digitais; 
Sistemas de Comunicação e 
Navegação de Aeronaves – 
AVIÔNICOS; 
Práticas de Oficina – AVIÔNICOS; 
Atividades Multidisciplinares II. 

07 Mary Hellen da Costa Monteiro Mestre Matemática e Física Aplicada. 

08 Marco Aurélio Mendes Vieira Especialista 

Desenho Técnico de Aeronaves; 
Sistemas Hidráulicos e de Trens de 
Pouso; 
Sistemas Pneumáticos, de 
Pressurização, de Ar Condicionado e 
de Oxigênio em Aeronaves; 
Teoria e Construção de Motores de 
Aeronaves – G.M.P.; 
Inspeção de Motores de Aeronaves; 
Remoção, Instalação, Operação e 
Manutenção de Motores de Aeronaves; 
Procedimentos de Pista – G. M. P. 

09 Ney Teixeira de Souza Especialista 

Manutenção Básica – Mecânica; 
Entelagem, Pintura e Soldagem em 
Aeronaves; 
Reparos Estruturais de Aeronaves. 

10 Nilton Cesar Dias Mafra Especialista 

Aerodinâmica, Peso e Balanceamento; 
Segurança de Voo e Visita Técnica; 
Estruturas de Aeronaves e Sistemas de 
Controle de Voo; 
Sistemas Hidráulicos e de Trens de 
Pouso; 
Procedimentos de Pista e Inspeção de 
Aeronaves – CÉLULA; 
Sistemas de Combustíveis de Motores 
de Aeronaves; 
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Sistemas de Lubrificação e de 
Refrigeração de Motores de Aeronaves. 

11 Paulo Alberto da Silva Sales Doutor Língua Portuguesa. 

12 
Regiane Janaina S. de 
Menezes 

Especialista 
Optativa (Tópicos Especiais). 

13 Sandra Elaine Aires Abreu Doutora 
Optativa (Metodologia do Trabalho 
Científico). 

14 Viviane Antônio Abrahão Mestre 
Coordenação; 
Atividades complementares. 

15 Vera Mota da Silva Barbosa Mestre Fundamentos de Gestão. 

16 Whitney Silva de Souza Especialista 

Manutenção Básica – Eletricidade; 
Informática Aplicada; 
Instrumentos – CÉLULA; 
Instrumentos – AVIÔNICOS; 
Sistemas Elétricos de Aeronaves – 
AVIÔNICOS; 
Inspeção de Aeronaves – AVIÔNICOS; 
Procedimentos de Pista – AVIÔNICOS. 

 
 

 

5.6 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. 

 

5.7 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 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 
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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. 

 

 

6. 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 Silva
4
, 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 Berticelli
5
 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, 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.”
6
  

                                                 
4
 SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade – Uma introdução às teorias do currículo. 

5
 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 
6
 Idem, p. 11 
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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;  

 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. 
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6.1 Estrutura Curricular 

 
 

A estrutura curricular é organizada para oferta de disciplinas semestrais, cujas 

atividades acadêmicas permitem abordagens teóricas e práticas, coerentes com as 

necessidades formativas do perfil do egresso previsto pelo Curso Superior de Tecnologia em 

Manutenção de Aeronaves.  

Buscou-se separar as disciplinas de acordo com o que preconiza os regulamentos da 

ANAC sem prejuízo da estrutura pedagógica. 

Os conteúdos curriculares são selecionados de forma a atender aos objetivos do curso 

e as competências a serem desenvolvidas, conforme orientações contidas no Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, a Res. CNE/CO 3, de 18 de dezembro de 2002 

e demais dispositivos legais, tais como o MCA 58-13, MCA 58-14 e o MCA 58-15 da ANAC - 

Agência Nacional de Aviação Civil. 

O curso é desenvolvido em 2.960 h/a (duas mil, novecentos e sessenta horas-aula de 

cinquenta minutos correspondentes a 2.466,66 horas relógio. Está estruturado em 6 

módulos permitindo a conclusão de sua formação num limite mínimo de 6 (seis) semestres e 

limite máximo de 9 semestres.   

 Carga Horária Total – 2.960 horas; 

 Carga horária de disciplinas – 2.880 horas; 

 Atividades Complementares – 80 horas. 

 

As temáticas de Educação Ambiental, Direitos Humanos e História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena compõem conteúdos das disciplinas do curso de modo transversal, 

contínuo e permanente e serão trabalhadas nas ementas de atividades multidisciplinares I e 

atividades multidisciplinares II. Poderá trabalhar também essas temáticas dentro das atividades 

complementares por meio de seminários e do Cinetec. 

A carga horária prevista para as disciplinas inclui as abordagens teóricas e práticas, 

definidas na matriz curricular em hora-aula.  

A disciplina optativa também está presente na matriz curricular no 6º 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 uma 

carga horária definida na dinâmica do curso. 

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.  
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O aluno do Curso de Manutenção de Aeronaves poderá, após o reconhecimento do 

curso, fazer disciplinas na modalidade semipresencial, com equivalência a 20% da carga 

horária total do Curso, desde que a Ementa e a carga horária sejam compatíveis.  

A instituição oferece ao aluno a oportunidade de cursar disciplinas em cursos afins, 

desde que haja equivalência entre a ementa e a carga horária. 

Com essa estrutura o curso forma profissionais capacitados a atuarem nas empresas 

aéreas, oficinas e indústrias. 

 

6.1.1 Matriz Curricular (Componentes Curriculares) 

 
 
Legenda: 

ÁREA CURRICULAR SÍMBOLO 

Módulo Básico B 

UniEvangélica UNI 

Agência Nacional de Aviação Civil ANAC 

Módulo Especializado  E-AVI E-CEL E-GMP 

Módulo Parte Prática P-AVI P-CEL P-GMP 

 

PERIODO COMPONENTE CURRICULAR  CH TEÓRICA PRÁTICA LEGENDA  

1º Matemática e Física Aplicada 40 40 - B 

1º Desenho Técnico de Aeronaves 40 40 - B 

1º Inglês Técnico 40 40 - B 

1º 
Aerodinâmica, Peso e 
Balanceamento 

40 40 - B 

1º 
CTRM - Controle Técnico e 
Regulamentação da 
Manutenção 

40 40 - B 

1º Manutenção Básica – Mecânica 80 80 - B 

1º 
Manutenção Básica – 
Eletricidade 

60 60  B 

1º 
Segurança de Voo e Visita 
Técnica 

20 20  B 

1º Língua Portuguesa 80 80 - UNI 

1º Informática Aplicada 40 - 40 UNI 

 Total 480 440 40 480 

 

PERIODO COMPONENTE CURRICULAR  CH TEÓRICA PRÁTICA LEGENDA  

2º Instrumentos - CÉLULA 80 80 - E-CEL 

2º 
Estruturas de Aeronaves e 
Sistemas de Controle de Voo 

60 60  E-CEL 

2º 
Entelagem, Pintura e Soldagem 
em Aeronaves 

80 80  E-CEL 

2º 
Reparos Estruturais de 
Aeronaves 

100 100  E-CEL 

2º 
Sistemas Hidráulicos e de Trens 
de Pouso 

80 80  E-CEL 

2º 
Sistemas de Proteção contra os 
Efeitos da Chuva, do Gelo e 
contra o Fogo - CÉLULA 

40 40  E-CEL 

2º 
Sistemas de Proteção contra 
Fogo no Motor da Aeronave – 
G.M.P. 

40 40  E-GMP 

 Total 480 480   
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PERIODO COMPONENTE CURRICULAR  CH TEÓRICA PRÁTICA LEGENDA  

3º 

Sistemas Pneumáticos, de 
Pressurização, de Ar 
Condicionado e de Oxigênio em 
Aeronaves 

80 80  E-CEL 

3º 
Sistemas Elétricos, de 
Comunicação e Navegação de 
Aeronaves – CÉLULA 

80 80  E-CEL 

3º Práticas de Oficina – CÉLULA 60  60 P-CEL 

3º Procedimentos de Pista e 
Inspeção de Aeronaves - 
CÉLULA 

60 60  E-CEL 

3º 
Sistemas de Admissão e 
Escapamento de Aeronaves 

40 40  E-GMP 

3º 
Teoria e Construção de Motores 
de Aeronaves – G.M.P. 

70 70 10 E-GMP 

3º 
Inspeção de Motores de 
Aeronaves 

30 30 10 E-GMP 

3º Sistemas de Combustíveis de 
Motores de Aeronaves 

60 60  E-GMP 

 Total 500 420 80  

 
 

PERIODO COMPONENTE CURRICULAR  CH TEÓRICA PRÁTICA LEGENDA  

4º 
Sistemas de Ignição, Elétrico e 
de Partida de Motores de 
Aeronaves 

120 120  E-GMP 

4º 
Sistemas de Lubrificação e de 
Refrigeração de Motores de 
Aeronaves 

60 60  E-GMP 

4º 
Remoção, Instalação, Operação 
e Manutenção de Motores de 
Aeronaves 

120 120  E-GMP 

4º Hélices de Aeronaves 80 80  E-GMP 

4º 
Práticas de Oficina de Motores 
e Hélices de Aeronaves 

60  60 P-GMP 

4º 
Procedimentos de Pista – G. M. 
P. 

40 40  E-GMP 

 Total 480 420 60  

 

PERIODO COMPONENTE CURRICULAR  CH TEÓRICA PRÁTICA LEGENDA  

5º Cultura Religiosa 40 40  UNI 

5º 
Sistemas Elétricos de 
Aeronaves – AVIÔNICOS 

60 
60  

E-AVI 

5º Instrumentos - AVIÔNICOS 140 140  E-AVI 

5º Eletrônica I - Semicondutores 120 120  E-AVI 

5º Eletrônica II - Técnicas Digitais 100 100  E-AVI 

5º Atividades Multidisciplinares I 20 20  UNI 

 Total 480 480   

 

PERIODO COMPONENTE CURRICULAR  CH TEÓRICA PRÁTICA LEGENDA  

6º 
Inspeção de Aeronaves - 
AVIÔNICOS 

40 40  E-AVI 

6º 
Sistemas de Comunicação e 
Navegação de Aeronaves – 
AVIÔNICOS 

100 100  E-AVI 

6º 
Sistemas Elétricos: Partida, 
Ignição de Motores, Proteção 

80 80  E-AVI 
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contra os Efeitos da Chuva, do 
Gelo e Fogo. 

6º 
Práticas de Oficina – 
AVIÔNICOS 

60  60 P-AVI 

6º 
Procedimentos de Pista – 
AVIÔNICOS 

40 40  E-AVI 

6º Logística 40 40  UNI 

6º Optativa 40 40  UNI 

6º Atividades Multidisciplinares II 40 40  UNI 

6º Fundamentos de Gestão  40 40  UNI 

 Total 480 420 60  

      

Total da Matriz Curricular 2880    

Atividades Complementares 80    

Total  2960    

 
 

OBS: Os temas transversais serão abordados nas disciplinas de Atividades Multidisciplinares I 
e II, no 5º e 6º período. 
 

6.1.2 Disciplinas Optativas 

 
Quadro de disciplinas optativas: 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Libras 40 

Tópicos especiais 40 

Metodologia do Trabalho Cientifico 40 

 

 
 

6.1.3 Ementas e Bibliografias 

 
1º PERÍODO 

MÓDULO BÁSICO 
 
Disciplina: Matemática e Física Aplicada. 
Carga horária: 40 h 
Ementa:  
MATEMÁTICA - Área curricular: Básica - Carga horária: 10 h/a (MCA 58–13/14/15) - Números 
inteiros; frações; percentagem; razão e proporção; números positivos e negativos; potências e 
raízes; cômputo de área; cômputo do volume dos sólidos; gráficos e tabelas; sistemas de 
medidas. FÍSICA - Área curricular: Básica - Carga horária: 10 h/a (MCA 58–13/14/15) - 
Características da matéria; fluidos - líquidos e gases; temperatura; pressão; atmosfera; calor; 
máquinas; trabalho, potência e energia; movimento dos corpos; som. 

Bibliografia Básica 
IEZZI, G. M. C. & MACHADO, N. J. Fundamentos de Matemática Elementar. São Paulo: 
Atual, 1996. 
 
HALLIDAY,D.; RESNICK, R. Fundamentos de Física. 9 ed. Livros Técnicos e Científicos. Rio 
de Janeiro: LTC, 2012, Vol. 1. 
 
MOSCA Gene, Física para Cientistas e Engenheiros: mecânica, oscilações e ondas. 
Termodinâmica. 6 ed vol 1. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
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Bibliografia Complementar:  
FLEMMING, Diva M., GONÇALVES, Mirian B. Cálculo A: funções, limite, derivação e 
integração. 6 ed. São Paulo: Pearson, 2007. 
 
LIMA, E. L. et. al. A Matemática do Ensino Médio. Coleção Professor de Matemática. Rio de 
Janeiro: SBM, 2006.  
 
MACHADO, A. S., Matemática Temas e Metas. vol. 1 e 2. São Paulo: Atual, 1988. 
 
ALONSO, Marcelo & Finn, Edward J. Física: um curso universitário. 2 ed. São Paulo: 
EdgardBlücher, 2011. 
 
TIPLER, Paul A., MOSCA, Gene. Física para Cientistas e Engenheiros: física moderna, 
mecânica quântica, relatividade e a estrutura da matéria. 6 ed vol 3. Rio de Janeiro: LTC – 
Livros Técnicos e Científicos, 2009. 
 
Disciplina: Desenho Técnico de Aeronaves. 
Carga horária: 40 h 
Ementa:  
DESENHO TÉCNICO DE AERONAVES - Área curricular: Básica - Carga horária: 20 h/a (MCA 
58–13/14/15) - Plantas; métodos de desenhar objetos; significado das linhas; diagramas; 
esboços de desenhos; microfilme; normas da ABNT. 
Bibliografia Básica: 
MANFÉ, Giovanni; POZZA, Rino; SCARATO, Giovanni. Desenho Técnico Mecânico: curso 
completo para as escolas técnicas e ciclo básico das faculdades de engenharia. [S.l.]:  Hemus, 
2008.  
 
SILVA, Arlindo, et al. Desenho Técnico Moderno. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
 
FERREIRA, Patrícia; MICELI, Maria Teresa. Desenho Técnico Básico. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Imperial Novo Milênio, 2010.  
Bibliografia Complementar: 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 2 - Págs. 1 a 17.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 2 - Págs. 1 a 20. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 1 – Pág. 1 a 69. 
 
SCHIMITT, Alexander; SPENGEL, Gerd; WEINAND, Ewald.  Desenho Técnico Fundamental. 
Adaptado de Eurico de Oliveira e SILVA, Evando ALBIERO. São Paulo: Editora Pedagógica e 
Universitária - EPU, 2009.  
 
SPECK, Henderson José. Manual Básico de Desenho Técnico. 7 ed. Florianópolis: UFSC, 
2013. 
 
Disciplina: Inglês Técnico. 
Carga horária: 40 h 
Ementa:  
INGLÊS TÉCNICO - Área curricular: Básica - Carga horária: 30 h/a (MCA 58–13/14/15) - 
Leitura e compreensão de textos do inglês técnico. Uso de vocabulário específico do inglês 
técnico para a manutenção aeronáutica. Uso de dicionário geral e técnico de aeronáutica. 
Interpretação de textos descritivos. 

Bibliografia Básica 
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BRIEGER, Nick; Pohl, Alison. Technical English: vocabulary and grammar. England: 
Summertown Publishing, 2002. 
 
ARAUJO, Antonia Dilamar; SILVA, Santilha Maria Sampaio e. Caminhos para Leitura: inglês 
instrumental. Teresina: Alínea, 2002.  
 
SOUZA, Adriana Grade Fiori; et al. Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem instrumental. 
2. ed.  São Paulo: Disal, 2005.  
Bibliografia Complementar:  
CRANE, Dale. Aviation Mechanic Handbook. Washington: ASA, 2006. 
 
MAYNARD, Mary Ann; CRAVEN, Miles. Reading Keys. Inglaterra: Macmillan, 2009. 
 
MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Vol. 1. São Paulo: Texto 
Novo, 2001. 
 
________. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Vol. 2. São Paulo: Textonovo, 2005. 
 
Longman Dicionário Escolar. Inglês-Português; Português-Inglês. 2 ed. Inglaterra: Pearson 
Education, 2009. 
 
Disciplina: Aerodinâmica, Peso e Balanceamento.  
Carga horária: 40 h 
Ementa: 
AERODINÂMICA - Área curricular: Básica - Carga horária: 30 h/a (MCA 58–13/14/15) - 
Composição da atmosfera; movimento; aerofólios; centro de gravidade; empuxo e arrasto; 
eixos de uma aeronave; estabilidade e controle; superfícies de controle de voo; 
compensadores; dispositivos de hipersustentação; forças que atuam sobre um helicóptero em 
voo; voo supersônico. PESO E BALANCEAMENTO - Área curricular: Básica - Carga horária: 
10 h/a (MCA 58–13/14/15) - Pesagem; teoria do peso e balanceamento; dados de peso e 
balanceamento; procedimentos de pesagem da aeronave; instalação de lastro; carta de 
carregamento e envelope do CG; equipamento eletrônico de pesagem; peso e balanceamento 
de helicópteros. 

Bibliografia Básica 
HOMA, Jorge. Aerodinâmica e Teoria de Voo: noções básicas. 31 ed. São Paulo: ASA, 2012.  
 
SAINTIVE, Newton Soler. Aerodinâmica de Alta Velocidade. 10 ed. São Paulo: ASA, 2012. 
 
BRUNETTI, Franco. Mecânica dos Fluídos. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.  
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 3, págs. 1 a 20. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 13, págs. 1 a 35.  
 
WHITE, Frank H. Mecânica dos Fluídos. 6ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 
 
SAINTIVE, Newton Soler. Teoria de Voo: introdução à aerodinâmica. São Paulo: ASA, 2012. 
 
SILVA. Paulo Rodrigues da. Helicóptero Conhecimentos Técnicos: noções fundamentais.  3. 
ed. São Paulo: ASA, 2011. 
 
Disciplina: CTRM – Controle Técnico e Regulamentação da Manutenção.  
Carga horária: 40 h 
Ementa:  
REGULAMENTAÇÃO DA AVIAÇÃO CIVIL - Área curricular: Complementar - Carga horária: 4 
h/a (MCA 58–13/14/15) -  A Organização de Aviação Civil Internacional (OACI); a Aviação Civil 
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no Brasil; o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBAer); empresas de transporte aéreo; 
documentação do mecânico; normas vigentes. REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE 
MECÂNICO - Área curricular: Complementar - Carga horária: 4 h/a (MCA 58–13/14/15) -  
Direito do trabalho; o contrato de trabalho; o empregado; o empregador; higiene e segurança 
no trabalho; Previdência Social. PRINCÍPIOS DA INSPEÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA 
MANUTENÇÃO - Área curricular: Complementar - Carga horária: 30 h/a (MCA 58–13/14/15) - 
Inspeções; documentação; inspeção por partículas magnéticas; inspeção por líquidos 
penetrantes; radiografia; teste ultrassônico; inspeção de soldas. 

Bibliografia Básica 
ARAÚJO NETO, Manoel Cardoso de. Aviação Civil Brasileira: compilações da legislação 
brasileira. Nuria Fabris, 2010.  
 
BENITE, A. G. Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. São Paulo: Nome 
da Rosa, 2004. 
 
SABATOWSKI, Emílio. Código Brasileiro de Aeronáutica. Juruá, 2010. Bibliografia 
Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 10 – Págs. 1 a 27. 
 
________. Agência Nacional de Aviação Civil. Despachante Operacional de Voo e Mecânico 
de Manutenção Aeronáutica - RBHA 65. 15 jul 2001. Brasília. ANAC, 2001. Disponível em: 
<http://www2.anac.gov.br/biblioteca/rbha/rbha065.pdf>. Acesso aos 11.10.13. 
 
LACERDA, J. C. Sampaio de Curso de Direito Privado da Navegação: direito aeronáutico. 
Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1970.  
 
SALIBA, T.M. SALIBA, S.C.R. Legislação de Segurança: acidente do trabalho e saúde do 
trabalhador. São Paulo: LTR, 2003. 
 
SAMPAIO, J.C. NR-18 Manual de Aplicação. São Paulo: PINI, 1998. 
 
Disciplina: Manutenção Básica – Mecânica.    
Carga Horária: 80 h 
Ementa:  
MATERIAIS DE AVIAÇÃO E PROCESSOS  - Área curricular: Técnica - Carga horária: 30 h/a 
(MCA 58–13/14/15) -  Prendedores; parafusos de aviação (bolts); porcas de aeronaves; 
arruelas de aviação; instalação de parafusos e porcas; torque e torquímetro; outros tipos de 
parafusos (screws); reparos em roscas internas; reparos com luvas acres; prendedores de 
abertura rápida; rebites;  cabos de comando; conexões rígidas de controle; pinos; métodos de 
segurança; plásticos; borracha; amortecedores de elástico; vedadores; anéis limpadores 
(wipers); selantes; tipos de corrosão; manutenção preventiva; remoção da corrosão; corrosão 
do contato entre metais diferentes; material e processos usados no controle da corrosão; 
acabamento com tintas protetoras; limpeza da aeronave; produtos de limpeza; estrutura dos 
metais; processos usados na confecção de peças metálicas; metais usados na indústria 
aeronáutica; reposição de metais de utilização aeronáutica; tratamento térmico; testes de 
dureza dos metais. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - Área curricular: Técnica - Carga horária: 20 
h/a (MCA 58–13/14/15) - Tubulações; conexões; formação das tubulações; reparos em tubos 
metálicos; tubos flexíveis; tubos rígidos; suportes de fixação. COMBUSTÍVEIS E SISTEMAS 
DE COMBUSTÍVEL - Área curricular: Técnica - Carga horária: 20 h/a (MCA 58–13/14/15) - 
Tipos de combustíveis; características e propriedades da gasolina de aviação; combustíveis 
para motores a turbina; contaminação dos sistemas de combustível; tipos de sistemas de 
combustível; componentes dos sistemas de combustível; indicadores dos sistemas de 
combustível; sistemas de combustível para multimotores; análises e pesquisas de falhas dos 
sistemas; reparos nos tanques de combustível. FERRAMENTAS MANUAIS E DE MEDIÇÃO - 
Área curricular: Técnica - Carga horária: 10 h/a (MCA 58–13/14/15) - Ferramentas de uso geral; 
ferramentas para cortar metal; ferramentas para abrir roscas; ferramentas e processos de 
medição. 
Bibliografia Básica: 

http://www2.anac.gov.br/biblioteca/rbha/rbha065.pdf%3e.%20Acesso%20aos%2011.10.13
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CHIAVERINI, V. Aços e Ferros Fundidos: características gerais, tratamentos térmicos, 
principais tipos. 7 ed. São Paulo: Associação Brasileira de Metalurgia, 2008. 
 
MELCONIAN, Sarkis. Elementos de Máquinas. 9 ed. São Paulo: Érica, 2008. 
 
SOUZA, Sérgio Augusto de. Ensaios Mecânicos de Materiais Metálicos: fundamentos 
teóricos e práticos. 5 ed. São Paulo: Blucher. 
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 6 – Págs. 1 a 109. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 4 – Págs. 1 a 27. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 12 - Págs. 1 a 24. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 5 - Págs. 1 a 21.  
 
FERRARESI, D. Fundamentos da Usinagem dos Metais. 11 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 
2003. 
 
Disciplina: Manutenção Básica – Eletricidade.  
Carga horária: 60 h 
Ementa:  
ELETRICIDADE - Área curricular: Técnica - Carga horária: 40 h/a (MCA 58–13/14/15) - 
Matéria; eletricidade estática; força eletromotriz; resistência; componentes e símbolos; lei de 
Ohm; tipos de circuitos elétricos; divisores de voltagem; reostatos e potenciômetros; 
dispositivos de proteção e controle; instrumentos de medição de CC; análise e pesquisa de 
defeitos em circuito básico; magnetismo; baterias de acumuladores; corrente alternada e 
voltagem; lei de Ohm para circuitos de CA; transformadores; amplificadores magnéticos; 
válvulas eletrônicas; transistores; retificadores; instrumentos de medição. GERADORES E 
MOTORES ELÉTRICOS DE AVIAÇÃO - Área curricular: Técnica - Carga horária: 20 h/a (MCA 
58–13/14/15) - Geradores; interruptor ou relé diferencial; geradores em paralelo; manutenção 
do gerador CC; operação do regulador de voltagem; alternadores; alternadores sem escova; 
tipos de inversores; motores elétricos de CC; motores elétricos de CA; manutenção de motores 
de CA. 

Bibliografia Básica 
EDMINISTER, J. A. Circuitos Elétricos. 2 ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1985. Coleção 
Schaum. 
 
GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: 
eletromagnetismo. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2007. 
Bibliografia Complementar: 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 9 - Págs.1 a 73.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 8 - Págs. 1 a 121.  
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IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 11, págs.1 a 35.  
 
SANTOS, José Ivan Cardoso dos. Conceitos de Física: eletricidade. 3 ed. São Paulo: Ática, 
1988. 
 
TIPLER, Paul A., MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros: eletricidade e 
magnetismo, óptica. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2012. 
 
Disciplina: Segurança de Voo e Visita Técnica.   
Carga horária: 20 h 
Ementa:  
SEGURANÇA DE VOO - Área curricular: Complementar - Carga horária: 8 h/a (MCA 58–
13/14/15) -  O Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER); 
normas do SIPAER; acidentes e incidentes aeronáuticos; a manutenção como prevenção de 
acidentes; medidas de segurança relativas a combustíveis e lubrificantes; o mecânico e a 
prevenção de acidentes aeronáuticos. PRIMEIROS SOCORROS – Área curricular: 
Complementar - Carga horária: 4 h/a (MCA 58–13/14/15) - Primeiros socorros no local de 
trabalho, atendimento básico na oficina e atendimento nas pistas dos aeroportos. VISITA 
TÉCNICA em oficinas de manutenção aeronáutica - Carga horária: 8 h/a. 

Bibliografia Básica 
OACI, Organización de Aviación Civil Internacional. Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación Anexo 13. Canadá: OACI, 1999.  Disponível em 
http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/index.php/legislacao/category/3-anexos-icao. Acesso em 
11/03/2014.  
 
BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Gestão da Segurança de Voo na 
Aviação Brasileira - NSCA 3-3. 23 out 2013. Brasília, CENIPA, 2013. Disponível em: 
<http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/index.php/legislacao/category/1-nsca-norma-do-sistema-
do-comando-da-aeronautica>. Acesso em 15/12/2016.  
 
SABATOWSKI, Emílio. Código Brasileiro de Aeronáutica. Juruá. 2010 
Bibliografia Complementar:  
BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Estrutura e Atribuições dos 
Elementos Constitutivos do SIPAER - NSCA 3-2. 31 out 2008. Brasília, CENIPA, 2013. 
Disponível em: <http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/index.php/legislacao/category/1-nsca-
norma-do-sistema-do-comando-da-aeronautica>. Acesso em 15/12/2016.  
 
________. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Plano de Emergência 
Aeronáutica em Aeródromo - NSCA 3-4. 31 out 2008. Brasília, CENIPA, 2013. Disponível 
em: <http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/index.php/legislacao/category/1-nsca-norma-do-
sistema-do-comando-da-aeronautica>. Acesso em 15/12/2016.  
 
________. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Código de Ética do SIPAER - 
NSCA 3-12. 23 out 2013. Brasília, CENIPA, 2013. Disponível em: 
<http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/index.php/legislacao/category/1-nsca-norma-do-sistema-
do-comando-da-aeronautica>. Acesso em 15/12/2016.  
 
________. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Protocolos de Investigação de 
Ocorrências Aeronáuticas da Aviação Civil Conduzidas pelo Estado Brasileiro - NSCA 3-
13. 31 out 2008. Brasília, CENIPA, 2013. Disponível em: 
<http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/index.php/legislacao/category/1-nsca-norma-do-sistema-
do-comando-da-aeronautica>. Acesso em 15/12/2016.  
 
________. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Panorama Estatístico da Aviação 

Civil Brasileira FCA 58-1. 12 mai. 2015. Brasília, CENIPA, 2015. Disponível em 

<http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/Anexos/article/19/Ocorr%C3%AAncias%20Aeron%C3%A

http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/index.php/legislacao/category/3-anexos-icao.%20Acesso%20em%2011/03/2014
http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/index.php/legislacao/category/3-anexos-icao.%20Acesso%20em%2011/03/2014
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1uticas%20Avia%C3%A7%C3%A3o%20Civil%202005%20a%202014.pdf>. Acesso em 

13/05/2016.  

 
 
Disciplina: Língua Portuguesa.      
Carga horária: 80 h 
Ementa: 
Texto e conteúdo: significado e uso de palavras; conotação e denotação; leitura, análise e 
interpretação de texto. Língua Escrita: registro formal e informal; níveis de linguagem. 
Linguagem escrita e oral. Habilidade básica de produção textual. Produção de resumos, 
resenhas e textos dissertativos. Correção gramatical. 
Bibliografia Básica: 
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para Entender o Texto: leitura e redação. 17. 
ed. São Paulo:  Ática, 2007.   
 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
11. ed. São  Paulo: Atlas, 2010.  
 
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria.  Ler e Compreender: os sentidos do 
texto. 2. ed. São  Paulo: Contexto, 2006.  
Bibliografia Complementar: 
ABAURRE, MariaLuiza. Produção de Texto: interlocução e gêneros. São Paulo: Moderna, 
2007. 
 
AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 2. ed. São Paulo: 
Publifolha, 2008. 
 
KOCH, Ingedore V.; ELIAS, Vanda M. Ler e Escrever: estratégias de produção textual. São 
Paulo: Contexto, 2009. 
 
GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna: aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010. 
 
SÓFOCLES. Antígona. São Paulo: L&PM.  
 
Disciplina: Informática Aplicada.     
Carga horária: 40 h 
Ementa: 
Bases de sistemas de informação. Histórico, processamento de dados, dispositivos de entrada 
e saída. Noções de protocolos de comunicação: RS-422 e ARINC-429. Noções de tipologias de 
redes de dados. Introdução ao ambiente de programação. Organização de computadores; 
componentes básicos de um computador, classificação dos computadores. Noções de 
sistemas operacionais baseados em Linux. 

Bibliografia Básica 
ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. de. Fundamentos da Programação de 
Computadores: algoritmos, pascal, C/C ++ (padrão ANSI) e java 3. Ed. São Paulo: Prentice 
Hall, 2012.  
 
MARÇULA, Marcelo; BENINI FILHO, Pio Armando. Informática: conceitos e aplicações. 2. ed. 
São Paulo: Érica,  2007.  
 
FARRER, HARRY; et, al. Programação Estruturada de Computadores: Algoritmos 
Estruturados. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC. 1999. 
Bibliografia Complementar:  
BERG, Alexandre; FIGUEIRÓ, Joice. Lógica de Programação. Ulbra, 2006.  

 

CARBONI, Irenice F. Lógica de Programação. São Paulo: Thompson, 2003. 
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IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos II – 
eletrônica. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 20 – Págs. 1 a 9. 
 

LIMA, E. L. e outros. A Matemática do Ensino Médio. Coleção Professor de Matemática. 

SBM, 1997. (FALTA LOCAL) 

 
MACHADO, A. S. Matemática: temas e metas. vol. 1 e 2. São Paulo: Atual, 1998. 
 
 

2º PERÍODO 
MÓDULO ESPECIALIZADO - CÉLULA 

 
Disciplina: Instrumentos – CÉLULA.     
Carga horária: 80 h 
Ementa: 
INSTRUMENTOS - CÉLULA – Área curricular: Técnica – Carga horária: 80 h/a (MCA 58–13) - 
Características dos instrumentos; indicadores de pressão; sistema Pitot; indicadores de curva e 
inclinação; sistema de indicação remota tipo “Sincro”; sistema indicador de quantidade de 
combustível tipo capacitor; sistemas de indicação do ângulo de ataque; indicador de RPM 
(tacômetro); sincroscópio; indicadores de temperatura; sistema medidor do fluxo de 
combustível; instrumentos giroscópios; indicador elétrico de atitude; compasso magnético 
(bússola); sistema de piloto automático; sistema anunciador de alarme; sistema de alerta 
auditivo. 

Bibliografia Básica 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 12, págs. 1 a 52.  
 
CHIQUETTO, Marcos José; VALENTIM, Bárbara; PAGLIARI, Estéfano. Aprendendo Física: 
eletromagnetismo e introdução à física moderna. São Paulo: Scipione, 1996.  
 
TOCCI, Ronald J.; WIDNER, Neal S. Sistemas Digitais: princípios e aplicações. Prentice Hall-
BR, 2010.  
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. Cap. 2, págs.1 a 51.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. Cap.3, págs.1 a 27.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. Cap. 4, págs. 1 a 37.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. Cap. 5, págs. 1 a 22.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. Cap. 20, págs. 1 a 10.  
 
Disciplina: Estruturas de Aeronaves e Sistemas de Controle de Voo.  
Carga horária: 60 h 
Ementa:  
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ESTRUTURAS DE AERONAVES E SISTEMAS DE CONTROLE DE VOO – Área curricular: 
Técnica – Carga horária: 50 h/a (MCA 58–13) - Estruturas de avião; estrutura de helicópteros; 
superfícies de controle de voo; trem de pouso; revestimento e carenagens; componentes dos 
sistemas; sistemas de comandos mecânicos; amortecedores de superfície de controle e de 
travamento; ajustes de um avião; ajustes de um helicóptero; princípios de balanceamento ou 
de rebalanceamento. 

Bibliografia Básica 
LIRA, Adval de. Metrologia na Indústria. 7. ed. São Paulo: Érica, 2011.  
 
MONTEIRO, Agostinho Manoel. Conhecimentos Técnicos. São Paulo: ASA. 2012. 
 
SILVA. Paulo Rodrigues da. Helicóptero Conhecimentos Técnicos: noções fundamentais.  3. 
ed. São Paulo:  ASA, 2011. 
.Bibliografia Complementar: 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 6, págs. 1 a 112. 
 
GERE, James M. Mecânica dos Materiais. São Paulo: Cengage Learning, 2009.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 1, págs. 1 a 24.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 2, págs. 1 a 20.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 13, págs. 1 a 35.  
 
Disciplina: Entelagem, Pintura e Soldagem em Aeronaves.  
Carga horária: 80 h 
Ementa:  
ENTELAGEM, PINTURA E SOLDAGEM EM AERONAVES – Área curricular: Técnica – Carga 
horária: 40 h/a (MCA 58–13) - Tecidos para aeronaves; miscelânea de materiais têxteis; 
emendas; revestimento; aberturas no revestimento; reparos na cobertura de tecido; 
revestimento de superfícies com fibra de vidro; causas da deterioração de tecidos; teste de 
tecido de revestimento; dopes e aplicação de dope; pintura de aeronaves; acabamento; 
compatibilidade dos sistemas de pintura; métodos de aplicação de acabamentos; problemas 
comuns com tintas; pintura de adornos e números de identificação; decalcomanias (decalques). 
SOLDAGEM EM AERONAVES – Área curricular: Técnica – Carga horária: 40 h/a (MCA 58–13) 
- Soldagem; expansão e contração de metais; formação de solda; soldagem de metais não 
ferrosos; corte de metais; método de brasagem; soldagem macia; soldagem por arco voltaico; 
soldagem com passe múltiplo; soldagem de estruturas de aço; novos processos de soldagem. 

Bibliografia Básica 
CHAVERN, Vicente de. Aços e Ferros Fundidos: características gerais, tratamentos térmicos 

e principais tipos. 7 ed. São Paulo: Associação Brasileira de Metalurgia e Metais, 2008. 

 

NETO, J. C. S. Metrologia e Controle Dimensional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

SILVA, André Luiz V. da Costa; MEI, Paulo Roberto. Aços e Ligas Especiais. 3. Ed. São 

Paulo: Elucher.2010. 

Bibliografia Complementar:  
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IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 2, págs. 1 a 20.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 4, págs. 1 a 18.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 6, págs.1 a 38.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 5, págs. 1 a 123.  
 
STEMMER, C. E. Ferramentas de Corte I. Curitiba: Editora da UFSC, 2002. 

 
Disciplina: Reparos Estruturais de Aeronaves.   
Carga horária: 100 h 
Ementa: 
REPAROS ESTRUTURAIS DE AERONAVES – Área curricular: Técnica – Carga horária: 100 
h/a (MCA 58–13) - Reparos de chapas de metal; inspeção de danos; estresses em membros 
estruturais; ferramentas e dispositivos especiais para chapas metálicas; processos de 
moldagem; confecção de dobras em linha reta; moldagem à mão; rebitagem; rebites especiais; 
tipos específicos de reparos em estruturas; colmeia metálica colada; plásticos; componentes de 
fibra de vidro; radomes; estruturas de madeira para aeronaves. 

Bibliografia Básica 
EMILIO, Veiga. Soldagem de Manutenção. São Paulo: Globus, 2012. 
 
NETO, J. C. S. Metrologia e Controle Dimensional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
 
STEMMER, C. E. Ferramentas de Corte I. Curitiba: UFSC, 2002. 
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 2, págs. 1 a 20.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 4, págs. 1 a 18.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 6, págs. 1 a 38. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 5, págs. 1 a 123.  
 
Disciplina: Sistemas Hidráulicos e de Trens de Pouso.  
Carga horária: 80 h 
Ementa:  
SISTEMAS HIDRÁULICOS E DE TRENS DE POUSO – Área curricular: Técnica – Carga 
horária: 80 h/a (MCA 58–13) - Características do fluido hidráulico; tipos de fluidos hidráulicos; 
filtros; o sistema hidráulico básico; componentes de um sistema hidráulico; caracterização dos 
sistemas de trens de pouso; sistemas de freio; rodas e pneus de aeronaves; estocagem e 
reparos de pneus e câmaras de ar para aeronaves; manuseio e operações com pneus; reparos 
de câmaras de ar; pneus com inflação lateral; inspeção de pneu; sistema de antiderrapagem; 
manutenção dos sistemas de trens de pouso. 
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Bibliografia Básica 
BRUNETTI, F. Mecânica de Fluídos. São Paulo: Pearson, 2007. 
 
FOX, R. W.; MCDONALD, A. T.; PRITCHARD, P. J. Introdução à Mecânica dos Fluídos. 7. 
Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 
 
STEWART, H. L. Pneumática e Hidráulica. 3 ed. São Paulo: Hemus, 2002. 
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 5 - Pág. 1 a 22.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 8 - Pág. 1 a 33. 
 
LINSINGEN, I. V. Fundamentos de Sistemas Hidráulicos. 3 ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 
2008. 
 
MUNSON, B. R.; YOUNG, D. F.; OKIISHI, T. H. Fundamentos da Mecânica dos Fluídos. São 
Paulo: Blücher, 2004.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap.14 - Pág. 1 a 68.  
 
Disciplina: Sistemas de Proteção contra os Efeitos da Chuva, do Gelo e contra Fogo.  
Carga horária: 40 h 
Ementa: 
SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA OS EFEITOS DA CHUVA, DO GELO E CONTRA O 
FOGO: CÉLULA – Área curricular: Técnica – Carga horária: 40 h/a (MCA 58–13) - Sistemas de 
proteção contra gelo; sistemas pneumáticos de degelo; sistemas térmicos de antigelo; dutos do 
sistema pneumático; degelo da aeronave no solo; sistemas de controle do gelo nos para-
brisas; aquecedores de drenos; sistemas de eliminação dos efeitos da chuva; sistemas de 
proteção contra fogo; sistemas de extinção de fogo; proteção e prevenção contra incêndios; 
sistemas detectores de fumaça. 

Bibliografia Básica 
CENGEL Y. A. Transferência de Calor e Massa: uma abordagem prática. 3 ed. São Paulo: 
McGraw-Hill, 2009. 
 
KREITH, Frank. Princípios de Transferência de Calor. São Paulo: Cengage Learning, 2013.  
 
ÇENCEL, Yunus A.;, GHAJAR, Afshin J. Transferência de Calor e Massa: uma abordagem 
prática. 4. ed.  AMGH, 2012.  
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 7 - Págs. 1 a 26. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 10 - Págs. 1 a 29.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 9 - Págs. 1 a 29. 
 
HOLMAN, J. P. Transferência de Calor. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983. 
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KREITH, Frank; BOHN, Mark. Princípios de Transferência de Calor. São Paulo: Tompson, 
2003. 
 
MÓDULO ESPECIALIZADO – G.M.P. 
Disciplina: Sistemas de Proteção contra Fogo no Motor da Aeronave. 
Carga Horária: 40 h                                                                                                         
Ementa:  
SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA FOGO NO MOTOR DA AERONAVE: – Área curricular: 
Técnica – Carga horária: 40 h/a (MCA 58–14) - Sistema de proteção de motores 
convencionais; agentes de extinção de fogo; sistemas extintores para motores convencionais. 
Sistema de proteção de motores a turbina; procedimentos de manutenção dos sistemas de 
detecção; sistema de proteção contra fogo do turbojato Saberliner. 

Bibliografia Básica 
INCROPERA, F. P.; DeWitt, D. P. Fundamentos da Transferência de Calor e de Massa. 5 
ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
 
MONTEIRO, Manoel Agostinho. Aeronaves e Motores: conhecimentos técnicos. São Paulo: 
ASA, 2012.  
 
MORAN. M. J. , SHAPIRO, H. N. MUNSON, B. R. e DeWiTT, D. P. Introdução a Engenharia 
de Sistemas Térmicos: termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. 5 ed. 
Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 3 – Págs. 1 a 66.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 4 – Págs. 1 a 85. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 5 – Págs. 1 a 22.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 6 – Págs. 1 a 38.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 10 – Págs. 1 a 99.  
 
 

3º PERÍODO 
MÓDULO ESPECIALIZADO - CÉLULA 

 
Disciplina: Sistemas Pneumáticos, de Pressurização, de Ar Condicionado e de Oxigênio 
em Aeronaves.       
Carga horária: 80 h 
Ementa: 
SISTEMAS PNEUMÁTICOS, DE PRESSURIZAÇÃO, DE AR CONDICIONADO E DE 
OXIGÊNIO EM AERONAVES – Área curricular: Técnica – Carga horária: 80 h/a (MCA 58–13) - 
Características dos sistemas pneumáticos de aeronaves; características dos sistemas de 
pressurização; características dos sistemas de ar condicionado; sistema de ciclo de vapor a 
Freon; manutenção dos sistemas de pressurização e ar condicionado; características dos 
sistemas de oxigênio; abastecimento e manutenção do sistema de oxigênio gasoso. 
Bibliografia Básica:  
BORGNAKKE, C., G. J. V., SONNTAG, R. E. Fundamentos da Termodinâmica. 7 ed. São 
Paulo: Edgard Blucher, 2009. 
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SCHMIDT, Frank  W.; HENDERSON, Robert E.; WOLGEMUTH, Carl H. Introdução às 
Ciências Térmicas: termodinâmica, mecânica  dos fluidos e transferência de calor.  São 
Paulo: Blucher, 1996.  
 
TROTT, A. R. Refrigeration and Air Conditioning. London: Ed. Butterworth and Heinemann, 
2000. 
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 5 – Págs. 1 a 22.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 8 – Págs. 1 a 33.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 14 – Págs. 1 a 68.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. 
 
FIALHO, A. B. Automação e Pneumática: Projetos, dimensionamento e análise de circuitos. 2 
ed. São Paulo: Érica, 2004. 
 
Disciplina: Sistemas Elétricos, de Comunicação e Navegação de Aeronaves – CÉLULA. 
        
Carga horária: 80 h 
Ementa: 
SISTEMAS ELÉTRICOS - CÉLULA – Área curricular: Técnica – Carga horária: 60 h/a (MCA 
58–13) - Fios e cabos condutores; ligação à massa; conectores; conduíte; instalação de 
equipamento elétrico; dispositivos de proteção de circuitos; sistema de iluminação de 
aeronaves; inspeção e manutenção dos sistemas de iluminação. SISTEMAS DE 
COMUNICAÇÃO E NAVEGAÇÃO DE AERONAVES - CÉLULA – Área curricular: Técnica – 
Carga horária: 20 h/a - Princípios básicos do rádio; componentes básicos dos equipamentos de 
rádio; sistemas de comunicação; equipamentos de navegação de bordo; transmissor 
localizador (ELT); instalação de equipamentos de comunicação e de navegação; rotina de 
manutenção do equipamento rádio. 

Bibliografia Básica 

AVIONICS FUNDAMENTALS, Jeppessen, 2006.  
 
CHIQUETTO, Marcos José; VALENTIM, Bárbara; PAGLIARI, Estéfano. Aprendendo Física: 
eletromagnetismo e introdução à física moderna. São Paulo: Scipione, 1996. 
 
EDMINISTER, J.A. Circuitos Elétricos. 2 ed. São Paulo: Coleção Schaum McGraw-Hill, 1985.  
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. Cap. 1 – Págs. 1 a 11.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 11 – Págs. 1 a 35.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 12 – Págs. 1 a 55.  
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IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 13 – Págs. 1 a 24.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. 
 
Disciplina: Práticas de Oficina – CÉLULA.    
Carga horária: 60 h 
Ementa: 
PRÁTICA DE OFICINA - CÉLULA – Área curricular: Técnica – Carga horária: 20 h/a (MCA 58–
13) - Normas e procedimentos; ajustagem de peças na bancada; tratamento térmico e 
soldagem; máquinas-ferramentas; arames e cabos metálicos; tubulações; corrosão. OFICINA 
DE MONTAGEM E DE ALINHAMENTO – Área curricular: Técnica – Carga horária: 20 h/a 
(MCA 58–13) - Reparo dos componentes; alinhamento; comandos de voo; pesagem e 
balanceamento; acabamento e pintura de aviões e helicópteros; desmontagem de helicópteros; 
reparos; comandos de voo; testagem; pesagem e balanceamento. OFICINA DE SISTEMAS 
HIDRÁULICOS – Área curricular: Técnica – Carga horária: 10 h/a (MCA 58–13) - Fluidos 
hidráulicos; circuitos hidráulicos básicos; manutenção das unidades de sistemas hidráulicos. 
OFICINA DE SISTEMAS PNEUMÁTICOS – Área curricular: Técnica – Carga horária: 10 h/a 
(MCA 58–13) - Componentes do sistema pneumático; manutenção do sistema pneumático e 
subsistemas; sistemas de oxigênio. 

Bibliografia Básica 
ALVES, J. L. L. Instrumentação, Controle e Automação de Processos. 2 ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2012. 
 
BRUNETTI, F. Mecânica de Fluídos. São Paulo: Pearson, 2007. 
 
FOX, R. W.; MCDONALD, A. T.; PRITCHARD, P. J. Introdução à Mecânica dos Fluídos. 7 
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 
Bibliografia Complementar:  
HOMA, Jorge. Aerodinâmica e Teoria de Voo: noções básicas. 31 ed. São Paulo: ASA, 2012.  
 
LINSINGEN, I. V. Fundamentos de Sistemas Hidráulicos. 3 ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 
2008. 
 
MUNSON, B. R.; YOUNG, D. F.; OKIISHI, T. H. Fundamentos da Mecânica dos Fluídos. São 
Paulo: Blücher, 2004.  
 
STEWART, H. L. Pneumática e Hidráulica. 3 ed. São Paulo: Hemus, 2002. 
 
SILVA, Paulo Rodrigues da. Helicóptero Conhecimentos Técnicos: noções fundamentais. 3 
ed. São Paulo: ASA, 2011. 
 
Disciplina: Procedimentos de Pista e Inspeção de Aeronaves – CÉLULA. 
Carga horária: 60 h 
Ementa: 
PROCEDIMENTO DE PISTA - CÉLULA – Área curricular: Técnica – Carga horária: 30 h/a 
(MCA 58–13) - Manuseios de solo; equipamentos de apoio; equipamentos contra fogo; 
levantamento e abaixamento da aeronave pelos macacos; abastecimento de combustível nas 
aeronaves; abastecimento de óleo nas aeronaves; abastecimento de sistemas de oxigênio; 
segurança na manutenção; ancoragem de aeronaves; movimentação da aeronave; operações 
em condições de neve ou gelo. INSPEÇÃO DE AERONAVES – Área curricular: Técnica – 
Carga horária: 30 h/a (MCA 58–13) - Inspeção na fuselagem; inspeção nas cabines de 
comando e de passageiros; inspeção no setor de trem de pouso; inspeção no setor das asas e 
na seção central; inspeção no setor da empenagem; inspeção no setor do motor e da hélice; 
inspeção no setor de comunicação e navegação; inspeção nos equipamentos diversos; 
inspeção no sistema de piloto automático; documentação da aeronave; inspeções especiais. 

Bibliografia Básica 
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NETO, J. C. S. Metrologia e Controle Dimensional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

STEWART, Harry I. Pneumática e Hidráulica. 3 ed. São Paulo: Hemus, 2006. 

 

VAN VLACK, L. H. Princípios de Ciência e Tecnologia de Materiais. São Paulo: Edgard 

Blücher, 1988. 

Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 10 - Pag. 1 a 29.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 11 - Pag. 1 a 37.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. 
 

3º PERÍODO 
MÓDULO ESPECIALIZADO – G.M.P. 

 
Disciplina: Sistemas de Admissão e Escapamento de Aeronaves. 
Carga horária: 40 h 
Ementa:  
SISTEMAS DE ADMISSÃO E DE ESCAPAMENTO – Área curricular: Técnica – Carga horária: 
40 h/a (MCA 58–14) - Sistemas de admissão dos motores convencionais; pesquisa de panes 
do sistema turboalimentador; sistema de admissão dos motores a reação; seções do fan dos 
motores turbofan; sistemas de escapamento de motores convencionais; dutos de escapamento 
do motor a turbina; sistema de escapamento de turboélice; reversores de empuxo; supressores 
de ruído do motor; dissipador de vortex da entrada de ar do motor. 

Bibliografia Básica 
INCROPERA, F. P.; DeWitt, D. P. Fundamentos da Transferência de Calor e de Massa. 5 
ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
 
MONTEIRO, Manoel Agostinho. Aeronaves e Motores: conhecimentos técnicos. São Paulo: 
ASA, 2012.  
 
MORAN. M. J. , SHAPIRO, H. N. MUNSON, B. R. e DeWiTT, D. P. Introdução a Engenharia 
de Sistemas Térmicos: termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. 5 ed. 
Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
Bibliografia Complementar:  
BIANCH, Marcos Palharini. Motores a Reação. São Paulo: 2012.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 13 – Págs. 1 a 35.  
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IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 1 – Págs. 1 a 24.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 1 – Págs. 1 a 69.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 2 – Págs. 1 a 36.  
 
Disciplina: Teoria e Construção de Motores de Aeronaves – G.M.P.  
Carga horária: 80 h 
Ementa:  
TEORIA E CONSTRUÇÃO DE MOTORES DE AERONAVES – Área curricular: Técnica – 
Carga horária: 70 h/a (MCA 58–14) - Teoria do motor; tipos de motores alternativos; seções do 
cárter; eixos de manivelas; bielas; pistões; cilindros; ordem de fogo; válvulas; mancais; 
engrenagens de redução da hélice; eixos de hélice; motores alternativos – princípio de 
funcionamento; potência e eficiência dos motores alternativos; rendimento dos motores; motor 
a turbina; outros tipos de motores a reação; princípios de operação do motor a turbina. 

Bibliografia Básica 
INCROPERA, F. P.; DeWitt, D. P. Fundamentos da Transferência de Calor e de Massa. 5 
ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
 
MONTEIRO, Manoel Agostinho. Aeronaves e Motores: conhecimentos técnicos. São Paulo: 
ASA, 2012.  
 
MORAN. M. J. , SHAPIRO, H. N. MUNSON, B. R. e DeWiTT, D. P. Introdução a Engenharia 
de Sistemas Térmicos: termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. 5 ed. 
Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
Bibliografia Complementar:  
BIANCH, Marcos Palharini. Motores a Reação. São Paulo: 2012.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 13 – Págs. 1 a 35.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 1 – Págs. 1 a 24. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 1 – Págs. 1 a 69.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 2 – Págs. 1 a 36.  
 
Disciplina: Inspeção de Motores de Aeronaves.   
Carga horária: 40 h 
Ementa: 
INSPEÇÃO DE MOTORES – Área curricular: Técnica – Carga horária: 30 h/a (MCA 58–14) - 
Inspeção no setor do motor e da nacele; inspeção no setor da hélice; documentação da 
aeronave; inspeção por partículas magnéticas nas partes do motor; inspeção por líquidos 
penetrantes; inspeção por radiografia; teste ultrassônico; teste de Eddy Current. 
Bibliografia Básica: 
INCROPERA, F. P.; DeWitt, D. P. Fundamentos da Transferência de Calor e de Massa. 5 
ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
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MONTEIRO, Manoel Agostinho. Aeronaves e Motores: conhecimentos técnicos. São Paulo: 
ASA, 2012.  
 
MORAN. M. J. , SHAPIRO, H. N. MUNSON, B. R. e DeWiTT, D. P. Introdução a Engenharia 
de Sistemas Térmicos: termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. 5 ed. 
Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 10- pág. 1 a 29.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 11- pág. 1 a 37.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 12- pág. 1 a 24.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 8 - pag. 1 a 35.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 10- pág. 1 a 99.  
 
Disciplina: Sistemas de Combustíveis de Motores de Aeronaves. 
Carga horária: 60 h 
Ementa: 
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR – Área curricular: Técnica – Carga horária: 60 h/a 
(MCA 58–14) - Sistemas de combustível do motor; princípios da carburação; sistemas de 
injeção direta de combustível; procedimentos de manutenção; sistemas de injeção de água; 
sistema de combustível para motor de turbina; sistema de reajustagem de injeção de água; 
manutenção do controle de combustível dos jatos; componentes do sistema de combustível do 
motor; unidade indicadora da quantidade de combustível; injeção de água ou refrigerante. 

Bibliografia Básica 
INCROPERA, F. P.; DeWitt, D. P. Fundamentos da Transferência de Calor e de Massa. 5 
ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
 
MONTEIRO, Manoel Agostinho. Aeronaves e Motores: conhecimentos técnicos. São Paulo: 
ASA, 2012.  
 
MORAN. M. J. , SHAPIRO, H. N. MUNSON, B. R. e DeWiTT, D. P. Introdução a Engenharia 
de Sistemas Térmicos: termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. 5 ed. 
Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
Bibliografia Complementar:  
BIANCH, Marcos Palharini. Motores a Reação. São Paulo, 2012.  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 13 – Págs. 1 a 35.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 1 – Págs. 1 a 24.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 1 – Págs. 1 a 69.  
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IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 2 – Págs. 1 a 36.  
 
 

4º PERÍODO 
MÓDULO ESPECIALIZADO – G.M.P. 

 
Disciplina: Sistemas de Ignição, Elétrico e de Partida de Motores de Aeronaves.  
       
Carga horária: 120 h 
Ementa: 
SISTEMAS DE IGNIÇÃO E ELÉTRICO DO MOTOR – Área curricular: Técnica – Carga horária: 
60 h/a (MCA 58–14) - Sistema de ignição do motor alternativo; sistema de magneto; inspeção e 
manutenção do sistema de ignição de motores convencionais; analisador de motores; sistema 
de ignição em motores a turbina; inspeção e manutenção do sistema de ignição de motores a 
reação; sistemas elétricos do motor; fios e cabos; ligação à massa; conectores; instalação de 
equipamento elétrico; dispositivos de proteção de circuitos. SISTEMAS DE PARTIDA DE 
MOTOR – Área curricular: Técnica – Carga horária: 60 h/a (MCA 58–14) - Sistemas de partida 
de motores convencionais; práticas de manutenção dos sistemas de partida; partida dos 
motores de turbina a gás. 

Bibliografia Básica 
INCROPERA, F. P.; DeWitt, D. P. Fundamentos da Transferência de Calor e de Massa. 5 
ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
 
MONTEIRO, Manoel Agostinho. Aeronaves e Motores: conhecimentos técnicos. São Paulo: 
ASA, 2012.  
 
MORAN. M. J. , SHAPIRO, H. N. MUNSON, B. R. e DeWiTT, D. P. Introdução a Engenharia 
de Sistemas Térmicos: termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. 5 ed. 
Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 3 – Págs. 1 a 66.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 4 – Págs. 1 a 85.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 5 – Págs. 1 a 22.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 6 – Págs. 1 a 38.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 10 – Págs. 1 a 99.  
 
Disciplina: Sistemas de Lubrificação e de Refrigeração de Motores de Aeronaves.  
       
Carga horária: 60 h 
Ementa: 
SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE MOTORES DE AERONAVES – 
Área curricular: Técnica – Carga horária: 60 h/a (MCA 58–14) - Lubrificantes; sistema de 
lubrificação de motores a explosão; manutenção em sistemas de lubrificação; exigências para 
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os lubrificantes de motores a reação; sistema de lubrificação dos motores a reação; sistema de 
refrigeração dos motores de aeronaves. 

Bibliografia Básica 
INCROPERA, F. P.; DeWitt, D. P. Fundamentos da Transferência de Calor e de Massa. 5 
ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
 
MONTEIRO, Manoel Agostinho. Aeronaves e Motores: conhecimentos técnicos. São Paulo: 
ASA, 2012.  
 
MORAN. M. J. , SHAPIRO, H. N. MUNSON, B. R. e DeWiTT, D. P. Introdução a Engenharia 
de Sistemas Térmicos: termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. 5 ed. 
Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 3 – Págs. 1 a 66.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 4 – Págs. 1 a 85.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 5 – Págs. 1 a 22.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 6 – Págs. 1 a 38.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 10 – Págs. 1 a 99.  
 
Disciplina: Remoção, Instalação, Operação e Manutenção de Motores de Aeronaves. 
        
Carga horária: 120 h 
Ementa: 
REMOÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTORES DE AERONAVES 
– Área curricular: Técnica – Carga horária: 120 h/a (MCA 58–14) - Remoção de motores 
alternativos; preparação dos motores alternativos para instalação; preparação do motor para 
remoção; içamento e ajuste do motor para a instalação; preparação do motor para teste no solo 
e em voo; remoção e instalação de motores de cilindros opostos; remoção e instalação de 
motores a reação; instalação de motores turbojato; alinhamentos; inspeções e ajustes de 
motores; remoção e instalação de motores de helicópteros; alinhamento e ajustes de Quick 
Engine Change Assembly (QECA) de helicóptero; berço do motor; preservação e estocagem 
de motores; preservação e preparação para utilização de motor a turbina. Revisão dos motores 
alternativos; recondicionamento dos componentes do motor; testes para motores; operação do 
motor convencional; pesquisa de panes em motores; manutenção dos componentes do motor; 
manutenção de motores a turbina; classificações comerciais; instrumentação de motor; 
operação do motor a reação; pesquisa de panes em motores a reação; operação de turboélice; 
unidade de teste JETCAL; análise de óleo com espectrômetro. 
Bibliografia Básica: 
INCROPERA, F. P.; DeWitt, D. P. Fundamentos da Transferência de Calor e de Massa. 5 
ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
 
MONTEIRO, Manoel Agostinho. Aeronaves e Motores: conhecimentos técnicos. São Paulo: 
ASA, 2012.  
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MORAN. M. J. , SHAPIRO, H. N. MUNSON, B. R. e DeWiTT, D. P. Introdução a Engenharia 
de Sistemas Térmicos: termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. 5 ed. 
Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2003. 
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 10- pág. 1 a 29.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 11- pág. 1 a 37.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 12- pág. 1 a 24.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 8- pág. 1 a 35.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 10 - pág. 1 a 99. 
 
Disciplina: Hélices de Aeronaves.     
Carga horária: 80 h 
Ementa:  
HÉLICES DE AERONAVES – Área curricular: Técnica – Carga horária: 80 h/a (MCA 58–14) - 
Hélices; hélices usadas em aeronaves leves; hélices Hartzell compactas; hélice hidramática 
Hamilton Standard; inspeção e manutenção de hélice; turboélice. 

Bibliografia Básica 
HOMA, Jorge. Aeronaves e Motores: conhecimentos técnicos. ASA, 2012.  
 
MONTEIRO, Manoel Agostinho. Aeronaves e Motores: conhecimentos técnicos. ASA, 2012.  
 
MELCONIAN, Sarkis. Elementos de Máquinas. 9 ed. São Paulo: Érica, 2008. 
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 13 – Págs. 1 a 35.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 1 – Págs. 1 a 24 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 1 – Págs. 1 a 69.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 7 – Págs. 1 a 35.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 8 – Págs. 1 a 35.  
 
Disciplina: Práticas de Oficina de Motores e Hélices de Aeronaves.  
Carga horária: 60 h 
Ementa: 
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PRÁTICAS DE OFICINA DE MOTORES – Área curricular: Técnica – Carga horária: 20 h/a 
(MCA 58–14) - Normas e procedimentos; ajustagem de peças na bancada; tratamento térmico 
e soldagem; máquinas-ferramentas; arames e cabos metálicos; tubulações; corrosão. OFICINA 
DE MOTORES CONVENCIONAIS – Área curricular: Técnica – Carga horária: 15 h/a (MCA 58–
14) - Inspeção preliminar do motor; remoção do motor; desmontagem do motor; inspeção do 
motor; manutenção dos acessórios do motor; recondicionamento de peças do motor; 
montagem das peças do motor; instalação do motor na aeronave; funcionamento do motor e 
correção de panes. OFICINA DE MOTORES A REAÇÃO – Área curricular: Técnica – Carga 
horária: 15 h/a (MCA 58–14) - Inspeção preliminar do motor; remoção do motor; desmontagem 
do motor; inspeção do motor; manutenção dos acessórios do motor; recondicionamento de 
peças do motor; montagem das peças do motor; instalação do motor na aeronave; 
funcionamento do motor e correção de panes. OFICINA DE HÉLICE – Área curricular: Técnica 
– Carga horária: 10 h/a (MCA 58–14) - Inspeção preliminar da hélice; desmontagem da hélice; 
acessórios da hélice; montagem de hélice; testes na oficina; instalação e remoção de hélices; 
teste da hélice na pista. 

Bibliografia Básica 
MELCONIAN, Sarkis. Elementos de Máquinas. 9 ed. São Paulo: Érica, 2008. 
 
SILVA NETO, João Cirilo da. Metrologia e Controle Dimensional: conceitos, normas e 
aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  
 
SOUZA, Sérgio Augusto de. Ensaios Mecânicos de Materiais Metálicos: fundamentos 
teóricos e práticos. 5 ed. São Paulo: Blucher, 1982.  
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. Cap. 4 – Págs. 1 a 37.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 10 – Págs. 1 a 29.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 12 – Págs. 1 a 24.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 8 – Págs. 1 a 35.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 10 – Págs. 1 a 99.  
 
Disciplina: Procedimentos de Pista – G.M.P.   
Carga horária: 40 h 
Ementa: 
PROCEDIMENTOS DE PISTA - G.M.P. – Área curricular: Técnica – Carga horária: 30 h/a 
(MCA 58–14) - Manuseios de solo; equipamentos de apoio; equipamentos contra fogo; 
levantamento e abaixamento da aeronave pelos macacos; abastecimento de combustível nas 
aeronaves; abastecimento de óleo nas aeronaves; abastecimento de sistemas de oxigênio; 
segurança na manutenção; ancoragem de aeronaves; movimentação da aeronave; operações 
em condições de neve ou gelo. 

Bibliografia Básica 
NETO, J. C. S. Metrologia e Controle Dimensional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

STEWART, Harry I. Pneumática e Hidráulica. 3 ed. São Paulo: Hemus, 206. 
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VAN VLACK, L. H. Princípios de Ciência e Tecnologia de Materiais. São Paulo: Edgard 

Blücher, 1988. 

Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 10- Pag. 1 a 29.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 11- Pag. 1 a 37.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. 
 
 

5º PERIODO 
MÓDULO ESPECIALIZADO – AVIÔNICOS 

 
Disciplina: Cultura Religiosa.      
Carga horária: 40 h 
Ementa: 
Cultura e sociedade. A dimensão religiosa da vida. Expressões religiosas. Espiritualidade 
cristã. Interfaces entre a cosmovisão cristã e as questões mais prementes das relações sociais, 
científicas e econômicas da contemporaneidade. 

Bibliografia Básica 
BELLO, Angela Ales. Culturas e Religiões: uma leitura fenomenológica. Bauru: EDUSC, 
1998. 
 
BONOME, José Roberto. Cultura e Religião. Goiânia/Anápolis: PUC/Unievangelica, 2010. 
 
LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
Bibliografia Complementar:  
BOTELHO, João Bosco. Medicina e Religião: conflito de competência. 2. ed. Manaus: Valer, 
2005. 
 
DERRIDÁ, Jacques; VATTIMO, Gianni (Orgs.). A Religião: o seminário de Capri. São Paulo: 
Estação Liberdade, 2000. 
 
FERRY, Luc; GAUCHET, Marcel. Depois da Religião: o que será do homem depois que a 
religião deixar de ditar a lei?. Rio de Janeiro: DIFEL, 2008. 
 
FILORAMO, Giovanni; PRANDI, Carlo. As Ciências das Religiões. São Paulo: Paulus, 1999. 
 
 
Disciplina: Sistemas Elétricos de Aeronaves – AVIÔNICOS.  
Carga horária: 60 h 
Ementa:  
SISTEMAS ELÉTRICOS DE AERONAVES – AVIÔNICOS – Área curricular: Técnica – Carga 
horária: 60 h/a (MCA 58–15) - Fios e cabos condutores; manutenção de cablagens; 
metalização; cuidados na instalação de equipamentos elétricos; dispositivos de proteção de 
circuitos; luzes internas; luzes externas; inspeção e manutenção dos sistemas de iluminação; 
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pilhas; baterias chumbo-ácido; baterias alcalinas; símbolos gráficos para diagramas elétricos e 
eletrônicos.  
Bibliografia Básica: 
Física: eletromagnetismo e introdução à física moderna. São Paulo: Scipione, 1996.  
 
HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de Física. Vol. 3 e 4. São Paulo: LTC, 2007. 
 
SEARS, Francis Weston; ZEMANSKY, Mark W. Física III: eletromagnetismo. São Paulo: 
Pearson Education, 2009. 
Bibliografia Complementar:  
CHIQUETTO, Marcos José; VALENTIM, Bárbara; PAGLIARI, Estéfano. Aprendendo Física: 
eletromagnetismo e introdução à física moderna. São Paulo: Scipione, 1996. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. Cap. 6 – Págs. 1 a 81.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. Cap. 7 – Págs. 1 a 78.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 11 – Págs. 1 a 35.  
 
MARTINO, G. Eletricidade Industrial. São Paulo: Hemus, 2002. 
 
Disciplina: Instrumentos – AVIÔNICOS.    
Carga horária: 140 h 
Ementa:  
INSTRUMENTOS – AVIÔNICOS – Área curricular: Técnica – Carga horária: 140 h/a (MCA 58–
15) - Classificação dos instrumentos; características de construção dos instrumentos; remoção 
e instalação dos instrumentos; remoção e instalação dos instrumentos; sistema anemométrico; 
velocímetro; altímetro; indicador de razão de subida; instrumentos giroscópicos; acelerômetro; 
maquímetro; bússola magnética; sistema pictorial de navegação; indicador de torque; 
indicadores de temperatura; indicadores de pressão do motor; indicador de rotação; 
voltamperímetro; relógio; medidor de fadiga; indicador de temperatura do ar externo; indicador 
de quantidade de combustível; indicador do ângulo de ataque; indicadores de pressão de 
diversos sistemas; sincroscópio. 

Bibliografia Básica 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. Cap. 1 – Págs. 1 a 11. 
  
CHIQUETTO, Marcos José; VALENTIM, Bárbara; PAGLIARI, Estéfano. Aprendendo Física: 
eletromagnetismo e introdução à física moderna. São Paulo: Scipione, 1996.  
 
TOCCI, Ronald J. ; Widner, Neal S. Sistemas Digitais: princípios e aplicações. Prentice Hall-
BR, 2010. 
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. Cap. 2 - pág. 1 a 50.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. Cap. 5 - pág. 1 a 22.  
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IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. Cap.4 - pág. 1 a 35.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 12 - pág. 1 a 55.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002.  Cap. 3 - pág. 1 a 23.  
 
Disciplina: Eletrônica I – Semicondutores.    
Carga horária: 120 h 
Ementa:  
ELETRÔNICA I - SEMICONDUTORES - Área curricular: Técnica – Carga horária: 120 h/a 
(MCA 58–15) - Osciloscópio; requisitos para análise de circuitos; fonte de força eletrônica; 
introdução aos dispositivos semicondutores; transistor de função; estabilização da polarização 
de transistores; estabilização da polarização de estágios de potência; amplificadores 
transistorizados; osciladores eletrônicos a transistor; transistor de efeito de campo; circuitos 
integrados (CI); ampliadores operacionais; diodo Zener; diodos especiais; sensores; decibéis. 

Bibliografia Básica 
BOYLESTAD, Robert. Dispositivos Eletrônicos e Teoria dos Circuitos. Pearson. 2013.  
 
MALVINO, Albert Paul. Eletrônica Digital Princípios e Aplicações: Lógica  Combinacional. 
vol 1. São Paulo: 1988.  
 
NISSON, J. W., RIEDEL., S.A.  Circuito Elétricos. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos II – 
eletrônica. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 2 – Págs. 1 a 6.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos II – 
eletrônica. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 4 – Págs. 1 a 10.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos II – 
eletrônica. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 6 – Págs. 1 a 15. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos II – 
eletrônica. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 8. Págs. 1 a 7.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos II – 
eletrônica. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Caps. 10, 11 e 12. 
 
Disciplina: Eletrônica II – Técnicas Digitais.    
Carga horária: 100 h 
Ementa: 
ELETRÔNICA II – TÉCNICAS DIGITAIS - Área curricular: Técnica – Carga horária: 100 h/a 
(MCA 58–15) - Introdução aos sistemas de numeração; álgebra booleana; circuitos de 
comutação; famílias de circuitos lógicos; circuitos combinacionais; circuitos sequenciais; 
memórias; conversão de sinais; microprocessador. 

Bibliografia Básica 
MALVINO, Albert Paul. Eletrônica Digital Princípios e Aplicações: lógica  combinacional. vol 
1. São Paulo: 1988.   
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NISSON, J. W. , RIEDEL., S. A. Circuitos Elétricos. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 
 
RAZAVI, Behzad. Fundamentos de Microeletrônica. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos II – 
eletrônica. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 8- pág. 1 a 7.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos II – 
eletrônica. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 11- pág. 1 a 3. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos II – 
eletrônica. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 14 - pág. 1 a 13.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos II – 
eletrônica. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 16 - pág. 1 a 4.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos II – 
eletrônica. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 17 - pág. 1 a 26.  
 
Disciplina: Atividades Multidisciplinares I.    
Carga horária: 20 h 
Ementa: 
História da África e dos africanos. Negros e povos indígenas no Brasil: identidade cultural e 
lutas sociais. O negro e o índio na formação da sociedade nacional: contribuições nas áreas 
social, econômica e política. 
Bibliografia Básica: 
RAMOS, Arthur. O Negro Brasileiro: etnografia religiosa. 5 ed. Rio de Janeiro: Graphia, 2001.  
 
RIBEIRO, Berta Gleizer. O Índio na História do Brasil. 7 ed. São Paulo: Global, 1983. 
 
ALMEIDA, Guilherme de Assis de; APOLINÁRIO, Silvia Menicucci de Oliveira Selmi. Direitos 
Humanos. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
Bibliografia Complementar: 
BUTCHER, Margaret Just; CALVÃO, Costa. O Negro na Cultura Americana. 1 ed. Rio de 
Janeiro: Fundo de Cultura, 1960. 
 
CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
RIBEIRO, Darcy. Os Índios e a Civilização: a integração das populações indígenas no Brasil. 
4 ed. Petrópolis: Vozes, 1982.  
 
 
 

6º PERÍODO 
MÓDULO ESPECIALIZADO – AVIÔNICOS 

 
Disciplina: Inspeção de Aeronaves – AVIÔNICOS.    
Carga horária: 40 h 
Ementa: 
INSPEÇÃO DE AERONAVES – AVIÔNICOS - Área curricular: Técnica – Carga horária: 30 h/a 
(MCA 58–15) - Inspeção na fuselagem; inspeção nas cabines de comando e de passageiros; 
inspeção no setor do trem de pouso; inspeção no setor das asas e seção central; inspeção no 
setor da empenagem; inspeção no setor do motor e da hélice; inspeção no setor de 
comunicação e navegação; inspeção no sistema de piloto automático; documentação da 
aeronave; inspeções especiais. 
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Bibliografia Básica 
NETO, J. C. S. Metrologia e Controle Dimensional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

STEWART, Harry I. Pneumática e Hidráulica. 3 ed. São Paulo: Hemus, 206. 

 

VAN VLACK, L. H. Princípios de Ciência e Tecnologia de Materiais. São Paulo: Edgard 

Blücher, 1988. 

Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 10- Pag. 1 a 29.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 11- Pag. 1 a 37.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. 
 
Disciplina: Sistemas de Comunicação e Navegação de Aeronaves – AVIÔNICOS.   
      
Carga horária: 100 h 
Ementa: 
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DE NAVEGAÇÃO – AVIÔNICOS - Área curricular: Técnica 
– Carga horária: 100 h/a (MCA 58–15) - Princípios da comunicação; características das ondas 
eletromagnéticas; principais sistemas de radiocomunicação; propagação das ondas 
eletromagnéticas; sistemas de intercomunicação; sistema de alarme; sistema gravador de voz; 
sistemas VHF e HF; transmissor localizador de emergência (ELT); sistema de chamada 
seletiva (SELCAL); sistema anemométrico; instrumentos de navegação; sistema automático de 
direção; piloto automático. 

Bibliografia Básica 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. Cap. 1 – Págs. 1 a 18. 
 
CHIQUETTO, Marcos José; VALENTIM, Bárbara; PAGLIARI, Estéfano. Aprendendo Física: 
eletromagnetismo e introdução à física moderna. São Paulo: Scipione, 1996.  
 
TOCCI, Ronald J. ; Widner, Neal S. Sistemas Digitais: princípios e aplicações. Prentice Hall-
BR, 2010.  
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos II – 
eletrônica. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 18 – Pág. 1 a 66.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos II – 
eletrônica. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 19 – Pág. 1 a 85.  
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IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 1 – Pág. 1 a 24.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 12 – Pág. 1 a 55. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 13 – Pág. 1 a 24.  
 
Disciplina: Sistemas Elétricos: Partida, Ignição de Motores, Proteção contra os Efeitos 
da Chuva, do Gelo e Fogo.     
Carga horária: 80 h 
Ementa:  
SISTEMAS ELÉTRICOS DE PARTIDA E IGNIÇÃO DE MOTORES - Área curricular: Técnica – 
Carga horária: 50 h/a (MCA 58–15) - Sistemas de partida de motores convencionais; sistemas 
de partida dos motores de turbina a gás; sistema de partida arranque-gerador; sistema de 
ignição do motor alternativo; sistema de ignição por magneto; sistema de ignição em motores a 
turbina. SISTEMAS ELÉTRICOS DE PROTEÇÃO CONTRA OS EFEITOS DA CHUVA E DO 
GELO E CONTRA O FOGO - Área curricular: Técnica – Carga horária: 20 h/a (MCA 58–15) - 
Sistemas elétricos limpadores de pára-brisas; efeitos do gelo nas aeronaves; sistemas de 
detecção de fogo; tipos de fogo; sistemas detectores de fumaça; sistemas de proteção de fogo 
de aeronaves com motor a turbina; sistemas extintores de fogo. 
Bibliografia Básica: 
Física: eletromagnetismo e introdução à física moderna. São Paulo: Scipione, 1996.  
 
HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de Física. Vol. 3 e 4. São Paulo: LTC, 2007. 
 
SEARS, Francis Weston; ZEMANSKY, Mark W. Física III: eletromagnetismo. São Paulo: 
Pearson Education, 2009. 
Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. Cap. 6 – Págs. 1 a 81.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. Cap. 7 – Págs. 1 a 78.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 11 – Págs. 1 a 35.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 5 – Págs. 1 a 22.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. Cap. 10 – Págs. 1 a 99.  
 
Disciplina: Práticas de Oficina - AVIÔNICOS.   
Carga horária: 60 h 
Ementa: 
PRÁTICA DE OFICINA I - Área curricular: Técnica – Carga horária: 15 h/a (MCA 58–15) - 
Normas e procedimentos; ajustagem de peças na bancada; tratamento térmico e soldagem; 
máquinas-ferramentas; arames e cabos metálicos; tubulações; corrosão. PRÁTICA DE 
OFICINA II - Área curricular: Técnica – Carga horária: 15 h/a (MCA 58–15) - Identificação de 
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condutores; decapagem, estanhagem e soldagem; cablagem; conectores elétricos; cabos de 
alumínio; normas de segurança para manutenção elétrica; baterias; geradores; disjuntores de 
controle remoto (RCCB); metalização; módulo de aterramento. LABORATÓRIO DE 
INSTRUMENTOS - Área curricular: Técnica – Carga horária: 10 h/a (MCA 58–15) - Remoção e 
instalação dos instrumentos; instrumentos de voo; instrumentos de navegação; instrumentos do 
motor; instrumentos diversos. LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA - Área curricular: Técnica – 
Carga horária: 20 h/a (MCA 58–15) - Familiarização com o laboratório de eletrônica; 
instrumentos e componentes eletrônicos; diodos semicondutores; fontes eletrônicas; 
transistores; circuitos integrados; sensores; reguladores de tensão; diodos especiais; 
thyristores; transistor de unijunção; técnicas de pulso; ampliadores operacionais; análise dos 
circuitos; equipamentos eletrônicos; equipamentos de bordo; antenas. 

Bibliografia Básica 
ALVES, J. L. L. Instrumentação, Controle e Automação de Processos. 2 ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2012. 
 
NETO, J. C. S. Metrologia e Controle Dimensional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
 
NISSON, J. W., RIEDEL., S. A.  Circuito Elétricos. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 
Bibliografia Complementar:  
BOYLESTAD, Robert. Dispositivos Eletrônicos e Teoria dos Circuitos. Pearson, 2013. 
 
MALVINO, Albert Paul. Eletrônica Digital Princípios e Aplicações: lógica combinacional. vol 
1. São Paulo: 1988. 
 
MANUAL DE LEGISLAÇÃO ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. vol. 16. 48 ed. São 
Paulo: Atlas, 2001. 
 
WEISS, A. Processos de Fabricação Mecânica. Curitiba, LT, 2011. 
 
CARDOSO, Hélio da Fonseca. Veículos Automotores: identificação, inspeção, vistoria, 
avaliação, perícia e recall. São Paulo: Leud, 2012. 
 
Disciplina: Procedimentos de Pista - AVIÔNICOS.   
Carga horária: 40 h 
Ementa: 
PROCEDIMENTOS DE PISTA – AVIÔNICOS - Área curricular: Técnica – Carga horária: 30 h/a 
(MCA 58–15) - Manuseios de solo; equipamentos de apoio; abastecimento de aeronaves; 
equipamentos contra fogo; segurança na manutenção; abastecimento de sistemas de oxigênio; 
movimentação da aeronave no solo; levantamento da aeronave nos macacos; sugestões sobre 
tempo frio. 

Bibliografia Básica 
NETO, J. C. S. Metrologia e Controle Dimensional. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

STEWART, Harry I. Pneumática e Hidráulica. 3 ed. São Paulo: Hemus, 206. 

 

VAN VLACK, L. H. Princípios de Ciência e Tecnologia de Materiais. São Paulo: Edgard 

Blücher, 1988. 

Bibliografia Complementar:  
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: aviônicos I – 
instrumentos e sistemas elétricos. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de 
Instrução Profissional, 2002. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 10- Pag. 1 a 29. 
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IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: matérias 
básicas. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
Cap. 11- Pag. 1 a 37.  
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: células de 
aeronaves. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 2002. 
 
IAC, INSTITUTO DE AVIAÇÃO CIVIL. Mecânica de Manutenção Aeronáutica: grupo 
motopropulsor. Rio de Janeiro: Instituto de Aviação Civil – Divisão de Instrução Profissional, 
2002. 
 
Disciplina: Logística.       
Carga horária: 40 h 
Ementa: 
Logística e Cadeia de suprimentos: Conceituação e problemas básicos. Decisões e estratégias 
de transportes modais: Economia do transporte, Roteirização. Sistemas de estoques: Previsão 
de demanda, Decisões de estoques, Modelos de sistemas de estoques. Projeto da rede 
logística e localização de instalações: Modelos de localização, Gestão da cadeia de 
suprimentos, Modelos operacionais, Visão sistêmica da logística, cadeia de suprimentos e 
logística reversa. 

Bibliografia Básica 
BALLOU, R. H., Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

 

CHING, Hong Yuh. Gestão de Estoques na Cadeia de Logística Integrada. São Paulo: Atlas, 

2006. 

 
FLEURY, P. F., Wanke, P., Figueiredo, K. F. Logística Empresarial. São Paulo: Atlas, 2000. 
Bibliografia Complementar:  
CAIXETA FILHO, José V. Gestão Logística do Transporte de Cargas. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

BOWERSOX, D. J., Logistical Management. New York: Macmillan Publ. Co, 1978. 

 

CHRISTOPHER, M. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimento. São Paulo: 

Pioneira, 1997. 

 

BALLOU. R. H., Logística Empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição 

física. Porto Alegre: Bookmam, 2012. 

 
CORONADO, Osmar. Logística Integrada: modelo de gestão. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
 
Disciplina: Atividades Multidisciplinares II.    
Carga horária: 20 h 
Ementa: 
Evolução histórica da educação ambiental. Desenvolvimento sustentável como fundamento da 
educação ambiental. Projetos de educação ambiental: planejamento, confecção, execução e 
avaliação. Direitos humanos: definição, evolução histórica e educação. Dimensão nacional e 
internacional dos direitos humanos: dispositivos legais e sistemas de proteção.  

Bibliografia Básica 
ALMEIDA, Guilherme de Assis de; APOLINÁRIO, Silvia Menicucci de Oliveira Selmi. Direitos 
Humanos. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
CASTILHO, Ricardo. Direitos Humanos. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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SARIEGO, José Carlos. Educação Ambiental: as ameaças ao planeta azul. 1ed. São Paulo: 
Scipione, 1994. 
Bibliografia Complementar:  
SATO, Michèle. Educação Ambiental. 1 ed. São Carlos: Rima, 2002. 
 
 
Disciplina: Fundamentos de Gestão.     
Carga horária: 40 h 
Ementa: 
Conceitos. Objetivos e importância. Evolução. Tendências ligadas nas organizações públicas e 
privadas. Principais problemas e tendências. Planejamento de recursos humanos. Funções 
básicas: recrutamento e seleção; treinamento e desenvolvimento; plano de cargos, salários 
(PCS) – etapas de elaboração; estrutura e política salarial; motivação e remuneração; 
avaliação de desempenho; planejamento de carreira. A gestão de pessoas por competência. 
Estratégias motivacionais.  

Bibliografia Básica 
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. 6 ed. Rio de Janeiro: Campus, 
2000.  
 
POZO, Hamilton. Administração de Recursos Matéria e Patrimoniais: uma abordagem 
logística. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
SILVA, Adelphino Teixeira da. Administração Básica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
Bibliografia Complementar:  
MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
MOTTA, Fernando C. P. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Pioneira, 1997. 
 
MELLO, Carlos Henrique Pereira; SILVA,Carlos Edurdo Sanches da. ISO 9001:2008: sistema 

de gestão da qualidade para operações de produção e serviços. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

TAYLOR, Frederick W. Princípios de Administração Científica. 19 ed. São Paulo: Atlas, 

1998. 

 

KWASNICKA, Eunice Laçava. Teoria Geral da Administração. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 
DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 
Disciplina: Libras.        
Carga horária: 40h 
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 audiovisuais. Noções de variação. Praticar 
Libras: desenvolvimento da expressão visual-espacial. Lei Federal nº 10.436 de 24/04/2002. 
Decreto Federal nº 5.626 de 22/12/2005. 

Bibliografia Básica  
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkíria Duarte. Dicionário Enciclopédico 
Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira Vol I Sinais de A a L. 3 ed. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2001. 
 
QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2004. 
 
SKLIAR, Carlos (org). Atualidade da Educação Bilíngue para Surdos - texto a localização 
política da educação bilíngue para surdos. Porto Alegre: Mediação, 1999. 
Bibliografia Complementar:  
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BARBOZA, H. H. e MELLO, A.C.P. T. O surdo, Este Desconhecido. Rio de Janeiro, Folha 
Carioca, 1997. 
 
 
DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. 6. ed. São Paulo: Cortez, 1999. 
 
 
Disciplina: Metodologia do Trabalho Científico.              
Carga horária: 40h 
Ementa: 
Técnicas de estudo. Tipos de conhecimento e a produção do conhecimento na formação em 
nível superior. Normas para a produção e apresentação de trabalhos acadêmicos: técnicos e 
científicos (ABNT). Fontes de pesquisa. Métodos e tipos de pesquisa. 
Bibliografia Básica: 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: A prática de Fichamentos, Resumos, 

Resenhas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23.ed. São Paulo: Cortez, 

Autores Associados, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

MARCONI, Eva Maria; LAKATOS, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Científico. 

7. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

MACHADO, Ana Rachel; LOUSADA, Eliane Gouvêa; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. 

Resenha. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 

 

__________. Resumo. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 

 

PIETRAFESA, José Paulo; BORBA, Odiones de Fátima Borba et al. (org.). Do Cotexto ao 

Texto: os desafios da linguagem científica. 3. ed. Goiânia: Kelps, 2013. 

 

SALOMON, Délcio Vieira. Como Fazer uma Monografia. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2010. 

 
Disciplina: Tópicos Especiais.                                        
Carga horária: 40h 
Ementa: 
A ementa desta disciplina possui caráter flexível e interdisciplinar e será definida pelo 
professor. 
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6.2 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, 

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 Manutenção de Aeronaves 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 Manutenção de Aeronaves compõem-se de 

projetos de pesquisa, visitas técnicas, cursos afins, seminários, simpósios, congressos, 

conferências e outros eventos relacionados à área de conhecimento.  

O Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves desenvolve diversas 

atividades de extensão, tais como: semanas da manutenção de aeronaves em datas 

comemorativas específicas; participações com minicursos nas edições do Projeto Ciranda na 

cidade de Anápolis e também na cidade de Goianésia; visitas técnicas em estabelecimentos do 

setor de manutenção de aeronaves 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 Educação Física, Medicina, Design Gráfico, Design 

de Interiores e Estética e Cosmética em eventos específicos diversos, conforme planejamento 

acadêmico feito a cada período letivo.  

 

6.3 Interdisciplinaridade 

 
 
 A interdisciplinaridade ocorre no curso de Manutenção de Aeronaves através das 

ações conjuntas entre os diferentes cursos: Design Gráfico, Estética e Cosmética, Radiologia, 

Logística, Gestão Financeira, Gastronomia, Engenharia Mecânica e Design de Interiores. 
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           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 em Manutenção de Aeronaves, são realizados as seguintes atividades:  

1. Semana da Manutenção de Aeronaves onde são realizadas ações conjuntas com a 

Engenharia Mecânica e Elétrica, tais como: palestras, minicursos, apresentação de 

trabalhos etc. 

2. Fórum Multidisciplinar: são apresentados os resultados dos trabalhos desenvolvidos a 

partir de ações comunitárias em parceria com os outros cursos de tecnologia. 

3. Participação em atividades institucionais no Projeto Ciranda nas ações voltada para 

recreação de crianças através de construção de aviões de isopor. Participação nas 

semanas da engenharia mecânica. 

4. Atuação prática em visitas técnicas em oficinas de manutenção de aeronaves, 

abrangendo conhecimentos de ciências humanas aplicadas (administração e gestão). 

 
 
 

7. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 
 

7.1 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 

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.  

 

 

7.2 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 
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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. 

 
 

7.3 Espaço de Trabalho para a Direção do Curso 

 
A estrutura física do Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

destinada à direção do curso conta com sala individualizada com completa infraestrutura de 

trabalho (computadores, impressoras, mobiliário, pessoal técnico administrativo, acesso à 

internet, linha telefônica e acesso wifi). 

 
 

7.4 Gabinetes de Trabalho para Professores em Tempo 

Integral - TI 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves ainda não possui 

professores de tempo integral. Entretanto os Cursos Superiores de Tecnologia possuem 

espaços individuais para os seus coordenadores. Espaços esses que eventualmente podem 

ser utilizados por professores TI, quando for o caso. 
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7.5 Sala de Professores 

 
A sala dos professores é ampla, arejada, com boa acústica, higienização diária, e 

atende as necessidades principais do curso. Reuniões de maior proporção são realizadas nas 

salas de aula do próprio curso.  

Em seu mobiliário, encontram-se 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 dos professores dispõe, ainda, de uma mesa com computador (Pentium) ligado em rede 

(Intranet e Internet) e acesso a impressora da secretaria setorial. 

 

7.6 Salas de Aula 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves está instalado no 

Bloco N. Tendo 3 salas de aula. 

As salas são amplas, arejadas, bem iluminadas por luz natural e ou artificial, 

possuem carteiras anatômicas, quadro branco, data show fixado no teto e tela para projeção, 

apagador e pincéis próprios para quadro branco, ventiladores, mesa e cadeira para o 

professor.  

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. 

 

7.7 Biblioteca 

 
Fundada em 1947 juntamente com o Colégio Couto Magalhães e com sua 

organização oficializada em 1958, a biblioteca procura atender com excelência os diversos 

cursos e segmentos da UniEVANGÉLICA, estando apta e capacitada para tal. 

A intenção da biblioteca central não é de ser meramente um depósito de livros, 

mas sim integrar os livros com a vida acadêmica do aluno. Funcionando em média de 16 horas 

consecutivas diariamente, de segunda a sexta das 7 às 23 horas e aos sábados das 7 às 18 

horas, oferecendo serviços como Empréstimos, Catálogos on-line, renovações via internet, 

acesso à Internet, levantamento bibliográfico, entre outros serviços diversos, não só para 

professores, alunos e servidores da própria instituição, mas também para a comunidade em 

geral e ex-alunos da UniEVANGÉLICA. 

Projetada com amplo espaço físico (1.566,60 m²) possui 27 cabines para estudo 

individual, 11 salas para estudo em grupo, sala de vídeo com capacidade para 63 pessoas, 

sala de pesquisa com 42 computadores e área de leitura para 288 pessoas sentadas. 
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Há também bastante critério na atualização do acervo para as obras de 

sustentação curricular, que é feita na medida em que as disciplinas são instaladas, com todos 

os critérios legais observados. 

A solicitação de atualização do acervo bibliográfico é encaminhada pelo diretor do 

curso, sendo que esta é previamente avaliada junto ao professor da disciplina, NDE e 

colegiado. 

A biblioteca da UniEVANGÉLICA também apresenta suficiência na quantidade das 

obras indicadas na bibliografia complementar das disciplinas, em conformidade com as 

orientações do MEC e institucionais. 

Dois exemplares impressos ou com acesso virtual para 5 títulos, definidos pelo 

docente. 

7.8 Laboratórios 

 

7.8.1 Laboratório de Manutenção Aeronáutica – LMA e Oficinas de 
Manutenção Aeronáutica Conveniadas 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves utiliza os 

seguintes laboratórios especializados:  

1. Laboratório de física/eletricidade; 

2. Laboratório de mecânica dos fluidos e hidráulicos; 

3. Laboratório aeronáutico de motores e vibrações:   

a. Laboratório de Motores; 

b. Laboratório de Célula; 

c. Laboratório de Aviônicos. 

4. A sala de prensas (ensaios de tração/compressão); 

5. Laboratório de manutenção da Eng. Mecânica (túnel de vento); 

6. E ainda temos um convênio com a Oficina Aeronáutica Asas de Socorro 

localizada no Aeroporto Municipal de Anápolis. 

Os Laboratórios utilizados pelo curso de Manutenção de Aeronaves localizam-se 

no Centro Tecnológico, Sala CT-101, com uma área construída de 100,96 m
2
. A sua estrutura 

física, materiais fixos, mobiliário e equipamentos modernos que atende com perfeita satisfação 

a demanda de nossos acadêmicos. 

A UniEVANGÉLICA se preocupa com a qualidade das instalações e serviços 

prestados. Portanto, existe suporte técnico, serviços de manutenção corretiva e preventiva 

tanto da infraestrutura física quanto da estrutura tecnológica. 

A utilização dos laboratórios pelos alunos é regulamentada por regimento próprio, 

onde são descritas as normas de funcionamento, utilização e segurança, sob supervisão de 

professores da área de atuação e profissionais especializados. Possuem instalações de ar 
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comprimido, água e gás, bebedouro, ventilação, murais de avisos, materiais de expediente, 

linha telefônica, impressoras, softwares para operação dos equipamentos e espaço suficiente 

para a utilização dos alunos. A infraestrutura implementada nos Laboratórios onde são 

ministradas as aulas práticas é suficiente para comportar os alunos matriculados nas 

disciplinas, no que se refere a quantidade de equipamentos, espaços físicos e vagas.  

São nos laboratórios acadêmicos que professores e estudantes realizam a parte 

prática de seus trabalhos e projetos, atuando nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. As 

atividades desenvolvidas dão suporte aos cursos acadêmicos, promovem o desenvolvimento 

de materiais e tecnologias. 

Como principais objetivos dos Laboratórios do CST Em Manutenção de 

Aeronaves, apontamos: Permitir ao aluno a aproximação inicial com as diferentes áreas do 

Curso; Proporcionar ao estudante a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos 

durante o processo de formação acadêmica, colocando seus participantes em contato direto 

com situações da área; Intensificar o relacionamento Acadêmico/Universidade; Facilitar o 

ingresso de futuros profissionais no mercado; Valorizar a AEE, enriquecendo o conceito de 

ensino; Ampliar a participação de acadêmicos em projetos de iniciação científica e extensão, 

principalmente com pesquisas e estudos experimentais; Acompanhar os ensaios 

experimentais, fazendo os relatórios e participando das atividades cotidianas dos laboratórios; 

Dedicação à preparação de práticas de laboratório; Disponibilidade do corpo docente para 

atendimento aos alunos fora dos horários de aula; Possibilitar ao aluno que desenvolva as 

capacidades de abstração e fixação dos conceitos teóricos das disciplinas da graduação, 

conforme exigido no ENADE.  

Os laboratórios possuem, à sua disposição, além de um professor responsável 

pela sua coordenação, técnicos devidamente habilitados para auxiliarem os professores e os 

alunos na realização dos ensaios. Portanto, existe pleno apoio técnico, funcionários em tempo 

integral nos laboratórios e serviços de manutenção corretiva e preventiva tanto da 

infraestrutura física quanto dos equipamentos e insumos.  

Os laboratórios do CST Em Manutenção de Aeronaves possuem endereços 

próprios nas Instalações da AEE, sendo administrada pelo Diretor e por Coordenadores, 

respeitando os preceitos do Regimento Interno que regula regras e procedimentos. Todas as 

atividades são orientadas, coordenadas, analisadas e avaliadas por um professor do quadro e 

pelo coordenador de cada laboratório.  

A Associação Educativa Evangélica possui convênio de cooperação técnica com a 

Oficina Aeronáutica de Asas de Socorro, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o n. 01.052.752/0003-020, situada no Aeroporto Municipal de Anápolis, s/n, Setor Industrial 

Aeroporto, Anápolis-GO. 

Tal convênio destina-se a atender exigências da Agencia Nacional de Aviação 

Civil (ANAC) nos termos dos MCA’s (Manuais dos Cursos de Manutenção Aeronáutica) 58-13, 

58-14 e 58-15 para o correto funcionamento do curso perante este órgão regulador. 
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Destaca-se que as aulas práticas são ministradas também em oficinas 

conveniadas. O L. M. A. é usado como apoio pedagógico (aulas interativas) às aulas teóricas. 

Assim, muito embora o L. M. A. não possua todo o instrumental previsto nos MCA’s (Manuais 

dos Cursos de Manutenção Aeronáutica) 58-13, 58-14 e 58-15, o instrumental que falta é 

suprido pela Oficina Aeronáutica de Asas de Socorro. 

Os alunos também podem complementar seus estudos práticos com oficinas de 

manutenção de hélices e motores a reação nos termos do MCA 58-14, e também de 

manutenção de acessórios de aviônicos e instrumentos conforme o MCA 58-15. Tais oficinas 

são indicadas pela Oficina Aeronáutica de Asas de Socorro a qual possui contrato de prestação 

de serviços com as mesmas. 

 
 

7.8.2 Laboratórios 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.  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.  
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Além do suporte técnico de manutenção dos equipamentos, em algumas áreas é 

disponibilizado o suporte administrativo para atender às necessidades de cada setor. 

 
 
 

7.8.3 Áreas de Convivência e Lazer 

 

 A frente ao Bloco N, onde se localiza os cursos superiores de tecnologia, fica uma 

ampla área de convivência, instalada em dois níveis. O primeiro nível é uma área livre e aberta 

tendo uma fileira de bancos em alvenaria. O segundo nível possui maior elevação (em relação 

ao primeiro) sendo também livre, porém equipada com apoios para proteção ao sol e a chuva. 

Estas áreas se destinam a socialização dos alunos, bem como apoio aos serviços da 

lanchonete que está ali instalada. 

 Ao lado da secretaria geral se encontra outra 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. 

 
 

7.9 Condições de Acessibilidade para Pessoas com 

Deficiência ou Mobilidade Reduzida 

 O acesso ao térreo do Bloco N 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 do prédio pode ser feito 

através de elevador. Os banheiros são dotados de rampa e estão adaptados para cadeirantes, 

incluindo instalações sanitárias especiais e pia com rebaixamento. 

 

7.10 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: 
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 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, 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.  
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 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. 

  Lanchonete: A lanchonete que atende aos cursos superiores de tecnologia, se localiza em 

uma área de convivência que fica em frente do Bloco N. Tendo várias opções de produtos, ela 

se destina a suprir a necessidade de alimentação dos alunos, funcionando em período 

integral.   

 

8. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO 
CURSO 

 

O processo de elaboração e implementação dos projetos pedagógicos da 

UniEVANGÉLICA é de responsabilidade de cada curso, contando com a colaboração e 

acompanhamento do Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico. Este Núcleo integra a Pró-Reitoria 

Acadêmica e é composto pelas Coordenadorias de Planejamento, Apoio ao Docente e 

Avaliação e Qualificação Pedagógica.  

    Para sua elaboração, são considerados: referencial teórico, legislação vigente, 

diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC, referenciais para elaboração de projetos 

pedagógicos da UniEVANGÉLICA e os critérios do ForGRAD.  

    Outro aspecto considerado é a utilização dos recursos de educação à distância e 

uso de novas tecnologias de informação e comunicação, como ferramentas de aprimoramento 

dos processos acadêmicos. Para cumprir essa finalidade, a instituição criou o Núcleo de 

Educação à Distância - UniVIRTUAL, que coordena e oferece suporte aos docentes e 

discentes, nos diferentes cursos e programas. 

    Quanto à avaliação dos PPCs na UniEVANGELICA, ocorre em duas instâncias: a 

primeira, institucional, na CPA, por meio de sua sub-comissão – SEA; a segunda instância, no 

âmbito do curso,  por meio do NDE.  

    A SEA realiza a avaliação inicial do projeto do curso e das condições de sua 

implantação, emitindo parecer e recomendações de melhorias. 

    Porém, o processo contínuo de avaliação do PPC é atribuição do NDE, sob a 

orientação da CPA.  Haja vista a natureza dos cursos superiores de tecnologia, tendo como um 

de seus pilares ao atendimento as demandas do mercado de trabalho, o NDE também se 

orienta para a pertinência do PPC em face às práticas profissionais mais atuais. Após os 

apontamentos levantados pelo NDE, cabe ao Colegiado do Curso aprovar as alterações 
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solicitadas. É importante ressaltar que o colegiado possui representação de seu corpo 

estudantil. 

 

9. 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 de História da Gastronomia e na de 

Sociedade e Gastronomia; 

 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 enquanto visitava a Liberty University nos 

Estados Unidos. Foi presenciado cerca de 7 mil dissentes e colaboradores aprendendo sobre 
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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 a 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 momentos onde colaboradores, docentes e discentes se encontram para juntos ouvir 

alguém que esteja fazendo diferença em nossa nação e por isso tem conteúdo e vivencia para 

apresentar a 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 (Com Vocação). 

A Educação em Direitos Humanos é abordada através de: 

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

Atividades Multidisciplinar I. 

 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 disponibilizará o acompanhamento especializado 

para a inserção social digna e acadêmica do aluno. A IES promoverá, igualmente, condições 

para a garantia dos seus direitos e tratamento digno.  

 

  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. 
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  Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
(Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010) 
NSA para os cursos sequenciais 
 

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) 
NSA para bacharelados, licenciaturas e sequenciais. 

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.  

 

  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. 

  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. 

 

  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) 
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A UniEVANGÉLICA, mantida pela Associação Educativa Evangélica, atende aos 

dispositivos legais de protocolo das informações para autorização e reconhecimento de cursos, 

no Sistema E-mec, conforme previsto na Portaria 40, 12/12/2007, alterada pela Port. Normativa 

n. 23, 01/12/2010. 

 

  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) 
 

Considerando a responsabilidade social da UniEVANGÉLICA frente ao desafio 

do equilíbrio ecológico e promoção da qualidade de vida da comunidade, assim como os 

dispositivos legais a serem cumpridos pelas Instituições Educacionais, os CST  favorecem 

práticas educativas integradoras sobre as questões ambientais. Tais atividades e programas 

têm como objetivos 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.  

As Políticas de Educação Ambiental é abordada através de: 

 Projeto Interdisciplinar – pesquisa orientada sobre o tema dentro da disciplina de 

Atividades Multidisciplinares II. 

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

Atividades Multidisciplinares) com exibição de filmes temáticos. 


