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APRESENTAÇÃO 

Este projeto pedagógico de curso (PPC), documento essencial para 

gestão do Curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA, atualizado de acordo com as demandas de mercado local, 

regional e nacional, baseia-se nas diretrizes nacionais para cursos superiores, no 

conselho de classe sistema Conselho Federal e Regional de Engenharia e 

Agronomia -  CONFEA/CREA e nos princípios institucionais estabelecidos pela 

Associação Educativa Evangélica - AEE. 

Este documento foi estruturado de forma a contribuir com a formação de 

nosso egresso, preparando-o para a profissão de engenheiro mecânico, de forma 

generalista, porém colaborando para sua atuação em segmentos industriais e 

comerciais local, regional e nacional.  

Este documento, foi repensado e revisado de acordo com as orientações 

da institucionais estabelecidas pelo documento “Referenciais para elaboração de 

PPCs de Cursos de Graduação”, ofertados pela AEE-Associação Educativa 

Evangélica de Anápolis, em sua mantida - Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA, de agosto de 2016. 

Este projeto pedagógico de curso, possui como desafio o atendimento às 

exigências legais, contribuir para formação humana e profissional de nossos 

egressos, preparando-os como cidadãos do mundo em consonância com a 

missão e valores da Associação Educativa Evangélica de Anápolis - AEE. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 

1.1. Contexto socioeconômico e político da sociedade contemporânea 

 

 As mudanças provocadas pelo avanço do conhecimento, da tecnologia 

e da comunicação apresentam novos rumos e desafios não somente em setores 

produtivos, mas nas mais diversas áreas de relacionamento do homem. 

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

imensos. De um lado, tem-se a universalização da informação, libertando os 

indivíduos das limitações das culturas nacionais e abrindo possibilidades para a 

internacionalização da cidadania. Por outro lado, passa a exigir que esse cidadão 

seja instruído, receba adequada preparação para que possa participar e usufruir dos 

avanços que a nova ordem oferece. A educação, assim, coloca-se como ponto 

central dessa mudança que se opera em todo o mundo. Ela se torna 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  

Fonte: (PPC PEDAGOGIA -  UniEVANGÉLICA, 2013).  

 Os novos desafios educacionais, produtivos e sociais e as novas 

estruturas de tomadas de decisões pedagógicas, políticas e técnicas da atualidade 

exigem novas dinâmicas, atribuições e expectativas de funcionamento das 

instituições universitárias. 

 Estudos recentes ressaltam aspectos importantes que precisam ser 

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

- Consideração das mudanças que estão ocorrendo na produção e na transmissão 

do conhecimento. 

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

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

conhecimento, e não na instrução. 

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

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



 

 

9 

 

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 profissionais específicos, contribuindo 

para a melhoria das condições de vida e o desenvolvimento cultural e 

socioeconômico da região. 

O Centro Universitário de Anápolis objetiva ampliar sua prestação de serviços por 

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

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

excelência acadêmica e pedagógica. Essa visão apoia-se nas demandas por 

ensino superior, necessário à formação do cidadão, como resposta à premência 

do desenvolvimento regional, buscando a inserção sociocultural e produtiva, de 

modo a contribuir para a elevação dos níveis de qualidade de vida e dignidade da 

coletividade. 

É neste cenário que se situa o Projeto Pedagógico do curso de Engenharia 

Mecânica, o qual se propõe a oferecer uma formação generalista, 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. 

A globalização, o avanço científico e tecnológico demanda empenho 

cada vez maior da atuação humana, exigindo das diferentes profissões um busca 

constante pela inovação para melhorar a qualidade de vida da sociedade, 

destacando o papel do engenheiro mecânico nos avanços industriais e produtivos, 
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por exemplo no desenvolvimento de máquinas agrícolas para aumento da 

produção de alimentos, equipamentos médicos e hospitalares, equipamentos para 

exploração espacial, etc. 

O avanço tecnológico, nas últimas décadas, afetou diretamente o 

profissional de engenharia que deve ser preparado para, durante toda a sua vida 

profissional, gerar, aperfeiçoar, dominar e empregar tecnologias, com o objetivo de 

produzir bens e serviços que atendam oportunamente as necessidades da 

sociedade, com qualidade e custos apropriados. 

O grande desafio dos cursos de Engenharia, destacando a mecânica, é 

formar um profissional tecnicamente preparado para projetar, executar e 

administrar empreendimentos com a visão humanística, se integrando ao contexto 

social e econômico da região em que está inserido. Portanto, o curso de 

graduação em Engenharia Mecânica deve formar profissionais capazes de atuar 

em diferentes subáreas, requerendo uma formação que compreenda aspectos 

técnicos, científicos, gerenciais e de conhecimentos sociais, que compõem a 

cultura de um engenheiro. 

 
1.2. 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 
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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 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 
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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. 

 A construção do Aeroporto de Cargas de Anápolis, em fase de 

finalização, considerada obra estratégica para a consolidação da plataforma 

multimodal no município, contribuirá para que Anápolis se fortaleça como 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.  

FONTE: PDI 2014-2018 
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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 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. 

FONTE: PPI/PDI 2014-2018 

 

A cidade de Anápolis é uma região em pleno crescimento em diversas 

áreas, destacando os avanços no setor produtivo e logístico, geradora de 

empregos e oportunidades industriais, comerciais e de prestação de serviços. O 

curso de Engenharia Mecânica está envolvido neste processo de desenvolvimento 

que envolve não só o município, mas toda a região do entorno da cidade. Para 
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formar o Engenheiro Mecânico da UniEVANGÉLICA, o curso trabalha os 

conteúdos, as competências, habilidades e atitudes fundamentais para agregar 

valor ao desenvolvimento humano e, consequentemente, ao desenvolvimento 

socioeconômico e cultural, do Estado de Goiás e do país.   

 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

2.1 . Características da Instituição Mantenedora 

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

1947, pelo Reverendo Arthur Wesley Archibald, tem como tarefa fundamental 

contribuir para a educação e a formação de crianças, jovens e adultos da região 

Centro-Oeste.  

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

uma instituição confessional, de caráter interdenominacional e marca presença 

com a fundação de escolas em diversas cidades do Estado de Goiás.  

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

Colégio Álvaro de Melo, em Ceres; o Educandário Nilza Rizzo, a Escola Luiz 

Fernandes Braga Júnior, o Normal Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, em 

Cristianópolis; tendo estes últimos sido desativados, ao longo do tempo. 

 Durante a década de 1960, no contexto da interiorização do 

desenvolvimento provocado pela transferência da capital federal para a Região 

Centro-Oeste, e a partir da abertura propiciada pelo governo federal para o 

credenciamento de novas Instituições de Ensino Superior, a AEE criou sua 

primeira faculdade. Assim, em 27 de fevereiro de 1961, o Conselho Federal de 

Educação autorizou o funcionamento da Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão – 

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

de março de 1969, a Faculdade de Direito de Anápolis – FADA – foi autorizada a 

funcionar e, em 23 de novembro de 1971, foi igualmente autorizada a Faculdade 

de Odontologia. A Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício, situada em 

Ceres, no Estado de Goiás, foi autorizada a funcionar pelo Decreto nº. 76.994, de 
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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. 

 

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. 
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• Desenvolvimento de um Projeto Institucional de qualidade, que valorize as 

potencialidades e individualidades do ser humano. 

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

aprimoramento e ao crescimento intelectual. 

• Desenvolvimento de programas institucionais que possibilitem a 

consolidação do Projeto Pedagógico do Centro Universitário, garantindo a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão universitária. 

• Estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de 

prestação de serviços. 

FONTE: PDI 2014-2018 

2.2 Características da Mantida 

 
 O Centro Universitário de Anápolis foi criado a partir das Faculdades 

Integradas da Associação Educativa Evangélica, tendo sido credenciado em 15 de 

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

de 16 de março de 2004. Em decorrência de seu credenciamento, a Instituição criou, 

então, em 2004, o curso de Sistemas de Informação, no turno noturno, e em 2005, o 

curso de Ciência da Computação, no turno matutino, e os cursos de Farmácia e 

Biologia/Licenciatura, no período noturno. Em 2008, 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. Em 

22 de outubro de 2009 foi autorizou a implantação do curso de Bacharelado em 

Engenharia Mecânica através da Resolução CAS nº 29/2009. 

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

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

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

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

de 2004, que prevê que as instituições de ensino superior possam introduzir na 

organização pedagógica curricular de cursos superiores a oferta de disciplinas 
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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.  

 Considerando sua missão, a UniEVANGÉLICA concretiza sua 

proposta educativa por meio dos cursos de graduação – licenciatura e bacharelado, 

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

programas e linhas de pesquisa e, ainda, dos cursos de extensão. Essa prerrogativa 

da Instituição em ofertar cursos nos diferentes níveis de ensino superior favorece a 

articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão. A dinâmica da 

integração dessas atividades mobiliza o processo educativo. Nesse sentido, a 

UniEVANGÉLICA incorpora às suas atividades acadêmicas programas de iniciação 

científica, além de projetos de extensão e ação comunitária, que proporcionam 

outros espaços de construção, contextualização e divulgação do conhecimento. Do 

mesmo modo, a utilização de novas tecnologias da informação, baseadas na 

comunicação e na interação, contribuem para o desenvolvimento das habilidades 

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

produção do conhecimento, com maior autonomia. 

FONTE: PDI 2014-2018 

 

3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

3.1. Identificação do curso 

 

Em 22 de outubro de 2009, o Conselho Acadêmico Superior (CAS) do Centro 

Universitário de Anápolis autorizou a implantação do curso de Bacharelado em 

Engenharia Mecânica (Resolução CAS nº 29/2009), com 10 semestres de 
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duração, funcionamento em turno noturno de segunda a sexta e diurno aos 

sábados, oferta de 120 vagas anuais com duas entradas, na sede da 

UniEVANGÉLICA.  

O curso foi reconhecido pelo MEC com nota 4 em 29 de julho de 2014, 

conforme Portaria nº 431 publicado com registro no MEC Nº. 201306469. 

Informações complementares podem ser observadas no Quadro 1 

 

Quadro 1. Informações de identificação do Curso de Engenharia Mecânica 

Denominação: Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica 

Modalidade: Educação Presencial 

Titulação: Bacharel em Engenharia Mecânica 

Regime de matrícula: semestral 

Número de vagas anuais: 120 vagas 

Turno: noturno segunda a sexta / diurno aos sábados 

Dimensionamento da turma: 60 alunos 

Tempo mínimo de integralização: 10 semestres 

Tempo máximo de integralização: 15 semestres 

Carga horária total do curso: 3633 h 

 

O Curso de Engenharia Mecânica da UniEVANGÉLICA apresenta um total 

de 3633 horas relógio e 4360 horas/aula com um mínimo de 10 e um máximo de 

15 semestres para sua integralização, atendendo as DCNs (Diretrizes Curriculares 

Nacionais) podendo em casos especiais, integralizar a matriz curricular em um 

número inferior a 10 semestres, quando envolver intercâmbios internacionais ou 

nacionais, transferências entre instituições e exames de proficiência. Em todos os 

casos deverá ser cumprido integralmente as 4360 horas/aula conforme 

determinação legal. 

De forma a atender as exigências legais, mas principalmente 

contribuindo para formar profissionais e cidadãos os temas transversais 
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relevantes para uma adequada formação de nossos egressos estão 

contemplados no curso da seguinte maneira: 

 

Direitos humanos – Tema incluído nas disciplinas de: Legislação profissional e 

Segurança do Trabalho; Cidadania, Ética e Espiritualidade e Higiene do Trabalho. 

 

Direitos da Mulher – Tema estudado nas disciplinas de Cidadania, Ética e 

Espiritualidade, Legislação profissional e Segurança do Trabalho. De forma 

complementar o discente pode cursar outras disciplinas, em outros cursos da 

UniEVANGÉLICA ou outra IES, por meio das duas disciplinas Optativas, que 

permite flexibilidade de escolha. O curso incentiva e busca constantemente 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos da Constituição Federal e da Convenção Interamericana para prevenir, 

punir e erradicar a violência de qualquer forma contra a mulher. 

 

Portadores de Deficiência – Tema baseado na discussão das políticas nacionais 

para esse grupo. Incluído nas disciplinas: Legislação profissional e Segurança do 

Trabalho; Cidadania, Ética e Espiritualidade e Higiene do Trabalho e também em 

disciplinas optativas. 

 

Educação Ambiental – Tema abordado nas disciplinas de: Introdução a 

Engenharia, Química, Empreendedorismo, Ciência do Ambiente e Gestão de 

Manutenção. A equipe gestora do curso incentiva e orienta para que as diversas 

disciplinas do curso atue de forma interdisciplinar e contemple os quesitos de 

educação ambiental.  

 

Educação das relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira e 

indígena – Temas contemplados nas disciplinas de Introdução a Engenharia; 

Cidadania, Ética e Espiritualidade e Legislação profissional e Segurança do 

Trabalho.  
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Ensino de Libras – Tema explorado por meio da disciplina optativa oferecida na 

matriz curricular do curso.  

De maneira complementar e interdisciplinar o curso de engenharia 

mecânica busca aplicar e intensificar os conteúdos pertinentes a todos esses 

temas transversais durante a realização das disciplinas Projeto de Máquinas I, 

Projeto de Máquinas II, Trabalho de Conclusão de Curso I e II e Estágio 

Supervisionado onde a abordagem integradora entre máquina e pessoa deve 

prevalecer. 

O curso também desenvolve atividades de campo, visitas técnicas e 

projetos de extensão inserindo assim os alunos na comunidade, permitindo a 

convivência e o relacionamento com os diversos grupos étnico-raciais, portadores 

de necessidades especiais, tendo a oportunidade de vivenciar questões de direitos 

humanos, direito da mulher e educação ambiental. 

 

3.2. Formas de ingresso - processo seletivo, vagas remanescentes - 

portadores de diplomas, transferências 

 

O acesso ao curso ocorre principalmente por meio do processo seletivo, 

na modalidade vestibular. Processo organizado pela Comissão de Seleção de 

Discentes (CONSEL), aberto anualmente e publicado por meio de edital da 

Reitoria.  

O regime de provas é presencial, impressa (caneta e papel). No 

entanto, pode ser aberto processo seletivo continuado na modalidade eletrônica, o 

que respeitará os critérios do edital em vigente. 

A classificação dos aprovados 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. 
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Fazem parte do conjunto de requisitos do processo seletivo, o 

desempenho na prova ou de acordo com a opção do candidato, aproveitamento 

do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Neste último caso, o candidato concorrerá a vaga somente com os 

pontos obtidos nesse exame. Para o aproveitamento do Enem deve se considerar 

os exames realizados nos três últimos anos. Caso o candidato tenha participado 

mais de uma vez deverá indicar apenas um resultado. Para o cálculo da nota final 

a média aritmética total dos pontos alcançados no Exame deve ser igual ou 

superior a 450 pontos e a nota da redação diferente de zero. 

Independente da modalidade do processo seletivo, os candidatos são 

selecionados até o limite de vagas ofertadas para o primeiro período do curso. Os 

candidatos classificados serão convocados por ordem de classificação, enquanto 

houver vagas remanescentes. A chamada é feita por meio de Edital da Reitoria, 

publicado na Web página da Instituição.  

Existem outras formas de acesso ao curso, sejam elas: portador de 

diploma de curso superior e transferência de cursos superiores de áreas afins. 

Todo o processo deve atender os critérios do edital publicado pela Reitoria. No 

caso de ingresso por transferência, o aproveitamento de estudos de acadêmicos 

oriundos de outras Instituições ou cursos, matriculados regularmente, está 

devidamente regulamentado no Decreto 5.773/2006 e no Centro Universitário pela 

Resolução do CAS nº.18, de 19 de Dezembro de 2008, que permite o 

aproveitamento de estudos, em caso de transferências e ingresso de alunos 

portadores de diploma de curso superior, respeitando-se os requisitos e 

similaridade de carga horária e de conteúdo programático.  

A avaliação realizada pelo professor da disciplina pode resultar em três 

tipos pareceres: a) aproveitamento por reconhecimento, quando a disciplina da 

instituição de origem, apresentar carga horária igual ou superior a 75% da 

disciplina da matriz curricular vigente no curso e conteúdo convergente; b) 

aproveitamento por adaptação, quando a disciplina a ser aproveitada apresentar 

carga horária inferior a 75%, mas o mínimo 50% da disciplina da matriz curricular 
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vigente no curso e os conteúdos devem ser em sua maioria convergentes, e c) 

não aproveitamento, ocorre devido à incompatibilidade de carga horária e/ou 

conteúdo, indica a disciplina deve ser cursada pelo acadêmico devidamente 

matriculado. 

As formas de ingresso são definidas pela Instituição e devem estar 

coerentes com os dispositivos legais, por meio de processo seletivo unificado e, 

havendo vagas remanescentes, por meio de análise de currículos de portadores 

de diploma de graduação.  

O Curso de Engenharia Mecânica disponibiliza 120 vagas anuais (60 

vagas semestrais) com um tempo mínimo de integralização de 10 semestres e 

máximo de 15 semestres, incluindo aulas e atividades acadêmicas no período 

noturno das 19:00 às 22:40 horas e aos sábados, com atividades no período 

diurno. 

 
3.3. Justificativa do curso 

 
Os avanços da sociedade dependem de maneira direta ou indireta de 

atividades relacionadas com máquinas e equipamentos juntamente com 

habilidades intelectuais e emocionais para lidar com a relação homem-máquina de 

maneira cada vez mais eficaz. Para alcançar estes resultados é fundamental o 

desenvolvimento das diversas áreas da engenharia mecânica, como tecnologia de 

materiais, processos de fabricação, eletropneumática e eletro hidráulica, ciências 

térmicas, mecânica dos fluídos e tecnologia dos materiais.  

A engenharia mecânica então se propõe a colaborar com o suprimento 

do homem e da sociedade com recursos capazes de colaborar com a manutenção 

da vida, a salubridade dos ambientes de trabalho e o desenvolvimento de 

tecnologia. Dentre estas atividades estão: projeto de máquinas e equipamentos, 

implantação e melhoria em processos de manutenção de sistemas mecânicos, 

racionalização do uso de energias, avanços no controle da vida útil de peças e 

componentes, etc.  
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Nesse sentido a engenharia mecânica recorre à utilização de vários 

tipos de materiais, tais como: aços, ligas especiais, ferros fundidos, polímeros, 

cerâmicos, compósitos e semicondutores. As pesquisas realizadas no curso de 

engenharia mecânica envolvem etapas de planejamento, execução, verificação 

dos resultados, reavaliação e sistematização, interagindo com as diversas áreas 

do conhecimento como: eletroeletrônica, automação e controle, meio ambiente e 

social, segurança e saúde ocupacional, legislação, ética, etc. 

A região Centro-Oeste do Brasil e especificamente o município de 

Anápolis apresenta características estratégicas em função de sua posição 

geográfica, apresentando excelente opção de logística para todos os segmentos 

de produção e comércio. Desta maneira, as várias necessidades de diversas 

ordens: logísticas, estruturais, tecnológicas e sociais, ressaltam a importância do 

desenvolvimento da engenharia mecânica enquanto ciência local, em nível de 

excelência e com possibilidades de suprir as principais demandas existentes. 

O Estado de Goiás está entre as 10 maiores economias do país, 

contribuindo com aproximadamente 3% do PIB e emprega mais de 50% das 

pessoas do segmento industrial, gerando oportunidades de trabalho para 

engenheiros mecânicos. De acordo com o projeto Goiás 2020 lançado em agosto 

de 2010 para que o Estado de Goiás atinja uma meta de 4% do PIB brasileiro em 

2020 é necessário criar condições de infraestrutura no Estado, estabelecer 

parcerias com universidades e centros técnicos, difundir modelos de gestão de 

excelência, estimular o comércio exterior, dentre os itens que compõem a agenda 

estratégica do projeto (FIEG, 2015).   

O curso de Engenharia Mecânica da UniEVANGÉLICA propõe formar 

profissionais de alto desempenho técnico e metodológico, com formação inicial 

relacionada às áreas da matemática, química, física e informática e formação 

profissional nas áreas específicas da engenharia mecânica, como mecânica dos 

fluídos, mecânica dos sólidos, processos de fabricação, ciência dos materiais e 

sistemas mecânicos diversos.  
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No âmbito regional, o curso de engenharia mecânica busca atender às 

demandas do Estado de Goiás e da região Centro-Oeste, que tem apresentado 

expressivo crescimento industrial nas últimas décadas, graças aos incentivos 

oferecidos pelo governo para a instalação de novas empresas. Entre os setores 

industriais mais expressivos se destacam as agroindústrias, as minerações, o 

setor farmo-químico, o setor alimentício, setor de serviços, as indústrias de base e 

ainda o setor de montagem automotiva. 

Outro ponto importante é a abundância de matéria-prima disponível no 

estado de Goiás, o que, nos últimos anos, contribuiu para que grandes 

empreendimentos do ramo da indústria alimentícia transferissem suas plantas 

industriais para Goiás, possibilitando maior agregação de valor aos produtos da 

agropecuária, os quais, até pouco tempo atrás, eram comercializados in natura em 

sua quase totalidade. Entre os diversos produtos beneficiados no Estado, os 

principais são: derivados da soja, milho, cana-de-açúcar, leite, tomatados, 

massas, conservas, biscoitos e frigoríficos (de bovinos, suínos e aves). Neste 

setor, ainda há que se destacar a importante produção de bebidas (refrigerantes, 

cervejas, sucos e água mineral) (SEPLAN, 2015). 

Atualmente, a indústria goiana já responde por mais de 30 por cento do 

PIB do Estado. Goiás não chega, ainda, a ser um Estado predominantemente 

industrial, mas caminha a passos largos nesse sentido. 

Para entender a inserção de Goiás no mundo globalizado, o Estado 

exporta para países como a Holanda, Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Itália, 

Japão e países do Mercosul. Para ter o produto local aceito no exterior, sem 

dúvida os produtores goianos precisam primar pela qualidade e produtividade. Isto 

significa que seus produtos devem obedecer a padrões rigorosos de qualidade 

exigidos pelos países ou blocos econômicos. 

Nesse contexto, o Estado de Goiás, como todo o Brasil, necessita 

ampliar seu potencial de profissionais das diversas áreas dos saberes, inclusive 

das engenharias. O Curso de Engenharia Mecânica da UniEVANGÉLICA está em 
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consonância com as necessidades de profissionais que atendam às demandas da 

cidade de Anápolis, do Estado de Goiás e de todo o Brasil. 

Por meio de atividades de extensão multidisciplinares promovidas pelo 

curso e pela UniEVANGÉLICA e também pelas disciplinas transversais ofertadas 

pelo curso, com abrangência aos temas: Direitos Humanos, Direitos da Mulher, 

Portadores de Deficiência, Educação Ambiental, Educação das relações Étnico-

Raciais e História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Ensino de Libras, o 

acadêmico tem oportunidade de associar as teorias com a prática profissional e 

pessoal, promovendo assim ao egresso do curso não só uma formação voltada 

exclusivamente ao mercado de trabalho, mas que objetiva formar cidadãos 

capazes de atuar como profissionais competentes e conscientes na transformação 

da sociedade na qual esse mercado se insere. 

 

3.4. Objetivos do curso 

3.4.1. Objetivo geral  

 

Promover formação sólida e generalista para habilitar profissionais com 

competência para atuar nas diversas áreas da engenharia mecânica, utilizando de 

princípios econômicos, socioambientais, éticos, morais e culturais, baseado nas 

diretrizes curriculares nacionais, nos requisitos do conselho CONFEA/CREA e no 

perfil de egresso do engenheiro mecânico. 

 

3.4.2. Objetivos específicos 

➢ Desenvolver uma formação acadêmica sólida, generalista e consistente, 

contemplando as áreas do conhecimento preconizadas pelo marco legal, definido 

pelo MEC, através das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para Cursos de 

Engenharia Mecânica; 

➢ Capacitar e habilitar um profissional para atuar nas diversas áreas que 

compõem a Engenharia Mecânica; 
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➢ Estimular o desenvolvimento de habilidades para desenvolver projetos de 

sistemas mecânicos; 

➢ Estimular o desenvolvimento de habilidades para gestão de pessoas, 

máquinas e equipamentos; 

➢ Realizar atividades que associam a teoria com situações práticas de forma 

integrada e interdisciplinar; 

➢ Introduzir uma abordagem de pesquisa científica em todos os conteúdos e 

processos desenvolvidos no curso, ampliando as possibilidades de inovar e 

desenvolver projetos de engenharia mecânica; 

➢ Desenvolver atividades teóricas, práticas e experimentais de maneira a 

consolidar o processo de ensino – aprendizagem; 

➢ Estimular a participação em projetos de pesquisas e extensão; 

➢ Incentivar a realizar de estágios profissionalizantes durante a graduação 

para fortalecer as relações interpessoais e ampliar as possibilidades de aplicação 

de conhecimentos técnicos/científicos; 

➢ Desenvolver os conteúdos com foco em habilidades e competências 

desejadas no perfil do egresso; 

➢ Estimular o desenvolvimento das relações humanas e habilidades de 

comunicação no ambiente de trabalho; 

➢ Destacar a importância dos princípios éticos, morais e respeito à cidadania 

para obter um crescimento sustentável; 

➢ Desenvolver atividades inter e multidisciplinares no âmbito de todo o curso; 

➢ Estimular a participação no conselho de classe CONFEA/CREA; 

➢ Desenvolver atividades de aproximação do curso junto ao mercado 

profissional e a comunidade em geral, estreitando as relações entre ciência, 

tecnologia e desenvolvimento humano; 

➢ Desenvolver atividades que promovam a reflexão e prática envolvendo: 

direitos humanos, direito da mulher, portadores de deficiência, educação 

ambiental, educação das relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira 

e indígena e ensino de Libras. 
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3.5. Perfil profissional do egresso 

 
O engenheiro mecânico formado pela UniEVANGÉLICA, deverá ser capaz 

de atuar em processos de diversos segmentos: como fabricação mecânica, 

indústria naval, petroleira, sucroalcooleira, siderúrgica, metalúrgica, de materiais, 

têxtil, bebidas, farmacêuticas, automobilística, e em todas as outras áreas da 

ciência e tecnologia que envolvam projetos, instalações, operações e manutenção 

de máquinas e equipamentos. Por isso o curso oferece uma formação generalista, 

dando opção ao discente de atuar em diversos segmentos do mundo do trabalho.  

Este profissional será preparado para exercer atividades relacionadas a: 

projetar e desenvolver máquinas e equipamentos como sistemas de refrigeração e 

aquecimento; ferramentas da indústria metal-mecânica; motores e mecanismos 

diversos; atuar no controle de qualidade de produtos e processos, realizando 

testes de resistência, calibração e aferição; implantar e/ou melhorar normas e 

procedimentos de segurança para o setor produtivo, garantindo saúde e 

integridade dos trabalhadores; exercer atividades multidisciplinares com outros 

engenheiros como de produção, automação, eletrônica e civil; supervisionar 

processos produtivos, máquinas, ferramentas e equipamentos; gerenciar equipes 

de manutenção e execução de projetos. O engenheiro mecânico poderá também 

atuar em instituições científicas e de pesquisa, estabelecimentos de ensino, 

empresas de consultoria e assessoria. 

Conforme a Lei 5194 de 24/12/1966, o exercício da profissão de 

engenheiro é regulamentado e fiscalizado pelo sistema CREA/CONFEA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia / Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia), onde são designadas as áreas de atuação do engenheiro mecânico. 

De acordo com a resolução 218 de 29 de junho de 1973 do sistema 

CONFEA/CREA, o engenheiro mecânico poderá desenvolver 18 atividades 

profissionais destacadas em seu artigo 1º aplicadas a processos mecânicos; 

máquinas em geral; instalações industriais e mecânicas; equipamentos mecânicos 

e eletromecânicos; veículos automotores; sistemas de produção de transmissão e 
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de utilização do calor; sistemas de refrigeração e de ar condicionado; seus 

serviços afins e correlatos. 

 

Atividades de Engenharia, segundo Res. 218 de 29/06/73 do CONFEA: 

Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 

Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação  

                       técnica; 

Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 

Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; 

Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 

Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 

Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 

Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou  

                       Manutenção; 

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; 

Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

 

Além disso, o Curso de Engenharia Mecânica da UniEVANGÉLICA 

estimula que o egresso construa, ao longo de sua formação, as seguintes 

competências e habilidades: 

✓ Identificar, formular e resolver problemas de Engenharia Mecânica;  
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✓ Identificar os recursos disponíveis, as tecnologias aplicáveis e os 

processos de construção que melhor atendam às restrições impostas;  

✓ Atuar compatibilizando necessidades, recursos e processos; 

✓  Ser capaz de identificar demandas, tecnologias, restrições, 

possibilidades de inovação e atuar de acordo com as metodologias e 

limitações técnicas e legais; 

✓ Utilizar de forma racional os recursos, a execução de serviços com 

elevado padrão de qualidade e a possibilidade de mitigar situações de 

risco com atuações emergenciais; 

✓ Dominar e aplicar fundamentos científicos e técnicos; 

✓ Atuar em projetos e serviços, planejamentos, construção e 

gerenciamento de manutenção de máquinas, monitoramentos, 

controles técnicos e tecnológicos; 

✓ Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;  

✓ Valorizar a criatividade, a pesquisa e a busca de soluções 

inovadoras e otimizadas; 

✓ Cultivar uma visão sistemática de transformação social e progresso; 

✓ Desenvolver um espírito empreendedor; 

✓ Sempre primar por uma postura reflexiva, crítica, ética e profissional. 

 
 3.6. Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

O Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA tem como objetivo 

para os próximos 5 anos ser consolidado como uma Instituição cristã de educação 

e centro de excelência em ensino, pesquisa e extensão. Para tanto, vem 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. 
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● Valorização profissional, com investimento em projetos de capacitação que 

visem o aprimoramento e o crescimento intelectual. 

● Desenvolvimento de programas institucionais que possibilitem a 

consolidação dos Projetos Pedagógicos de seus cursos ofertados, 

garantindo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão universitária. 

● Estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de 

prestação de serviços a sociedade e a comunidade acadêmica em geral. 

FONTE: PDI 2014-2018. 

  

O curso de Engenharia Mecânica propõe-se a contribuir com as 

políticas institucionais procurando assim atender as demandas de mercado 

(empresas do segmento industrial, empresas públicas e privadas, instituições de 

ensino, hospitais, aeroportos, dentre outros) com profissionais capazes de aplicar 

as competências, habilidades, atitudes e valores voltados para as áreas de 

fabricação mecânica, indústria naval, petroleira, sucroalcooleira, siderúrgica, 

metalúrgica, de materiais, têxtil, bebidas, farmacêuticas, automobilística, e em 

todas as outras áreas da ciência e tecnologia que envolvam projetos, instalações, 

operações e manutenção de máquinas e equipamentos. Na esfera humana, o 

curso busca estimular a construção de uma sociedade democrática, justa, cristã, 

ética e cidadã, promovendo, assim, melhor qualidade de vida das pessoas e a 

busca pelo crescimento sustentável cumprindo, portanto, os propósitos da missão 

institucional. 

Tais objetivos são alcançados visando o tripé da educacional, ou seja, 

ensino, de pesquisa e de extensão conforme preconiza as políticas institucionais 

do Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA. 

A busca da articulação do ensino, com atividades de pesquisa e 

extensão exige do curso uma abordagem metodológica comprometida com a 

interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do espírito científico, com a visão 

crítica da realidade local, regional e nacional, e autonomia intelectual do aluno. 
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O curso adota como referência as políticas institucionais constantes no 

PDI (Projeto de Desenvolvimento Institucional) para desenvolvimento de práticas 

que envolvam ensino, pesquisa e extensão. 

 
 
 

3.6.1. Políticas institucionais de ensino no âmbito do curso 

 
Para a UniEVANGÉLICA o ensino constitui-se, essencialmente, de 

aquisição e produção de conhecimento. Desta forma, a Instituição concebe o 

papel do professor como um mediador entre o aluno e o conhecimento. Está 

implícito na concepção de formação humana e profissional preconizada pela 

Instituição o processo de elaboração de conhecimento dinâmico e contextualizado, 

requerendo a participação ativa do acadêmico na construção de sua 

aprendizagem. Para tanto, se faz necessária a adoção de metodologias de 

aprendizagem dinâmicas e inovadoras, que possibilitem condições adequadas 

para a construção do conhecimento. De igual modo, as ações de avaliação 

requeridas por essa concepção de educação superior devem ser contínuas, com 

ênfase na reflexão sobre a formação, por meio de processos diagnósticos que 

tenham como propósito a identificação de êxitos e retificações para o re-

planejamento, quando necessário, com vistas ao aprimoramento das ações 

educativas. 

FONTE: PDI 2014-2018. 

 
 

No Curso de Engenharia Mecânica Adota-se como referência o PDI 

(Projeto de Desenvolvimento Institucional) e o PPI (Projeto Pedagógico 

Institucional) onde as atividades de ensino ocorrem principalmente a partir de 

exposições, debates e orientações contextualizadas em sala de aula e 

laboratórios. Para as práticas laboratoriais, são apresentados aos alunos os 

equipamentos e as operações específicas das atividades voltadas para 
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engenharia mecânica. Nas atividades computacionais e de atelier, a IES 

disponibiliza equipamentos de informática e pranchetas de desenho. 

As atividades de ensino são organizadas utilizando-se estratégias que 

favoreçam o domínio consistente da fundamentação teórica das respectivas 

disciplinas, além de conduzir ao desenvolvimento das habilidades cognitivas, 

humanas, técnicas e científicas, requeridas para o exercício profissional. Sendo 

assim, são articuladas atividades teóricas e atividades práticas, que poderão fazer 

interface com as atividades de extensão e iniciação científica. 

As atividades de ensino buscam, ainda, estimular o espírito de 

investigação por meio da utilização de diferentes fontes de consultas e referências 

bibliográficas. Nesse sentido, além do acervo da biblioteca, a IES dispõe de um 

sistema acadêmico – Lyceum - que disponibiliza espaço de trabalho virtual às 

disciplinas da matriz curricular. O professor de cada disciplina utiliza tal espaço 

para divulgar os planos de ensino, avisos, links de interesse e materiais 

acadêmicos para consulta dos estudantes (apostilas, listas de exercícios, 

gabaritos, matérias de jornais e revistas, textos, planilhas, programas 

computacionais e artigos). 

Além das aulas teóricas e práticas em laboratórios ou em ambientes 

simulados, constituem atividades de ensino: Atividades Complementares, Estágio 

Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso e Apoio Pedagógico. 

A monitoria consiste em um tipo de apoio pedagógico, onde um aluno- 

monitor, é o facilitador do processo ensino aprendizagem, mediante conteúdos 

significativos para o discente que procura ajuda. A monitoria consiste também em 

uma ferramenta importante para preparo de futuros docente, propiciando a 

aproximação professor-aluno, criando um importante espaço de debate e 

construção coletiva do conhecimento. Os alunos que queiram ser monitores se 

submetem ao processo de avaliação seletiva aplicada pelo professor responsável 

pela disciplina, conforme a publicação prévia de um Edital detalhado em 

regulamento próprio de monitoria do Curso (Anexo ao PPC). 
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3.6.2. Políticas institucionais de pesquisa no âmbito do curso 

 

 O Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) incentiva 

constantemente os cursos para desenvolvimento de pesquisa. A instituição conta 

com o Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia – UniCIETEC, 

espaço criado para estimular o crescimento e competitividade das empresas por 

meio do avanço tecnológico. O UniCIETEC é responsável por administrar a 

política de inovação para promover a utilização do conhecimento científico e 

tecnológico produzido na UniEVANGÉLICA. 

O Centro Universitário de Anápolis possui diversos convênios com os 

setores público e privado, permitindo disseminação dos conhecimentos 

acadêmicos e científicos na comunidade. Além desses convênios, a IES realiza 

parcerias para cooperação técnica e científica com instituições públicas e 

privadas, inclusive internacionais, visando à troca de experiências acadêmicas, 

realização de cursos e eventos. Todos os convênios encontram-se listados no 

Balanço Social da Instituição.  

Também são firmadas parcerias com instituições representativas da 

sociedade: SEBRAE, FUNTEC, FAPEG, FINEP, SENAI, Sindicatos, Associações 

de Classes, Universidades, Prefeitura Municipal de Anápolis (e de outros 

municípios circunvizinhos), Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação 

Comunitária, é um núcleo institucional que fortalece os vínculos de seus 

pesquisadores com a sociedade civil, empresas e agências públicas, orientando-

as na captação de recursos e procurando meios de fomentar a inovação e a 

transferência de tecnologia.  

A UniEVANGÉLICA considera a pesquisa um elemento catalisador do 

conhecimento científico, técnico, humanístico e ético, que articulada ao ensino e a 

extensão. A atividade de pesquisa exige adequação metodológica constante e se 
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utiliza de elementos que estimulam olhar crítico, o rigor científico e o processo de 

autonomia intelectual.  

Desde o ano de 2001, a UniEVANGÉLICA desenvolve o Programa de 

Bolsas de Iniciação Científica (PBIC), modalidade de ensino/aprendizagem que 

visa oportunizar a alunos de graduação a experiência do questionamento e da 

investigação científica, por meio da sistematização e organização do saber. Este 

programa é voltado para o incentivo ao desenvolvimento de pesquisas por 

professores e alunos, estimulando atividades científicas e tecnológicas no âmbito 

institucional.  

Todas as atividades de pesquisa são implementadas por meio de 

projetos de pesquisa avaliados e acompanhados por comissões compostas por 

professores titulados, inclusive sendo compostas por consultores externos 

oriundos de IES de outros estados do país. 

A UniEVANGÉLICA conta com os Programas de Bolsas de Iniciação 

Científica (PBIC) e Programa de Iniciação Científica Voluntária (PVIC) para 

estimular a cultura científica e para solidificar linhas de pesquisa no âmbito 

institucional e do Curso de Engenharia Mecânica. O PBIC é uma modalidade de 

ensino-aprendizagem que visa oferecer aos acadêmicos de graduação a 

experiência de questionamento, sistematização e organização do saber, elevando-

os da condição de receptores para a de produtores de conhecimento. Esse 

Programa visa atender acadêmicos da UniEVANGÉLICA, que desejam realizar 

atividades vinculadas à Projeto de Pesquisa de um Professor-Orientador da 

Instituição e desenvolvidas com recursos internos ou obtidos a partir de parceria 

com organizações de fomento à pesquisa. O PVIC por sua vez, trata-se de um 

programa voltado para a iniciação voluntária à pesquisa de alunos de graduação. 

Oferece uma ferramenta de indução do pensamento científico e introduz o 

acadêmico à pesquisa e a inovação. 

Também é oferecido o Programa de Bolsas em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (PBITI) e o Programa Voluntário em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (PVITI). Esses programas têm por objetivo selecionar 



 

 

35 

 

pesquisadores e alunos para desenvolverem projetos de pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico (de produtos bens ou serviços) ou de processos 

inovadores que transformem ideias inovadoras em empreendimentos 

potencialmente sustentáveis e que incorporem novas tecnologias, em setores 

econômicos ou sociais, podendo gerar patentes. 

A Bolsa de Iniciação Científica tem a duração de um ano (12 meses) sendo 

não prorrogável. Seu valor será fixado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e em 

qualquer hipótese, não haverá o pagamento de horas extras. A concessão da 

Bolsa de Iniciação Científica não configura, em qualquer hipótese, vínculo 

empregatício entre bolsistas e a UniEVANGÉLICA. O pagamento da bolsa mensal 

a que o bolsista tem direito será efetuado pela Tesouraria da Instituição. 

A divulgação do período de inscrição será feita pela ProPPE por meio de 

edital, que será disponibilizado todo ano, na página da UniEVANGÉLICA na 

Internet e nos murais de aviso da Instituição. Os critérios para inclusão do Projeto 

de Pesquisa deverão considerar, inicialmente, o enquadramento nas linhas de 

pesquisa principais da UniEVANGÉLICA, a consistência teórico-metodológica da 

proposta, a importância do tema a ser estudado e a sua exequibilidade no prazo 

proposto. 

FONTE: Adaptado do PDI 2014-2018 e PPI. 

 

 No âmbito do curso de Engenharia Mecânica, a produção científica é 

desenvolvida através do estímulo à pesquisa sobre temas das grandes áreas da 

Engenharia Mecânica como: Processos de fabricação; Fenômenos de Transporte, 

Engenharia Térmica, Mecânica dos Sólidos e Projetos de Máquina, principalmente 

através dos TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso), participação em projetos 

de pesquisa institucional, órgãos de fomento regional e nacional, além da prática 

de pesquisa utilizada em sala de aula nas atividades de ensino. 

Com o objetivo de criar um ambiente alternativo para a divulgação da 

produção científica no âmbito do curso de Engenharia Mecânica foi criado o 

SINACEN – Simpósio Nacional de Ciências e Engenharias, evento aberto à 
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participação de toda comunidade acadêmica e científica com possibilidades e 

abrangência nacional.  

Para apoiar a realização de projetos de pesquisa e iniciação Científica 

no curso de Engenharia Mecânica, são disponibilizados horários de atendimento 

tanto para docentes quanto discentes, sob a orientação de um Prof. Coordenador 

de Pesquisa do próprio curso. 

 
 

3.6.3. Políticas institucionais de extensão no âmbito do curso 

 
A UniEVANGÉLICA adota a concepção de extensão explicitada pelo 

FORPROEX 

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 

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

transformadora entre Universidade e Sociedade (FORPROEX, 1987). 

Portanto, a IES considera que a pesquisa e a extensão encontram-se 

firmadas na investigação e na produção de conhecimentos oriundos da realização 

de ações sociais comunitárias. Desse modo, este fluxo que estabelece a troca do 

saber sistematizado, acadêmico e popular, terá como consequências a produção 

do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira, a 

democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 

comunidade na atuação do Centro Universitário UniEVANGÉLICA.  

As ações extensionistas e as ações comunitárias são desenvolvidas de 

forma articulada com a missão e visão institucional, tomando como referência as 

necessidades sociais, principalmente da comunidade do entorno em que se situa 

a Instituição. 

FONTE: Adaptado do PDI 2014-2018 e PPI 

 

De forma análoga pela busca de recursos para a pesquisa, o curso 

capta fomentos e incentivos para participações em eventos de extensão. Assim, o 

acadêmico de Engenharia Mecânica pode participar de atividades de ensino, 
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pesquisa e extensão, que propiciam condições ao desenvolvimento de habilidades 

e competências para desempenhar suas funções em diversas áreas de seu eixo 

de atuação.  

O Curso de Engenharia Mecânica desenvolve atividades que fortaleçam 

o tripé ensino-pesquisa-extensão, oportunizando para seus discentes e docentes 

realizar atividades complementares como elementos curriculares, que possuem 

regulamento próprio no âmbito do curso; realizar atividades de campo; visitas 

técnicas; participar semestralmente do Projeto Ciranda; desenvolver 

semestralmente a Semana acadêmica; participar de atividades esportivas da 

Associação Atlética do Curso; desenvolver projetos em parceria com empresas 

locais.  

Essas atividades de extensão busca inserir os alunos na comunidade, 

permitindo a convivência e o relacionamento com os diversos grupos étnico-

raciais. Sempre essas atividades são desenvolvidas a partir de temáticas 

norteadas pela visão e a missão institucional. 

 

3.6.4. 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 
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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. 

  O curso de Engenharia Mecânica através da direção, NDE, colegiado e 

destacando a Coordenação Pedagógica, a Coordenação de Extensão e Eventos e 

a Coordenação de Pesquisa, busca dinamizar as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão de forma contextualizada e integrada (através do tripé: ensino, pesquisa 

e extensão) para consolidar a formação de nosso egresso de forma científica, 

ética, moral e cristã.  

No quesito pesquisa o curso é parceiro do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente (PPSTMA) ofertado 

pelo Centro Universitário UniEVANGÉLICA. O corpo docente e discente do curso 

de Engenharia Mecânica participa de eventos promovidos pelo PPSTMA, incluindo 

apresentação de trabalhos científicos oriundos de projetos de pesquisa. 

Os discentes do curso de Engenharia Mecânica, orientados por 

professores doutores, podem concorrer a bolsas de estudos por meio dos 

programas de iniciação científica PBIC/UniEVANGÉLICA, sendo eles: Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), ambos 

vinculados ao CNPq. Já os alunos orientados por professores mestres concorrem, 
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com seus projetos, no Programa Voluntário de Iniciação Científica da 

UniEVANGÉLICA (PVIC/UniEVANGÉLICA), sem direito a bolsa.  

Ainda no sentido de incentivar as pesquisas, nas disciplinas de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC I e II) e Projeto de Máquinas I e II o 

discente tem a oportunidade de materializar o aprendizado por meio de aplicações 

práticas dos conteúdos estudados. Dessa forma, as disciplinas TCC I e II tem a 

visão de pesquisa científica aplicada e as disciplinas Projeto de Máquinas I e II 

tem por objetivo a aplicação e a contextualização da prática técnica/tecnológica 

envolvendo os conteúdos estudados. Nas quatro disciplinas, o discente é sempre 

orientado por professores, podendo ser: especialistas, mestres ou doutores. Os 

trabalhos resultados por essas disciplinas são apresentados nas Semanas 

Acadêmicas de Engenharia Mecânica, em Seminários, Congressos, feiras, dentre 

outros eventos. 

Já as ações extensionistas e comunitárias são desenvolvidas de forma 

articulada com a missão e visão institucional, tomando como referências as 

necessidades sociais, principalmente da comunidade do entorno em que se situa 

a Instituição. São consideradas atividades de extensão quaisquer tipos de 

condutas que envolvam: programas, projetos, eventos, cursos, prestação de 

serviços, produção e publicações relacionadas às áreas temáticas realizadas nas 

dependências do Centro Universitário de Anápolis.  

As propostas de atividades de extensão promovidas no âmbito do curso 

são apresentadas por meio de regulamento específico à Coordenação de 

Extensão e Ações Comunitárias (CEAC), e essas são estruturadas buscando a 

compatibilização com as atividades programadas pelo Centro Universitário de 

Anápolis. Uma vez que a proposta é validada pela CEAC, a mesma é executada 

com intuito de buscar a integração e interdisciplinaridade dos conteúdos, além da 

interação com a sociedade por meio dos projetos e ações sociais. Após a 

realização dos eventos é apresentado relatório a CEAC para geração de 

indicadores de produtividade e também para certificação dos participantes.  



 

 

40 

 

Assim, a partir dessas ações, o curso de Engenharia Mecânica contribui 

com a Associação Educativa Evangélica para manutenção da missão, dos 

objetivos e de suas políticas institucionais. 

 

3.7. Metodologias de ensino 

 

A metodologia de ensino utilizada no curso valoriza a participação do 

aluno como sujeito ativo e centro do processo de ensino-aprendizagem, em que a 

dimensão humanista seja parceira direta da dimensão técnica para a realização de 

uma proposta real de ensino, para formar empreendedores, conscientes da 

realidade social e, capazes de promoverem as mudanças que valorizem e 

dignifiquem a vida humana, levando os alunos a participar e tomar decisões em 

atividades individuais e grupais. 

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

articulação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão está presente nas 

ações desenvolvidas pelos alunos em sala ou extra sala, utilizando-se dos 

seguintes procedimentos metodológicos:  

● Leituras, pesquisas, resenhas e trabalhos de conclusão de curso para a 

familiarização dos alunos à produção científica nas diversas áreas da Engenharia 

Mecânica. 

● Atividades de observação, com registro sistemático das práticas que 

ocorrem no campo da engenharia a partir das visitas a empresas ou da 

investigação das práticas gerenciais e operacionais que ocorrem no meio 

profissional. 

● Relatos destas atividades, acima mencionadas, apresentadas em 

seminários para a discussão e apreciação crítica, com a elaboração dos resumos 

das conclusões. 

● Elaboração de projetos de iniciação científica e de atividades de 

extensão, por meio de ações que articulem o curso com as empresas e a 

comunidade. 
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● Realização de atividades de estágio curricular supervisionado, das 

atividades complementares, dos estudos de casos, e dos trabalhos de conclusão 

de curso. 

● Produção de relatos de casos e de artigos. 

● Participação em Simulado Interdisciplinar Semestral (SIS). 

Ainda, o curso de Engenharia Mecânica promove o Simulado 

Interdisciplinar Semestral (SIS). O SIS, a partir de regulamento próprio, têm como 

objetivo verificar e quantificar o aprendizado adquirido pelo estudante de forma 

multidisciplinar, ou seja, a partir da realização de uma prova onde constam 

questões estudadas no semestre letivo ou até mesmo, os conteúdos acumulativos 

dos semestres anteriores já cursados pelo estudante. Os conteúdos abordados na 

avaliação são desenvolvidos buscando a interdisciplinaridade, tendo como foco o 

sistema da avaliação ativa por meio de questões contextualizadas utilizadas em 

concurso público, avaliações de Exame Nacional de Desempenho de Estudante 

(ENADE), provas seletivas aplicadas pelas empresas e notas de aulas dos 

professores. 

 
3.7.1. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo 

de ensino e aprendizagem 

 
  Historicamente observa-se que a partir da revolução industrial as 

mudanças ocorridas na sociedade apresentam uma acentuada influência do 

desenvolvimento do método científico e uso das tecnologias da informação e 

comunicação (TICs). Essas TICs não se referem somente à tecnologia, mas 

modifica todo o espaço humano abrangendo economia, cultura, trabalho, o 

Estado e a própria política. 

  De maneira geral as universidades, e em particular os cursos de 

engenharia, ainda praticam o ensino tradicional secular baseado na transmissão 

de conhecimento pelo docente, que é colocado como única fonte do saber. 

Estudos apontam que cada vez mais as chamadas novas tecnologias 

estão presentes nas vidas das pessoas. Essas novas tecnologias comumente são 
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chamadas ou identificadas como: Tecnologia da Informação e da Comunicação - 

(TIC). A evolução das TICs permite que a maioria da população tenha acesso à 

informação, o que traz mudanças profundas em várias áreas do saber, 

principalmente no campo acadêmico, onde são discutidos e construídos 

conhecimento. 

Fonte: Adaptado de O uso das TICs como ferramenta de ensino-
aprendizagem no Ensino Superior - Alex Sander Miranda Lobo, 2015. 
 

Pode-se dizer que as mídias têm grande poder pedagógico, pois se 

utilizam da imagem e do vídeo como ferramentas modernas de comunicação.  

Assim, torna-se cada vez mais necessário que a escola se aproprie dos recursos 

tecnológicos, dinamizando o processo de aprendizagem.  

Para que a sala de aula se torne um espaço de aprendizagem 

significativa e ativa é necessário que os dois atores, professor e aluno, estejam 

presentes e atuantes, desencadeando o processo de ensino e aprendizagem. Do 

quadro de giz aos computadores conectados à internet, passamos por tecnologias 

das mais diferenciadas que, utilizadas adequadamente, auxiliam no processo 

educacional. Professores e alunos já utilizam, há algum tempo, a TV, o vídeo, o 

DVD, o rádio e já estão fazendo uso dos computadores, internet e TV Pendrive. 

Fonte: O Uso Das Tecnologias Da Informação E Comunicação Na 
Prática Pedagógica Da Escola - Bernadete Terezinha Pereira, 2012.  

 

Adaptando a essa realidade, a UniEVANGÉLICA conta atualmente com 

15 (quinze) laboratórios de informática multidisciplinares e de utilização coletiva, 

sendo que o laboratório de Arquitetura de Computadores - LAC se subdivide em 3 

Laboratórios, são eles: Laboratório de Arquitetura - LAC, Laboratório de Redes de 

Computadores - LRC e Laboratório de Eletrônica Digital - LED. No total, estes 

laboratórios contam com 434 (quatrocentos e trinta e quatro) computadores, com 

flexibilidade e suporte para a instalação de softwares diversos. 

Esses espaços oportunizam o aprendizado dos acadêmicos uma vez 

que garantem a possibilidade de confeccionar desenhos de projetos mecânicos e 

elétricos, planilhas eletrônicas, trabalhar simulações em softwares e ferramentas 
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eletrônicas específicas para Engenharia Mecânica, além de desenvolver 

pesquisas teóricas, acompanhados de seus professores. Também são nesses 

espaços que os professores preparam suas aulas, ou até mesmo se capacitam no 

domínio de novas tecnologias, a partir de atualizações de versões dos softwares 

dos quais fazem uso. 

 Os acadêmicos do curso de Engenharia Mecânica utilizam, com maior 

frequência, dois laboratórios de informática, que ocupam uma área de 154 m² e 

estão instalados no Bloco I, e dois que ocupam uma área de 134 m² no Bloco E. 

Os laboratórios são equipados com 40 computadores cada, todos com acesso à 

internet. Além de uso contínuo de um laboratório com 20 máquinas 

disponibilizadas no Centro Tecnológico com softwares específicos das 

engenharias. 

  O Curso de Engenharia Mecânica da UniEVANGÉLICA reconhece que 

a existência da web possibilita o fácil acesso a todos os tipos de informação, 

onde o professor passa a não ser a fonte principal da informação, mas também 

acredita que o docente tem um papel central como mediador e orientador na 

construção do conhecimento. Ter a informação não significa essencialmente ter o 

conhecimento, esta precisa ser absorvida, processada e transformada. 

  Na atualidade os cursos de engenharia necessitam de softwares, 

simuladores, equipamentos eletro eletrônicos como ferramentas básicas de 

desenvolvimento de aprendizagem e aplicação no mercado de trabalho. Nesse 

sentido, o uso da internet, softwares, simuladores, métodos colaborativos, textos 

combinados com imagem e som devem fazer parte das metodologias de ensino e 

aprendizagem, onde a pesquisa aplicada interaja com o ensino e extensão. 

   De maneira direta nosso curso de engenharia Mecânica utilizada TICs 

desde o seu 1º período, onde a disciplina de Língua Portuguesa é realizada na 

modalidade semipresencial através da EaD. No 2º período a disciplina de 

Desenho Técnico II trabalha com os softwares e simuladores AutoCad e 

SolidWorks; a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico também é 

realizada na modalidade semipresencial através da EaD e a disciplina de 
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Informática I introduz no aluno os conceitos de lógica e programação 

computacional. No 3º período a disciplina de Informática II com 50% de sua carga 

horária prática em laboratórios computacionais. No 4º Período a disciplina de 

Cálculo Numérico e Computacional aplica conceitos de métodos numéricos 

associados aos métodos tradicionais analíticos utilizando softwares 

computacionais. No 5º Período as disciplinas de Probabilidade e Estatística, 

Termodinâmica; Materiais II, Elementos de Máquinas e Mecânica dos Sólidos II 

demandam o uso de ferramentas computacionais e laboratoriais para 

caracterização e exploração das propriedades mecânicas dos materiais. As 

disciplinas profissionalizantes do 6º ao 10º Períodos dependem direta ou 

indiretamente de uso de TICs, destacando as disciplinas Eletrotécnica e 

Instrumentação, Transferência de Calor I e II, TCC I e II, Eletrônica e Robótica, 

Empreendedorismo e Fabricação Assistida por Computador. Mesmo assim, o 

curso tem consciência da necessidade de avançar e desenvolver novas 

metodologias de ensino aprendizagem para atender de forma eficaz as 

necessidades e demandas atuais. 

 
3.7.2. Material didático institucional  

 

      O curso de Engenharia Mecânica da UniEVANGÉLICA utiliza 

principalmente os materiais e insumos didáticos disponibilizados pela instituição: 

i) Manual do aluno com informações essenciais para realização de todas as 

atividades e utilização potencial de todos os recursos disponíveis pela 

instituição; 

ii) Distribuição gratuita de livro sobre Metodologia do Trabalho Científico durante 

o evento de recepção dos calouros; 

iii) Recursos de biblioteca como livros e periódicos impressos e virtuais, 

conforme relação apresentada nas Bibliografias Básicas e Complementares 

do Curso; 

iv) Plataforma de Educação à Distância (EaD) para desenvolvimento de três 

disciplinas: Língua Portuguesa, Metodologia do Trabalho Científico e 
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Empreendedorismo. Esta plataforma também está disponível para o curso 

desenvolver outras atividades relacionadas às disciplinas presenciais;  

v) Vários laboratórios didáticos (apresentados no campo de Infraestruturas) com 

equipamentos e acessórios que permitem uma compreensão prática dos 

aspectos físicos e químicos envolvidos nas diversas disciplinas do curso. 

 

3.7.2.1 Material didático institucional para disciplinas ofertadas na 

modalidade EAD 

 

O material didático tem importância fundamental para quem estuda sem o 

apoio presencial de um professor. É importante ressaltar que, ao nos referirmos a 

material didático, estamos considerando uma diversidade de meios tecnológicos 

que podem ser utilizados na promoção da aprendizagem. Isso leva a uma miríade 

de objetos de aprendizagem que ultrapassam os limites do texto didático 

impresso. 

A concepção de aprendizagem nos nossos materiais didáticos incorporam 

contextos afetivos, sociais e culturais, expondo os alunos às situações 

desafiadoras e que incentivem atitudes proativas na resolução de problemas no 

ambiente acadêmico e profissional. Concomitantemente, os conteúdos 

apresentados nos nossos materiais didáticos para EAD estão alinhados com as 

diretrizes do MEC e com os documentos institucionais adequando-se aos 

contextos contemporâneos e acompanhando as transformações sociais. 

Pensando na formação crítica do aluno, o material didático foi projetado a partir 

dos objetivos de aprendizagem que variam conforme o componente curricular e 

temas abordados.  

A elaboração dos materiais didáticos é realizada por uma equipe 

multidisciplinar da Diretoria de Educação a Distância, composta por professor 

autor, designer educacional, designer gráfico e programador. Assim, os materiais 

didáticos são convidativos e com linguagem adequada ao perfil discente, 
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oferecendo atividades relevantes e contextualizadas, além de propiciar a troca de 

experiências e a interação social. 

Dessa maneira, o material didático institucional para as disciplinas EAD é 

composto pelos seguintes elementos:  

 

1. Caderno de Conteúdo – material didático que atende à proposta curricular 

de cada disciplina do curso. O conteúdo é estruturado de forma dialógica, 

conferindo autonomia de aprendizado e oportunidade de autoavaliação ao 

estudante. O aluno pode fazer download do caderno conteúdo e imprimir.   

 

2. Vídeoaulas – os vídeos são produzidos no estúdio da Diretoria de EAD e 

são disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem. O material 

gravado, tem seu conteúdo produzido pelos professores de cada disciplina, 

com a finalidade de potencializar as aulas on-line de maneira criativa e 

lúdica.  

 

3. Objetos de aprendizagem (Webaulas, Flash, Power Point e outros) – 

conteúdos digitais contendo ilustrações e animações. Os objetos de 

aprendizagem são disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem 

em formato de vídeo, animação, imagem e textos. 

 

4. Biblioteca virtual – acervo das maiores editoras de livros acadêmicos do 

Brasil que oferece uma plataforma prática e inovadora para acesso a um 

conteúdo técnico e científico de qualidade pela internet. 

 

O material didático institucional disponibilizado aos estudantes permite a plena 

realização da formação definida no PPC do curso, atendendo ao perfil do egresso 

e às diretrizes curriculares. Além disso, oferece condição de utilização por pessoa 

com deficiência ou mobilidade reduzida, com autonomia total ou assistida. 
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Acessibilidade 

 

A UniEVANGÉLICA dispõe de um Núcleo de Acessibilidade com sala de apoio 

equipada com teclado Braile, impressora Braille acoplada ao computador 

(recursos de informática acessível), tradutor e intérprete de LIBRAS, sistema de 

síntese de voz, gravador e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação 

de tela, equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com 

visão subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a computador, 

material didático em formato impresso acessível, material didático digital 

acessível, material pedagógico tátil. O Núcleo de Acessibilidade propõe um plano 

de aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille e de fitas sonoras para uso 

didático. 

3.8. Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

 

Coerente com o Projeto Pedagógico Institucional - PPI, a avaliação do 

processo de avaliação de aprendizagem previsto para o curso de Engenharia 

Mecânica é permanente ao longo do semestre, de caráter diagnóstico e formativo. 

Recomenda-se que os professores façam um diagnóstico inicial das necessidades 

e interesses dos estudantes a fim de selecionar as estratégias de ensino mais 

adequadas. Como processo formativo, a avaliação deve conduzir ao processo de 

recuperação e nivelamento, a fim de permitir ao aluno a superação de suas 

deficiências.  

Recomenda-se utilizar mecanismos de avaliação diagnóstica, avaliação 

formativa e avaliação somativa. O docente tem autonomia para escolher a forma 

de avaliação, em termos de datas e valor de mensuração, desde que atendida a 

política institucional. O aproveitamento escolar é avaliado pelo acompanhamento 

contínuo do aluno, mediante os resultados por ele obtidos nas atividades técnicas 

e pedagógicas desenvolvidas. 

A avaliação do desempenho acadêmico é feito por disciplina, incidindo 

sobre a frequência e o aproveitamento dos conteúdos ministrados em cada uma 



 

 

48 

 

delas. Independente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na 

disciplina o aluno que não obtenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento) das aulas e demais atividades programadas. Compete ao professor da 

disciplina elaborar exercícios e atividades acadêmicas sob a forma de leituras, 

relatórios, consultas e pesquisa, bem como avaliar e registrar os resultados.  

 As verificações de aprendizagem da 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, sobre formas de questões 

objetivas e/ou dissertativas, previstas no calendário escolar, e/ou outras formas de 

verificação, podendo ser atribuídos pesos, pelo professor, às diferentes atividades, 

desde que constem no plano de ensino da disciplina, aprovado previamente pelo 

colegiado e/ou NDE do curso.  

 Ainda, no sentido de acompanhar o desempenho acadêmico o curso 

promove Simulado tipo Verificação de Aprendizagem multidisciplinar Optativa 

Semestral (V.A.M.O.S), tendo como objetivo verificar e quantificar o aprendizado 

adquirido pelo estudante de forma multidisciplinar, ou seja, a partir da realização 

de uma prova na qual constam questões de conteúdos já cursados pelo 

estudante.  

 Esta prova, geralmente, é composta por 30 a 40 questões envolvendo 

conhecimentos: gerais, específicos e técnicos/científicos. Os conteúdos abordados 

na avaliação são desenvolvidos buscando a inter e multidisciplinaridade e tendo 

como foco o sistema da avaliação ativa por meio de questões contextualizadas 

utilizadas em concurso público, avaliações de Exame Nacional de Desempenho 

de Estudante (ENADE), provas seletivas aplicadas pelas empresas e notas de 

aulas dos professores. 

 É facultada a participação do estudante, no entanto o estudante que optar 

em submeter ao teste de avaliação poderá ter multiplicado pelo fator de 1 a 1,3 a 

nota de seu desempenho na 2ª VA ou seja, a proposta além de promover a 

medição e monitoramento do aprendizado é também, de certa forma, uma 
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alternativa para melhorá-la ou recuperar o aprendizado e desempenho dos 

estudantes. 

Dentre as demais atividades de avaliação de aprendizagem podem estar o 

desenvolvimento de avaliação oral, avaliação escrita, seminários, estudos de 

casos, dinâmicas de grupo, relatórios técnicos, apresentação de trabalhos, 

desenvolvimento de projetos, etc.  

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

seja igual ou superior a 60 (sessenta), obtida do aproveitamento nas 3 (três) 

verificações de aprendizagem, observada a frequência mínima obrigatória de 

setenta e cinco por cento. 

 

3.9. Programas de nivelamento 

 

O ensino superior brasileiro na primeira década do século XXI se 

encontrava diante de uma realidade social em transformação. A classe média em 

crescimento e a expansão do mercado de trabalho levaram indivíduos 

pertencentes a grupos sociais dos mais diversos para o ambiente universitário. 

Esses discentes buscavam por novas oportunidades de ascensão social e 

aprimoramento de sua mão de obra. 

Consequentemente, os ingressantes nos cursos de graduação 

passaram a compor um grupo crescentemente heterogêneo. O perfil 

socioeconômico dos estudantes é, agora, muito variado, assim como sua vida 

escolar pregressa. Aqueles que apresentam lacunas quanto a conteúdos prévios – 

ensinados na educação básica – deixaram de ser a exceção e se tornaram 

porcentagem significativa do corpo discente, tanto de instituições privadas quanto 

públicas. Tal fenômeno faz parte do processo de democratização do ensino no 

país. 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB/ Prova Brasil – 

demonstra que os estudantes do 3º ano do ensino médio se concentram em maior 

parte em níveis de proficiência em língua portuguesa de baixo a mediano (dados 
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de 1995 a 2005). O mesmo fenômeno se repete quanto a conhecimentos em 

matemática. Isso demonstra em parte o perfil dos ingressantes nos cursos de nível 

superior. 

É notório que as dificuldades apresentadas pelos acadêmicos da 

graduação se concentram em especial em competências e habilidades ligadas à 

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

produzir textos, assim como estabelecer relações básicas intrínsecas ao raciocínio 

matemático são desafios cotidianos em sala de aula. 

Percebendo impasses surgidos no ambiente universitário, além da 

importância de alguns conteúdos para o bom desenvolvimento acadêmico, 

propõe-se um programa de nivelamento integrado às disciplinas dos primeiros 

períodos dos cursos de graduação. O intento é de proporcionar um resgate da 

aprendizagem ocorrida no período escolar que se encerrou no ensino médio e 

suprimir possíveis falhas. Acredita-se que assim o desenvolvimento dos 

estudantes nesta etapa de sua trajetória acadêmica e profissional dar-se-á de 

melhor forma. 

O Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) propõe integrar 

os acadêmicos ingressantes em seus cursos de graduação adequadamente, 

primando por qualidade de ensino e aprendizagem efetiva/significativa. Resgatar 

conhecimentos essenciais para o bom desempenho acadêmico e profissional é 

uma proposta que coaduna com a missão e os valores institucionais, assim como 

com sua responsabilidade social nos contextos local, regional e nacional. 

Fonte: Adaptado do Programa de Nivelamento Institucional: 2016 

 

Com intuito de maximizar os resultados referente ao aproveitamento 

acadêmico de seus alunos, o curso de Engenharia Mecânica corrobora e promove 

o Programa de Nivelamento. Este programa, no âmbito do curso, tem como 

objetivo avaliar os conhecimentos prévios do discente em Língua Portuguesa, 

Matemática e Física, identificando possíveis deficiências e dificuldades que 

possam intervir no progresso da trajetória acadêmica de seus estudantes. Para 
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tanto, são ofertadas as disciplinas de Fundamentos de Cálculo e Fundamentos de 

Física. Essas disciplinas são ministradas no 1º Período do curso, tendo como 

objetivo reforçar conteúdos básicos que dão subsídios as demais disciplinas que 

norteiam a formação do Engenheiro Mecânico. 

O apoio pedagógico constitui outra atividade de fundamental 

importância a formação acadêmica, sendo um instrumento de inclusão 

educacional e de comprometimento subjetivo com aluno. Estratégias diferentes 

podem ser adotadas como: aconselhamento, grupos de estudos, simulação em 

laboratório, apoio a trabalhos acadêmicos e outras que corroborem para 

desenvolvimento das atitudes inerentes ao perfil esperado do egresso.  

O nivelamento constitui um tipo de apoio pedagógico voltado para 

homogeneizar o conhecimento de um determinado conteúdo. Pode acontecer de 

forma diferenciada antes de uma determinada etapa de estudos ou em resposta 

ao baixo desempenho acadêmico ou fracasso escolar. 

Há de ressaltar que as atividades de nivelamento podem estar voltadas 

para atualização acadêmica sobre assuntos polêmicos e contextuais, tais como 

mudanças de políticas norteadoras da prática profissional ou educacional. Tais 

atividades podem ser preparatórias para atuação em determinadas situações, tais 

como: eventos de extensão universitária ou de pesquisa. 

Existem também projetos institucionais específicos para sanar 

deficiências registradas no desempenho do ingressante dos cursos, 

particularmente o nivelamento de língua portuguesa e matemática. 

Os docentes do Curso de Engenharia Mecânica são orientados 

principalmente nas disciplinas do ciclo básico que envolvem conceitos de 

matemática e física (Cálculo I, Física I e Introdução à Engenharia) a preparar suas 

aulas de maneira a resgatar os pré-requisitos básicos de ensino médio para o 

desenvolvimento de sua disciplina, incentivando o aluno a participar de monitorias, 

consultar fontes bibliográficas, assistir vídeo aulas oferecidas pela instituição e 

também disponíveis na web. 
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3.10. Estágio curricular supervisionado  

 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de 

educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 

especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos. 

Fonte: (Lei nº 11.788 de 25/09/2008– Lei do Estágio) 

 

A realização do estágio supervisionado no Curso de Engenharia 

Mecânica consiste em atividade obrigatória que será desempenhada pelos 

alunos a partir do 8º período, considerado requisito indispensável à graduação 

bacharel em Engenharia Mecânica. 

O estágio supervisionado obrigatório está previsto nas DCNs e 

contemplado na matriz curricular do curso. O curso possui regulamento próprio 

para realização de estágios supervisionados.  

O curso possui um coordenador / supervisor de estágio garantindo um 

atendimento adequado aos alunos e desenvolvendo parcerias com empresas e 

instituições na criação de oportunidades para estas atividades. 

No Curso de Engenharia Mecânica o estágio supervisionado obrigatório 

pode envolver atividades de ensino, pesquisa extensão e poderá ocorrer de 3 

formas regulamentadas pela IES de acordo com a legislação vigente no país e 

divulgadas pela coordenação de estágio. O estágio supervisionado obrigatório 

poder ser desenvolvido das seguintes formas: 1) Com atividades desenvolvidas 

dentro da universidade; 2) Com atividades desenvolvidas fora da universidade e 

não vinculadas a empresas (vinculadas apenas à IES); e 3) Com atividades 

vinculadas a alguma empresa, ocorrendo em horário comercial. As atividades 

desenvolvidas fora da universidade não poderão ocorrer no horário das aulas. 

 

http://www.epr.unb.br/images/Eng_producao/lei_11788_estagio.pdf
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Em qualquer uma das formas de realização, o Estágio supervisionado 

deve cumprir: 

a) as determinações legais estabelecidas pela Lei nº 11.788 (Lei do 

Estágio – na qual há disposição sobre os estágios de estudantes de 

estabelecimentos de Ensino Superior e de Ensino Profissionalizante); 

b) as normas internas da UniEVANGÉLICA; 

c) o Regulamento de Estágio Supervisionado – Anexo-2 deste 

documento. 

Para uma melhor distribuição de sua carga horária, promovendo assim 

maior flexibilidade, o Estágio Supervisionado é dividido em 3 (três) disciplinas: 

Estágio Supervisionado I (8º período – carga horária de 40 hrs), Estágio 

Supervisionado II (9º período – carga horária de 40 hs), e Estágio Supervisionado 

III (10º período – carga horária de 120 hs).  

O Estudante deve se matricular em cada uma das disciplinas nos 

respectivos períodos, e no final de cada semestre deverá entregar relatórios das 

atividades desenvolvidas.  

O estágio pode ser remunerado ou não, devendo ser supervisionado 

pelo professor credenciado como Coordenador / Supervisor de Estágio, indicado 

pela direção do curso através de portaria específica. O processo de supervisão 

pode ocorrer através de visitas e/ou relatórios e/ou apresentação de trabalhos, 

definidos pelo supervisor, de acordo com regulamento específico para o curso. 

O estágio pode ser desenvolvido nos diversos tipos de natureza jurídica 

de empresas ou organizações, como: pública, privada e mista. O estudante pode 

desenvolver atividades nas diversas áreas da mecânica: manutenção e produção 

industrial; processos de fabricação mecânica; projetos e instalações de máquinas 

e equipamentos, na área comercial como consultor técnico; instrumentação e 

controle e em vários outros campos afins e correlatos. 

 
3.11. Atividades práticas de ensino 

 

http://www.epr.unb.br/images/Eng_producao/lei_11788_estagio.pdf
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De acordo com as políticas e práticas pedagógicas da 

UniEVANGÉLICA é disponibilizado para o Curso de Engenharia Mecânica a 

possibilidade de utilizar diversos laboratórios da instituição, porém concentra-se no 

Centro Tecnológico as principais instalações e recursos distribuídos em um 

edifício de 2.000m² destinado às aulas práticas dos diversos cursos afins: 

Engenharia: Civil, de Computação, Elétrica, Curso Superior de Tecnologia em 

Manutenção de Aeronaves e Engenharia Mecânica.  

No semestre de 2017/2 foi proposta nova matriz curricular pelo NDE e 

Colegiado do Curso e aprovada pelo CAS – Conselho Acadêmico Superior. A 

nova matriz passou a apresentar uma carga horária de 25% de aulas práticas para 

as disciplinas de formação específica e prática profissional. 

  A relação adequada entre teoria e prática é essencial para o 

desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem. O Curso de 

Engenharia Mecânica necessita de recursos didáticos e de infraestrutura para 

desenvolvimento de atividades práticas que atendam a formação do aluno de 

acordo com o perfil desejado para nosso egresso. Espaços de laboratórios de 

Informática, ateliers para desenhos, laboratórios de física e química, laboratórios 

para disciplinas profissionalizantes que envolvem processos de fabricação, 

manutenção, metrologia, sistemas hidráulicos, sistemas térmicos, pneumática, 

hidráulica, soldagem e ensaios mecânicos são essenciais para formação de 

nossos alunos. Conforme apresentado no campo de Infraestruturas do Curso a 

instituição já investiu significativamente na montagem desses espaços para 

atividades práticas, e ainda há previsão para novos investimentos. 

  A matriz curricular do curso e as metodologias disponíveis, permitem e 

incentivam o desenvolvimento de outras atividades com abordagem prática, 

como visitas técnicas, realização de workshops, participação em feiras de 

máquinas e equipamentos, desenvolvimento de componentes para eventos de 

extensão, desenvolvimento de projetos que envolvam empresas locais e 

regionais, dentre outras. 
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3.12. Atividades complementares 

 

Atividades Complementares possibilitam o reconhecimento, por 

validação, de habilidades e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do 

ambiente escolar. Hipóteses em que o aluno pode ampliar, enriquecer e 

incrementar o seu currículo com experimentos e vivências acadêmicas, internos 

ou externos ao curso.  

As atividades complementares, assim, se destinam a estimular a prática 

de estudos independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de 

permanente e contextualizada atualização profissional específica, sobretudo nas 

relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente 

integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais. 

O Curso possui como componente curricular o desenvolvimento mínimo 

de 80 horas de Atividades Complementares, que podem ser desenvolvidas ao 

longo de todo o curso. As atividades Complementares podem envolver ensino, 

pesquisa e extensão, realização de atividades técnicas, culturais e sociais, 

conforme regulamento próprio em anexo ao PPC. 

As atividades complementares incluem cursos de curta duração e 

eventos de cunho técnico (minicursos, palestras, etc), assim como outras 

atividades de natureza acadêmica, cultural e social, destinadas a enriquecer a 

formação geral, humanista e profissional do aluno.  

Outras atividades realizadas no âmbito ou fora da instituição poderão 

ser aproveitadas como Atividades Complementares, tais como cursos técnicos e 

de idiomas, atividades técnicas ou culturais, palestras técnicas, seminários 

técnicos, monitorias, visitas técnicas e extensões universitárias, desde que 

estejam associados com o curso, sejam realizadas durante o período de 

integralização de sua matriz curricular, documentalmente comprovados, 

aprovados pela coordenação, podendo ser realizadas durante todo o curso. 

Constituem abordagens possíveis de serem aproveitadas para as 

atividades complementares: inglês instrumental; office ou open office 



 

 

56 

 

(documentos, planilhas e apresentações); programação: vb, matlab, java; 

AutoCAD; sistemas livres (linux ubuntu); mecânica experimental (monitoramento 

de montagens mecânicas); estudo de caso: processos envolvendo máquinas e 

equipamentos; materiais compósitos; ligas aeronáuticas; introdução ao método 

dos elementos finitos; projetos mecânicos; viabilidade de energias alternativas; 

eletrônica e robótica aplicadas à engenharia mecânica; Riscos de acidente em 

processos industriais, projeto e construção de protótipos de máquinas e 

equipamentos, simulação e testes de vida dos materiais, estudos de impacto 

ambiental de máquinas e equipamentos, etc. 

 
 

3.13. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O Curso de Engenharia Mecânica oferece em sua matriz curricular as 

disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso I e II (TCC I e II) como parte das 

disciplinas do núcleo específico do curso. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) insere-se no eixo dos 

conteúdos curriculares obrigatórios para a integralização da matriz do curso, 

conforme preconiza a Resolução CNE/CES 11 de 11 de março de 2002, onde é 

definido como obrigatório o trabalho final de curso como atividade de síntese e 

integração de conhecimento.  

 Assim, o TCC, pelas suas peculiaridades, tem regulamentação própria 

com critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação bastante explícitos, bem 

como diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração e segue as normas 

vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), estabelecidos em 

regulamento próprio, Anexo 4. 

O objetivo geral do TCC é articular os fundamentos teóricos e/ou práticos 

da engenharia mecânica trabalhados em diferentes disciplinas do curso, 

possibilitando que os discentes exercitem a pesquisa científica através de 

investigação de problemas inseridos no campo de interesse da área, através de 

sua expressão escrita e oral, mediante o aprofundamento temático, a capacidade 
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de interpretação crítica da engenharia, bem como a capacidade de comunicação 

expositiva. 

Poderão ser realizados como Trabalho de Conclusão de Curso: o Artigo 

Científico e Projetos Mecânicos, priorizando a modalidade de artigo científico, 

incentivando a divulgação e publicação dos trabalhos desenvolvidos. Nos 9º e 10º 

períodos são ofertadas as disciplinas de TCC I e TCC II, respectivamente, 

totalizando uma carga horária de 160 horas acadêmicas, que é parte integrante da 

matriz curricular vigente.  

O aluno que não obtiver nota mínima de 60 pontos nas disciplinas de 

TCCI e de TCC2 será considerado inapto para a colação de grau, uma vez que 

estas disciplinas são componentes curriculares obrigatórios. O TCC poderá ser 

desenvolvido individualmente ou por grupos de até três discentes sob supervisão 

de um orientador docente vinculado ao Centro Universitário de Anápolis - 

UniEVANGÉLICA. Os discentes poderão escolher a área e temática de 

abordagem em qualquer ramo da Engenharia Mecânica, de modo que o trabalho 

deverá ser de autoria do(s) acadêmico(s), não sendo tolerado plágio em seu 

conteúdo, seja de forma parcial ou integral. Em caso de constatado o plágio os 

discentes responsáveis pelo trabalho estarão automaticamente reprovados na 

disciplina. 

O TCC tem como objetivos específicos:  

a) Propiciar aos alunos a oportunidade de demonstrar o grau de habilitação 

adquirido.  

b) Aprofundar tematicamente, estimular a produção científica e a consulta 

bibliográfica especializada, o aprimoramento da capacidade de 

interpretação e crítica.  

c) Possibilitar ao aluno desenvolver soluções inovadoras e adaptadas ao 

contexto das organizações.  

Ao docente das disciplinas de TCC I e II compete:  

a) Atender aos alunos matriculados nos 9º e 10º períodos nas disciplinas de 

TCC I e TCC II, respectivamente; 
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b) Auxiliar a coordenação de TCC na validação dos docentes para orientação 

de um trabalho, levando-se em consideração sua formação e área de 

atuação; 

c) Ser um facilitador da relação Docente (orientador) e Discente (Orientando);  

d) Relatar à coordenação de TCC quaisquer conflitos que venham a surgir 

entre professor orientador e discente;  

e) Fornecer semestralmente à coordenação de TCC a relação de docentes 

orientadores e seus respectivos orientandos; 

f) Montar o Plano de Ensino da disciplina constando Conteúdos a serem 

ministrados e cronograma da disciplina, assim como disponibilizar este 

documento aos discentes. 

g) Auxiliar o Coordenador de TCC na Montagem e organização das bancas de 

defesa dos trabalhos em andamento; 

h) Receber os trabalhos de TCC concluídos e encaminhá-los à coordenação 

de TCC; 

i) Tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento do regulamento do TCC.  

Ao coordenador de TCC compete: 

a) Validar os professores aptos a orientar alunos matriculados nas disciplinas 

de TCC I e II, levando-se em consideração sua formação e área de 

atuação. 

b) Solucionar conflitos na relação docente (orientador) e discente (orientando); 

c) Manter atualizada a relação de docentes orientadores e discentes com 

trabalho em andamento; 

d) Montar e divulgar as datas e horários a se realizarem as bancas de defesa 

dos trabalhos de TCC II; 

e) Recolher os trabalhos a serem defendidos e distribuí-los aos membros das 

bancas de defesa de TCC;  

f) Organizar as bancas de defesa dos trabalhos de TCC II; 

g) Manter arquivo atualizado das atas de defesa pública;  



 

 

59 

 

h) Fornecer aos docentes orientadores Declaração de orientação para cada 

trabalho; 

i) Fornecer aos docentes convidados, declaração de participação em Banca 

de defesa de TCC; 

j) Tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento do regulamento do TCC.  

 

O artigo científico e/ou o Projeto Mecânico enquanto TCC é atividade 

de natureza acadêmica e pressupõe a alocação de parte do tempo de ensino dos 

professores à atividade de orientação, incluindo carga horária para o docente. De 

acordo com o Regulamento do Centro Universitário de Anápolis, o docente 

orientador ou coorientador da instituição receberá 0,25 hora/aula semanal para 

cada aluno orientado, durante o período de orientação. 

As disciplinas de TCC I e TCC II apresentam flexibilização na escolha 

do tema e forma de abordagem técnica e científica que o aluno pretende aplicar, 

com possibilidade de desenvolvimento em conjunto com outras instituições 

nacionais e internacionais, com coorientadores representantes de cada instituição 

envolvida, sem nenhum tipo de remuneração para estes coorientadores externos. 

 
3.14. Apoio ao discente 

 

  A instituição possui vários programa e serviços que atendem a 

comunidade e nossos alunos, destacando os programas UniATENDER e 

UniSOCIAL que dão suporte e orientações a nossos discentes em suas 

reclamações, sugestões de melhorias e necessidades de financiamento, 

parcelamento e/ou bolsas de estudos. O Programa da Capelania Universitária 

oferece atendimento espiritual e aconselhamento aos discentes, oportunidade de 

participar de clubinhos bíblicos e outras ações de apoio estudantil. 

O NAI - Núcleo de Assuntos Internacionais - tem por função tratar dos 

processos de relacionamentos com organizações internacionais para o 

desenvolvimento de projetos voltados à internacionalização do Ensino Superior e 
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à mobilidade estudantil internacional. Visa contribuir com a formação de 

profissionais que valorizem as relações interculturais e sejam capazes de atuar no 

contexto empresarial globalizado (Balanço Social – AEE 2013). 

O Programa de Nivelamento Institucional: tem por objetivo avaliar os 

conhecimentos prévios do discente em Língua Portuguesa, Matemática e Física 

identificando possíveis deficiências e dificuldades que possam intervir no 

progresso da trajetória acadêmica.  

O Programa de Monitoria Voluntária do curso de Engenharia Mecânica 

tem como objetivo estimular o interesse do aluno pela carreira docente, através de 

sua participação nas atividades de ensino do curso. Além disso, constitui uma 

oportunidade de reforço no processo de aprendizagem. Nesta perspectiva, o 

colegiado do curso disponibiliza, por meio de regulamento próprio, o programa de 

monitoria, contemplando todas as etapas relevantes e pertinentes ao processo tais 

como inscrição, seleção, acompanhamento e avaliação do monitor. 

Como atividades de Nivelamento Escolar o curso de Engenharia 

Mecânica oferta as disciplinas de: Fundamentos de Cálculos, Fundamentos de 

Física e Língua Portuguesa. Apesar das disciplinas de Nivelamento Escolar 

integralizar a matriz curricular, os conteúdos são ministrados no 1º semestre do 

curso tendo como objetivo reforçar conteúdos básicos que subsidiarão as demais 

disciplinas do curso. 

 O Curso de Engenharia Mecânica através da Direção, Coordenações do 

Curso (Pedagógica, de Estágio, de Laboratório, de Atividades Complementares e 

de Pesquisa) e da secretaria setorial atua diretamente junto aos alunos em suas 

dúvidas, sugestões e reclamações. Visando um canal ainda mais aberto, o curso 

possui um formulário próprio em sua secretaria setorial onde o aluno pode 

registrar dúvidas, críticas, reclamações e sugestões de melhoria para seu curso. 

Os discentes participam do Colegiado do Curso e quando necessário em reuniões 

do NDE com representantes de classe. 
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Através da SIA – Subcomissão Interna de Avaliação o aluno tem a 

oportunidade de avaliar os docentes, a infraestrutura e equipe gestora do curso, 

participando de forma ativa e colaborativa da busca de melhorias contínua para o 

curso.  

O curso possui Diretório Acadêmico (DA) e Atlética promovendo ações 

e integração entre alunos e docentes. Os discentes também têm oportunidade de 

participarem de programas de monitoria, projetos de pesquisa e extensão e 

intercâmbios com universidades estrangeiras.  

A partir do ano de 2017 nosso aluno tem uma oportunidade de 

destaque de obter uma dupla certificação através do convênio assinado entre as 

instituições UniEVANGÉLICA e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB) em 

Portugal, o aluno desenvolve seu curso realizando 3 anos na UniENVANGÉLICA e 

2 anos no instituto IPB, podendo haver ajustes nestes tempos em comum acordo 

entre as instituições envolvidas, conforme convênio e editais próprios da 

instituição. 

 

3.15. Atividades de tutoria em disciplinas ofertadas pela EaD 

Na modalidade de educação à distância é fundamental a interação 

entre aluno, material didático e professor tutor, buscando continuamente 

competências como: habilidades de lidar com alunos de diferentes perfis; 

capacidade de desenvolver material didático adequado à modalidade, dominar 

técnicas de avaliação apropriadas ao sistema de educação à distância, 

desenvolver técnicas que sejam capazes de ajudar o aluno a transformar o 

conhecimento de forma criativa e empreendedora. 

Atualmente o Curso de Engenharia Mecânica oferece três disciplinas na 

modalidade à distância (EaD): Língua Portuguesa (1º período), Metodologia do 

Trabalho Científico (2º período) e Empreededorismo (9º período), na matriz 2017/2 

Empreededorismo (10º período). O aluno tem acesso online a todos os conteúdos 

da disciplina e apoio contínuo de seu tutor, se necessário o discente pode dirigir-
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se ao setor administrativo de EaD no Bloco H e receber orientações 

pessoalmente. Além das atividades avaliativas feitas na própria plataforma o aluno 

realiza uma prova presencial em cada uma das 3 VAs adotadas pela instituição.  

A direção, a Coordenação Pedagógica e secretaria setorial do Curso 

oferece apoio e orientação complementar permanente aos alunos que cursam às 

disciplinas ofertadas na modalidade à distância. 

 

3.15.1 Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes 

Para que se tenha o aluno como centro do processo educacional, 

garantindo a qualidade esperada de um componente curricular ofertado na 

modalidade EAD, a comunicação da UniEVANGÉLICA foi estabelecida com a 

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

professores, tutores mediadores, coordenação de curso, direção de EAD e  equipe 

técnica administrativa. Outra característica presente, na comunicação da EAD da 

UniEVANGÉLICA, é a preocupação com a composição de diferentes canais de 

comunicação em via dupla.  

Compõem a comunicação da UniEVANGÉLICA | EAD:  

 

Equipe de Atendimento: composta por um grupo de profissionais capacitados 

para atender aos alunos, sanando suas dúvidas sobre acesso e suporte técnico.  

 

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

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

UniEVANGÉLICA | EAD. 

 

Tutores Mediadores: realizam a tarefa de acompanhamento dos alunos em suas 

atividades do cotidiano acadêmico, por meio da mediação pedagógica no 

ambiente virtual de aprendizagem e de atendimento presencial por agendamento. 
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Recursos Utilizados: Ambiente Virtual de Aprendizagem e telefone. 

 

Professores: cumprem carga horária na Diretoria de EaD. Reúnem-se com os 

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

mensagens ou de fórum. 

 

Diretor de Curso: O Diretor de Curso está disponível para atendimento on-line e 

presencial aos alunos, professores e tutores, fortalecendo o processo de 

comunicação e interação. 

Recursos Utilizados: telefone, correio eletrônico e atendimento presencial. 

O tutor mediador atua junto aos acadêmicos sob a orientação e supervisão 

da equipe pedagógica da EAD como mediador e facilitador da aprendizagem. O 

tutor mediador das disciplinas EAD é contratado com carga horária de 22 ou 44 

horas semanais. Esse modelo de tutoria virtual possibilita acompanhamento 

contínuo e efetivo da aprendizagem dos discentes.  

O tutor mediador, no exercício da função não docente, participa ativamente 

da prática pedagógica. É um profissional graduado na área do curso e com pós-

graduação lato sensu na área ou em Educação a Distância, devidamente 

capacitado para o uso das TICs. Sua atuação acontece a partir da IES e, por meio 

do ambiente virtual de aprendizagem, medeia o processo pedagógico. 

 

Atividades do tutor mediador 

1. Administrativa e organizacional: 

 Organizar a sala de aula 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 professores nas atividades que se fizerem necessárias para o 

bom andamento dos cursos. 

 



 

 

64 

 

2. Social: 

 Interagir com os alunos e professores via mensagem, telefone e ambiente 

virtual de aprendizagem, oferecendo: orientações quanto a leituras, 

discussões sobre questões apresentadas no ambiente virtual de 

aprendizagem, síntese de debates, avisos diversos e outros. 

 Orientar quanto a comportamentos adequados ao ambiente virtual de 

aprendizagem, incluindo políticas contra plágio. 

 Fornecer feedback aos alunos e professores. 

 

3. Tecnológica: 

 Auxiliar os alunos na interpretação do material visual e multimídia. 

 Auxiliar os alunos em dificuldades com o uso dos recursos didático-

pedagógicos disponibilizados on-line. 

 

4. Pedagógica 

 Esclarecer dúvidas e questionamentos de alunos e professores por meio 

dos canais institucionais. 

 Promover espaços de construção coletiva de conhecimento. 

 Assistir o professor nos processos avaliativos de ensino-aprendizagem. 

 Registrar, no ambiente virtual de aprendizagem, as notas referentes ao 

desempenho dos alunos em atividades on-line e presenciais. 

 
 

3.16. Responsabilidade social 

Responsabilidade Social é um tema atual, presente nos mais diversos 

setores da sociedade em geral, bem como no mundo acadêmico. Ao se inserir 

este tema no cotidiano do ensino superior, busca-se contribuir para a formação de 

profissionais em cidadãos que tenham a consciência da importância da 

valorização do próximo. 
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 Sendo assim, o curso de Engenharia Mecânica visa adotar a 

articulação do ensino, da pesquisa e das atividades extensionistas por meio de 

diversas ações práticas, que tenham em sua essência a inclusão social, a busca 

pelo desenvolvimento econômico e social, e que incluam o meio ambiente. Essa 

articulação funciona como mecanismo indutor de qualidade pedagógica, 

expressão do compromisso com a responsabilidade social, buscando também 

associar todo o conjunto de ações ao envolvimento de professores e alunos, em 

suas variadas formas de atuação e inseridas no processo educacional.  

As ações desenvolvidas pelo curso de Engenharia Mecânica, que são 

inseridas no contexto da Responsabilidade Social, visam incorporar o efetivo 

processo de ensino-aprendizagem. Portanto, para estas ações, o curso em 

parceria com o departamento de extensão universitária da AEE desenvolve 

projetos como: UniEVANGÉLICA Cidadã, Seminários, Feiras, Oficina, Semana 

Acadêmica de Engenharia, Simpósio Nacional de Ciências e Engenharias 

(SINACEN), e outros eventos que podem ser ofertados de acordo com as 

necessidades do aluno e da própria sociedade. 

De acordo com Resolução nº 1048, de 14 de agosto de 2013, do 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, as engenharias têm papel 

essencial no desenvolvimento social do país, e estabelece em seu Art. 2º que:  

“As áreas de atuação dos profissionais contemplados nesta resolução 
são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano que 
importem na realização dos seguintes empreendimentos: I - 
aproveitamento e utilização de recursos naturais; II - meios de locomoção 
e comunicações; III - edificações, serviços e equipamentos urbanos, 
rurais e regionais, nos seus aspectos técnicos e artísticos; IV - 
instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e 
extensões terrestres; e V - desenvolvimento industrial e agropecuário”. 
 

O Curso de Engenharia Mecânica da UniEVANGÉLICA em 

consonância com a missão institucional, as recomendações estabelecidas nos 

documentos institucionais (PDI, PPI e Regimento) e prerrogativas estabelecidas pelo 

conselho de classe, sistema CONFEA/CREA tem como desafio permanente 

estabelecer relação de inter e transdisciplinaridade ao longo de toda formação de 
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nosso aluno, de forma a integrar tecnologia, meio ambiente e desenvolvimento 

social. 

 
 

3.17. Processos de avaliação do curso 

O Centro Universitário de Anápolis -UniEVANGÉLICA determina que o 

processo de elaboração e implementação dos projetos pedagógicos 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 Assessorias de Planejamento Pedagógico, de 

Apoio ao Docente e de 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. Outro aspecto a ser 

implementado, que se constitui objetivo na melhoria dos projetos pedagógicos, é a 

utilização dos recursos de educação a distância e uso de novas tecnologias de 

informação e comunicação.  

A avaliação interna do curso consiste no processo de autoavaliação, 

que deve ser contínuo, participativo e contextualizado, tendo um caráter 

diagnóstico e formativo para o autoconhecimento e a análise das prioridades e 

propostas estabelecidas em seu Projeto Pedagógico.  

A autoavaliação do curso de Engenharia Mecânica é realizada 

anualmente pela Subcomissão Interna de Avaliação - SIA e coordenada pela 

Comissão Permanente de Avaliação - CPA, levando em consideração a 

articulação entre Projeto Pedagógico do Curso e PDI (articulação do projeto com a 

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

Diretrizes Curriculares e a articulação entre o PPC e as Diretrizes para Avaliação 

da Educação Superior. Os resultados destes processos avaliativos são 
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disponibilizados à Reitoria e às direções do curso, como suporte ao planejamento 

e à promoção das melhorias. 

Os discentes avaliam os docentes, a infraestrutura e gestão do curso. Os 

docentes realização autoavaliação. A equipe da SIA realiza um consolidado da 

avaliação do curso levando em consideração a avaliação dos alunos, dos 

docentes e avaliação dos canais institucionais (Ouvidoria Geral, Fale com o Reitor 

e Fale com o Presidente) e propõe ações de melhorias para o curso. 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA possui regulamento próprio e conta 

com os seguintes órgãos de apoio:  

SUBCOMISSÃO INTERNA DE AVALIAÇÃO - SIA:  

O objetivo da SIA é avaliar o projeto pedagógico do curso, da 

concepção à operacionalização efetiva; planejar e operacionalizar os processos 

avaliativos no curso; coletar dados e disponibilizar informações do curso à CPA; 

elaborar relatórios sobre as avaliações realizadas no curso com pareceres e 

recomendações enviando-os à CPA; auxiliar nos processos de avaliação do curso 

desenvolvidos pelo Ministério da Educação; articular a avaliação interna do curso 

com as prioridades da CPA. A SIA é presidida pelo diretor do curso, tendo a 

composição mínima de: I - um representante docente, eleito pelos pares; II - um 

representante discente; III - um representante do pessoal técnico-administrativo.  

 

SUBCOMISSÃO DE ESPECIALISTA EM AVALIAÇÃO – SEA: 

A SEA tem por finalidade proceder à avaliação dos projetos 

pedagógicos e das condições de funcionamento dos cursos. A SEA é composta 

paritariamente por docentes e representantes dos órgãos de gestão dos seguintes 

segmentos: I - Ensino de graduação, nas seguintes áreas: Licenciaturas; Ciências 

Sociais Aplicadas; Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Exatas e da Terra; 

Tecnologias; II - Ensino de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; e III – Gestão.  

A partir da análise dos relatórios emitidos pela CPA, são tomadas ações 

corretivas visando à melhoria do curso. Além dos diagnósticos oriundos das 

avaliações internas acima descritas, o curso compreende como fundamental os 
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resultados das avaliações externas (MEC, ENADE, CPC, dentre outras) para a 

realização de discussões internas junto à Reitoria e à Mantenedora, para a 

propositura de planos de melhoria capazes de sanar os pontos frágeis do curso e 

apontar melhorias e potencialidades. Estes planos de melhoria são avaliados e 

aprovados pela CPA e executados pela Direção do Curso, por meio de recursos 

disponibilizados pela Mantenedora, ouvida a Reitoria do Centro Universitário.  

 

3.18. Articulação entre a graduação e a pós-graduação 

A Associação Educativa de Anápolis (AEE) iniciou suas atividades no 

Ensino Superior em 1961, com os cursos de Filosofia, Letras, História, Geografia e 

Pedagogia. Atualmente, a AEE, por meio de suas mantidas, oferta mais de 30 

cursos superiores distribuídos nas diferentes áreas do conhecimento. Nas áreas 

de Engenharias a UniEVANGÉLICA oferta 4 cursos, sendo eles: Engenharia Civil, 

Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. 

Acreditando na formação completa de seus alunos, por meio do 

aprofundamento do conhecimento, a UniEVANGÉLICA desde 1980 vem ofertando 

cursos de pós graduação lato sensu nas modalidades: especialização, 

aperfeiçoamento, atualização e MBAs (Master Business Administration).  

Hoje, a UniEVANGÉLICA oferta mais de 50 cursos de pós-

graduação lato sensu em diferentes áreas, alicerçados em programas de alto 

padrão, executados por professores doutores, mestres e especialistas de 

excelente nível, comprometidos com a produção científica, e fundamentados em 

estudos e pesquisas. Os cursos de pós-graduação constituem excelente 

instrumento de complementação e aprofundamento da graduação com vistas ao 

ingresso no mercado profissional. É direcionado ao treinamento profissional ou 

científico e confere certificado de Especialista. 

No que tange o aprofundamento da investigação científica, a 

UniEVANGÉLICA oferta, desde 2006, na modalidade Stricto Sensu – nível de 

mestrado acadêmico, o Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologia e 
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Meio Ambiente (PPSTMA). O PPSTMA foi criado tendo como objetivo preparar 

docentes para o magistério superior e capacitar pesquisadores e profissionais 

para integrar equipes multidisciplinares para o exercício de atividades relativas às 

abordagens ambientais interdisciplinares. 

Os alunos do curso de Engenharia Mecânica, orientados por 

professores doutores, podem concorrer a bolsas de estudos por meio dos 

programas de iniciação científica PBIC/UniEVANGÉLICA, sendo esses 

programas: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação (PIBITI), ambos vinculados do CNPq. Já os alunos orientados por 

professores mestres concorrem com seus projetos no Programa Voluntário de 

Iniciação Científica da UniEVANGÉLICA (PVIC/UniEVANGÉLICA), sem direito a 

bolsa.  

Ainda no sentido de incentivar as pesquisas, o estudante tem a 

oportunidade de materializar o aprendizado por meio de aplicação prática dos 

conteúdos estudados, nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 

Projetos de Máquinas. Sendo que o TCC tem a visão de pesquisa científica 

aplicada, e os Projetos de Máquinas tem por objetivo a aplicação/contextualização 

da prática, envolvendo os conteúdos estudados. Nas duas disciplinas, o estudante 

é sempre orientado por professores podendo ser eles: especialistas, mestres e 

doutores. Os trabalhos resultados dessas disciplinas são apresentados nas 

Semanas de Engenharia e nos Seminários de Iniciação científica, vinculados ou 

não aos programas de PBIC/ PIBIC/ PIBITI.  

Como política de fidelidade ao aluno, a UniEVANGÉLICA proporciona 

desconto de 10% nas mensalidades para os alunos egressos dos diversos cursos 

ofertados pela Instituição. O incentivo é ofertado para as duas modalidades, Lato 

Sensu e Stricto Sensu. 

Docentes e alunos da graduação são incentivados a publicar trabalhos 

científicos na Revista do programa de mestrado, denominada de FRONTEIRAS: 

JOURNAL OF SOCIAL, TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE. 
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No evento de colação de grau do Curso de Engenharia Mecânica o 

aluno formando recebe um cartão do egresso, incentivo-o a continuar com 

atividades na instituição, utilizando a biblioteca, laboratórios e ingressar nos 

programas de pós-graduação. 

4. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 

4.1. Direção do curso (Coordenação) 

4.1.1. Dados do coordenador do curso  

Nome: Hélio de Souza Queiroz 

End.: Av. Universitária, Km 3,5 

Cidade: Anápolis                           Fone: (62) 3310-6789  

Titulação:  Mestre RG 11901/D CREA GO CPF 783.759.916-00 

E-Mail: helio.queiroz@unievangelica.edu.br  

Currículo:  Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de 
Uberlândia – UFU (1995), mestrado em Engenharia Agrícola pela 
Universidade Estadual de Goiás (2009), Doutorando em Ciências 
Mecânicas pela Universidade de Brasília - UnB. Tem experiência 
profissional na área industrial e docência com ênfase em elementos e 
projetos de máquinas. 

Regime 
de 
Trabalho 
e Carga 
horária 

40 horas semanais (regime integral). 

4.1.2. Funções do coordenador do curso 

4.1.2.1 Funções políticas 

➢ Representar o Curso na Comunidade Profissional e Acadêmica; 

➢ Liderar a equipe administrativa, docentes, discentes e pessoal técnico-

administrativo; 

mailto:helio.queiroz@unievangelica.edu.br
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➢ Estimular a equipe de trabalho para o desenvolvimento de postura proativa, 

participativa, congregativa e articuladora; 

➢ Representar o Curso perante as instâncias superiores da Instituição; 

➢ Conhecer profundamente o Curso, buscando o aprimoramento e o 

desenvolvimento deste, sintonizado com a responsabilidade social e as 

demandas da Sociedade. 

➢ Responsabilizar-se pela Renovação de Reconhecimento e por avaliações 

feitas pelo Ministério da Educação. 

➢ Representar o Curso no Conselho Acadêmico Superior – CAS, do qual é 

membro “nato”. 

➢ Estabelecer vínculos do curso com empresas, órgãos de classe, órgãos 

públicos e a sociedade em geral. 

 

4.1.2.2. Funções gerenciais  

a) Recursos Humanos 

➢ Definir a estrutura organizacional do curso – NDE – garantindo o máximo 

aproveitamento dos recursos humanos, de forma a assegurar o equilíbrio 

financeiro do curso. 

➢ Distribuir as funções docentes - aulas e demais atividades acadêmicas - e 

do corpo técnico-administrativo no âmbito de seu curso, a partir de critérios 

que assegurem o melhor custo-benefício. 

➢ Indicar vagas e definir o perfil docente para compor o corpo docente; 

➢ Participar do processo avaliativo de novos docentes 

➢ Monitorar, orientar, apoiar e avaliar, sistematicamente, o desempenho 

docente e do pessoal técnico administrativo, identificando potencialidades e 

fragilidades em seu desempenho; 

➢ Estimular a produção docente e sua participação em eventos científicos; 

➢ Zelar pelo ótimo desempenho dos docentes e administrativos, controlando 

a frequência e produtividade; 
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➢ Comunicar ao pessoal docente e administrativo os resultados das 

avaliações e orientar as melhorias; 

➢ Estimular o bom relacionamento e o clima favorável ao desempenho da 

equipe; 

➢ Propor e/ou promover a capacitação do pessoal sob sua responsabilidade; 

➢ Indicar a demissão do pessoal docente e administrativo, quando 

necessário, após o devido processo de avaliação de desempenho.  

 

b) Infraestrutura física e tecnológica 

➢ Indicar as demandas referentes à infraestrutura física e tecnológica para o 

curso, observando as necessidades de sua implantação ou de atualização; 

➢ Supervisionar a utilização das instalações físicas, laboratórios e 

equipamentos do Curso, requerendo aos setores competentes a devida 

manutenção; 

➢ Indicar a aquisição de livros, materiais especiais e assinatura de periódicos 

necessários ao desenvolvimento do Curso, propondo sua atualização 

periódica. 

 

c) Sustentabilidade econômica do curso 

➢ Zelar pela saúde econômica do Curso, estimulando a prática da 

adimplência contratual dos alunos; 

➢ Elaborar o Plano de Investimentos do Curso; 

➢ Elaborar o Plano de Melhoria do Acervo Bibliográfico (Livros, Periódicos, 

etc.); 

➢ Buscar estratégias para otimizar o aproveitamento dos recursos humanos, 

de infraestrutura física e tecnológica, bem como de materiais de consumo. 

4.1.2.3. Funções acadêmicas 

a)  Deliberativas 
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➢ Presidir o Núcleo Docente Estruturante e o respectivo processo decisório 

do seu curso; 

➢ Promover reuniões com professores para discutir aspectos do processo 

formativo, seu planejamento, avaliação, propostas de melhorias e demais 

rotinas acadêmicas; 

➢ Discutir e aprovar no colegiado do curso as propostas de alteração da 

matriz curricular do curso, encaminhando-a encaminhando-as para as Pró-

Reitoria Administrativa e Acadêmicas, para pareceres e posterior aprovação 

do CAS. 

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

conformidade com a legislação educacional e com as normas e princípios 

institucionais. 

➢ Definir normas e critérios para as diferentes atividades do curso:  Monitoria; 

Iniciação Científica; Atividades de Extensão; Trabalhos de Conclusão; 

Estágios Supervisionados e não-supervisionados; Atividades 

Complementares, processos de avaliação, coerentes com as normas 

institucionais e legislação da educação superior. 

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

colegiado do curso, anexando-as ao PPC.  

➢ Instituir Comissões e Instâncias Deliberativas para permitir a participação 

da Comunidade Acadêmica nos processos decisórios do Curso; 

➢ Atribuir e delegar funções a membros do NDE, do Corpo Docente e 

Técnico-Administrativo. 

 

b)  De planejamento 

➢ Elaborar e executar, de forma colegiada, o Projeto Pedagógico do Curso, 

coerente com a concepção institucional de formação e com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, quando existirem; 

➢ Coordenar a discussão colegiada para revisão periódica do Projeto 

Pedagógico do Curso; 
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➢ Coordenar o Planejamento Pedagógico semestral, promovendo a 

articulação das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, zelando para a 

coerência destas atividades com a proposta de formação definida no PPC.  

➢ Elaborar a demanda de Docentes, semestralmente; 

➢ Elaborar a distribuição de horas aulas e outras atividades do Corpo 

Docente, semestralmente; 

➢ Elaborar Plano de Capacitação, com objetivo de viabilizar as ações do 

Projeto Pedagógico; 

➢ Elaborar o Calendário Semestral do Curso, com a distribuição das 

disciplinas; 

➢ Estimular, orientar e planejar a realização de eventos científicos no âmbito 

do curso. 

 

c) De liderança, supervisão e controle 

➢ Acompanhar e supervisionar a realização das atividades acadêmicas de 

forma a assegurar sua coerência e efetividade para a formação do perfil 

humano e profissional preconizado no PPC; 

➢ Acompanhar e supervisionar a realização das atividades de ensino, de 

extensão e iniciação científica, verificando e monitorando suas formas de 

articulação e integração;  

➢ Estimular a incorporação de novas metodologias e tecnologias que 

beneficiem o curso, de forma a aprimorar a qualidade do processo 

formativo, acompanhando o desenvolvimento científico e tecnológico da 

respectiva área; 

➢ Estimular e promover a capacitação e a formação continuada dos Docentes 

e Pessoal Técnico-Administrativo; 

➢ Promover e supervisionar o desenvolvimento das atividades 

complementares, estágios curriculares e não curriculares e trabalhos de 

conclusão de curso, a partir de regulamentos aprovados no colegiado, 

coerentes com as políticas institucionais; 
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➢ Orientar, estimular e controlar a frequência docente e discente; 

➢ Estimular a participação docente e discente em programas e projetos de 

extensão e projetos de pesquisa; 

➢ Atender e orientar os docentes, discentes ou seus legítimos representantes 

nos assuntos relacionados ao curso; 

➢ Mediar conflitos entre a Comunidade Acadêmica do Curso; 

➢ Zelar pelo clima de Respeito e Cordialidade no Curso; 

➢ Fazer cumprir o regimento, regulamento e demais normativas da Instituição; 

➢ Aplicar as sanções e punições, aos Docentes e Discentes, previstas no 

Regime Disciplinar do Regimento da UniEVANGÉLICA; 

➢ Emitir pareceres e relatórios nos processos acadêmicos e administrativos. 

 
d) Avaliação do curso 

 

➢ Em relação à auto avaliação do curso o diretor deve: 

➢ Elaborar, no âmbito do NDE, o Projeto de Auto Avaliação do curso, 

definindo cronogramas anuais de realização das avaliações. 

➢ Promover anualmente as Avaliações do seu Curso, coerente com as 

definições Institucionais; 

➢ Elaborar relatório anual de avaliação e o respectivo Plano de melhorias e 

encaminhá-los à CPA, PROACAD e Reitoria. 

 
(1) Avaliação externa – ENADE 

Em relação ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o diretor 

deve:  

➢ Conhecer os princípios norteadores do ENADE e suas implicações no 

processo de formação acadêmica e executar as respectivas ações 

inerentes ao processo. 

➢ Divulgar o processo de avaliação do desempenho dos estudantes – 

ENADE. 
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➢ Orientar os docentes e discentes para a participação adequada na 

avaliação. 

➢ Supervisionar o desenvolvimento curricular na diferentes atividades 

acadêmicas a fim de assegurar sua qualidade e o respectivo padrão de 

desempenho no processo avaliativo. 

 

(2) Avaliações externas – in loco: 

➢ Conhecer os indicadores de qualidade e os critérios de avaliação externa 

(MEC/INEP), como referências para a gestão acadêmica do curso 

➢ Presidir os preparativos para as avaliações externas; 

➢ Receber as comissões externas de avaliação, analisando os resultados das 

avaliações externas – in loco. 

4.1.2.4. Funções institucionais 

a) Em relação à missão, princípios e valores institucionais: 

➢ Conhecer os princípios, valores, visão e missão institucional e 

comprometer-se com sua efetividade nas práticas acadêmicas; 

➢ Manter postura profissional e pessoal, bem como gerir o projeto do 

curso e as ações da comunidade acadêmica no âmbito do curso 

direcionando-as para o cumprimento da missão e visão institucional, 

e de seus princípios e valores. 

 

b) Em relação à regularidade de funcionamento do curso: 

➢ Tomar todas as providências para o reconhecimento e renovação de 

reconhecimento do curso; 

➢ Atualizar-se quanto à legislação educacional, especialmente da área 

específica do curso, zelando por seu cumprimento; 

➢ Manter atualizada toda documentação acadêmica relativa ao curso; 
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➢ Articular-se com as demais unidades da Instituição para o desenvolvimento 

das ações; 

➢ Apresentar relatório de atividades anuais à Reitoria. 

 

c) Em relação aos resultados do processo formativo: 

➢ Responder pelo sucesso dos alunos de seu Curso no Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE); 

➢ Acompanhar e avaliar o desempenho dos egressos em Testes Profissionais 

e assemelhados, buscando indicadores para promoção das melhorias do 

processo formativo; 

➢ Acompanhar o nível de satisfação dos concluintes e egressos; 

➢ Avaliar a inserção dos egressos na carreira profissional. 

 

d) Em relação à inserção local e regional do curso: 

➢ Incrementar o vínculo regional e local do seu Curso, com empresas, órgãos 

de classe, órgãos públicos e a sociedade em geral. 

 
 

4.2. Coordenação pedagógica 

A Coordenação Pedagógica visa garantir a qualidade das atividades 

docentes, com intuito de assegurar as metodologias adotadas com a finalidade de 

desenvolver uma aprendizagem formativa, ativa e integração dos conteúdos.  

Apresenta as seguintes atribuições para coordenação pedagógica:  

➢ Manter clima de cordialidade e respeito mútuo com o corpo docente, corpo 

discente e com o corpo técnico-administrativo;  

➢ Acompanhar, analisar e orientar quanto aos procedimentos didáticos 

propostos pelos professores;  

➢ Acompanhar, analisar e orientar quanto às avaliações desenvolvidas pelos 

professores do curso;  
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➢ Promover e incentivar a participação dos professores no planejamento e 

execução de atividades do curso (encontros, seminários, eventos);  

➢ Promover o diálogo pedagógico entre os coordenadores do curso;  

➢ Apoiar a direção no acompanhamento periodicamente do lançamento do 

conteúdo, carga horária, frequência e notas nos diários de classe;  

➢ Manter contato frequente com os representantes de turma e atender às 

demandas dos alunos;  

➢ Apoiar a direção na Vistoria e validação dos módulos cursados em outros 

estabelecimentos de ensino superior, para fins de dispensa; 

➢ Promover um diálogo constante entre docentes, discentes e equipe 

gestora do curso e da instituição. 

 

4.3. Coordenação das atividades de Pesquisa e Iniciação Científica  

 A Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica do curso de Engenharia 

Mecânica tem como objetivo principal incentivar e apoiar as atividades de 

pesquisa bem como a divulgação da produção da pesquisa científica para que 

possam contribuir com a formação de nossos egressos fortalecendo a relação 

entre o ensino a pesquisa e extensão. 

 Apresenta as seguintes atribuições para a coordenação das atividades de 

Pesquisa e Iniciação Científica: 

➢ Promover ações que incentivem os docentes e discentes a realizarem 

atividades de pesquisa e iniciação científica, com participação em eventos, 

congressos e publicações em periódicos. 

➢ Incentivar os discentes e docentes a desenvolverem seus TCCs no formato 

de artigos científicos para publicação em periódicos e anais de congressos 

e eventos científicos. 

➢ Realizar ações de incentivo a todos os períodos do curso a utilizarem 

metodologias de pesquisa que promovam a prática habitual e o 

desenvolvimento científico de nossos acadêmicos. 
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➢ Participar dos processos de seleção de alunos candidatos à Iniciação 

Científica. 

➢ Assessorar a elaboração de projetos e a participação em programas. 

➢ Acompanhar o desenvolvimento de projetos e programas aprovados. 

➢ Organizar atividades acadêmicas que proporcionem aos Professores 

Orientadores a ampliação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento de sua 

formação científica e, consequentemente, de sua capacidade de orientação 

à pesquisa. 

 

4.4. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Engenharia 

Mecânica é composto pelo Diretor e 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 de Engenharia Mecânica é composto pelos seguintes 

integrantes:  
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Nome Função Titulação Carga Horária 

Semanal 

Hélio de Souza Queiroz Diretor Mestre 40h 

Ricardo Wobeto  Docente  

(Coord. Pedagógico) 

Mestre 30h  

Rosemberg Fortes 

Nunes Rodrigues  

Docente (Coord. 

Pesquisa) 

Mestre 22h 

Márcio José Dias Professor (Coord. 

Estágio 

Supervisionado) 

Mestre 40h 

Sérgio Mateus Brandão Docente  

(Coord. de 

Laboratórios) 

Mestre 40h  

 

A principal função do Núcleo docente estruturante é auxiliar a 

Direção 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 a Pró-Reitoria Acadêmica, 

para parecer e posterior aprovação do CAS. 

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

e supervisionar seu desenvolvimento: Monitoria; Iniciação Científica; 
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Atividades de Extensão; Trabalhos de Conclusão; Estágios 

Supervisionados e não-supervisionados; Atividades Complementares, 

processos de avaliação, coerentes com as normas institucionais e 

legislação da educação superior. 

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

colegiado do curso, anexando-as ao PPC.  

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

conformidade com a legislação educacional e com as normas e princípios 

institucionais. 

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

atividades de acolhimento e orientação dos alunos ingressantes, das atividades de 

nivelamento, assim como participar do planejamento das atividades com os alunos 

concluintes, disponibilizando informações e orientando-os na inserção na vida 

profissional. 

4.5. Colegiado do curso 

O colegiado do curso de engenharia mecânica é composto pelo corpo 

docente, representantes discente e representante técnico-administrativo. A 

Instituição é partidária da concepção segundo a qual a qualidade e eficácia do 

trabalho executado em uma Instituição de Ensino Superior estão diretamente 

vinculados à forma democrática com que são planejadas e conduzidas suas 

atividades. 

Periodicamente o colegiado do curso se reúne, e todo o processo é 

registrado por meio de atas devidamente assinadas pelos participantes. Esse 

colegiado tem como função analisar, julgar e decidir sobre processos e atividades 

acadêmicas referentes ao curso, que requeiram a avaliação e o deferimento do 

colegiado, como aprovação dos planos de ensino dos docentes, alteração de 

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

Instituição. 
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Cabe ao colegiado do curso analisar, aprovar, tomar providências em 

relação às propostas, sugestões e críticas oriundas do NDE, do corpo discente e 

administrativo bem como enviar ao CAS (Conselho Acadêmico Superior) 

propostas de adequações e alterações necessárias ao curso.  

O Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica, que tem como 

membros o diretor do Curso, o coordenador pedagógico, todos os professores que 

exercem alguma atividade no curso, um representante discente e um 

representante técnico-administrativo. 

4.5.1. Regulamento do colegiado do Curso 

  O colegiado do Curso de Engenharia Mecânica tem seu funcionamento 

baseado em: 

§ 1º As deliberações do Colegiado do Curso são tomadas por maioria simples, 

presente a maioria absoluta. 

§ 2º Os mandatos dos representantes dos corpos docente e discente são vitalícios 

enquanto os mesmos exercerem alguma atividade no curso, no caso de docentes, 

ou possuírem vínculo com o curso, no caso dos discentes. 

§ 3º As reuniões e deliberações do Colegiado serão registradas em ata para este 

fim aberta, a qual será lavrada pela secretária setorial do Curso. 

§ 4º Dentre outras possíveis atribuições, compete ao Colegiado do Curso: 

I – examinar e aprovar os planos de ensino, tendo em vista possíveis duplicidade 

de conteúdo, aspectos de inter e transdisciplinaridade; 

II – propor e aprovar eixos temáticos e linhas de pesquisas e extensão para 

realização de trabalho de conclusão de curso e/ou projetos de pesquisa/extensão; 

 

III – propor alterações ou implantação de melhorias nas atividades acadêmico-

administrativas do curso, indicando possíveis providências de ordem acadêmico-

pedagógica; 
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IV – aprovar modificações no projeto pedagógico do Curso de Engenharia 

Mecânica propostas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), com foco nas 

diretrizes nacionais, requisitos legais e perfil do egresso; 

V – contribuir com a missão da instituição, zelando pelos nossos alunos e 

funcionários, contribuindo com os projetos e programas institucionais, propondo 

revisões e adequações quando necessário. 

§ 5º O Colegiado de Curso reunir-se-á, ordinariamente, duas vez por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo diretor do Curso. 

4.6. Corpo docente  

O corpo docente será constituído de profissionais das áreas de 

conhecimentos requeridas pelo curso, com titulação mínima de especialista, 

selecionados institucionalmente, buscando-se e incentivando a integração de 

docentes com titulação stricto sensu.  

4.6.1 Corpo docente do curso de engenharia mecânica 

O Curso de Engenharia Mecânica possui um total de 32 docentes, 

sendo 3 Doutores, 21 Mestres e 8 Especialistas, totalizando um percentual de 

9,4% doutores, 65,6% mestres e 25% especialistas.  No total, 75% dos docentes 

possuem a titulação obtida em programas de pós-graduação Stricto Sensu.  

4.6.1.1 Relação nominal dos docentes do curso 

Seq. 
Docente 

 (Nome Completo) 
CPF Titulação 

Regime 
Trabalho 

Carga 
horári

a 
Sema

nal 
1 ANDRÉA LÚCIO QUEIROZ 2610514662 Especialista HORISTA 20 

2 
CLAUDIA GOMES DE OLIVEIRA 

SANTOS 

66477450178 Mestre 
HORISTA 20 

3 CLODOALDO VALVERDE 83172793168 Doutor HORISTA 13,5 
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4 FÁBIO SOUZA GOMES 58622284115 Mestre HORISTA  8 

5 FRANCE DE AQUINO 80186416172 Especialista HORISTA 16 

6 FREDERICO SCHUTZ RABELO 89249585187 Especialista HORISTA 6 

7 
GINO BERTOLLUCCI 

COLHERINHAS 

MAT-8182 Mestre 
HORISTA 12 

8 
HAYDEE LISBOA VIEIRA 

MACHADO 

49950428149 Mestre 
HORISTA 12 

9 HÉLIO DE SOUZA QUEIROZ 78375991600 Mestre INTEGRAL 40 

10 HUGO DE ANDRADE 

SILVESTRE 

MAT-EAD  Mestre  INTEGRAL 40 

11  IESO COSTA MARQUES MAT-EAD  Mestre  INTEGRAL 40 

12 JOÃO ALVES BENTO 29530326149 Mestre HORISTA 16 

13 
JORGE MANOEL ALMACINHA 

COSTA 

18733476187 
Especialista HORISTA 12 

14 LEANDRO DANIEL PORFÍRIO 26560174832 Mestre HORISTA 22 

15 LÚCIA COELHO GARCIA 

PEREIRA 

MAT-ODOT Doutora  INTEGRAL 40 

16 LUZINETE VERAS TEIXEIRA 7305722774 Especialista HORISTA 12 

17 MÁRCIO JOSÉ DIAS 82736790120 Mestre INTEGRAL 40 

18 NATASHA SOPHIE PEREIRA 1276356102 Mestre INTEGRAL 40 

19 NEY BRAGA ROCHA PINTO 77919238153 Especialista HORISTA 12 

20 
PAULO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA 

81889020982 
Mestre HORISTA 20 

21 
PEDRO MANOEL RIBEIRO 

ROSA 

MAT-6639 Especialista  
HORISTA 12 

22 RICARDO ELIAS DO VALE LIMA MAT-2954 Mestre  PARCIAL 16 

23 RICARDO WOBETO 97552453168 Mestre PARCIAL 30 

24 
ROBERTO CAPPARELLI 

MARÇAL 

53949153691 
Mestre HORISTA 10 

25 
ROSEMBERG FORTES NUNES 

RODRIGUES 

02510514121 
Mestre HORISTA 18 

26 
 SANDRA ELAINE AIRES DE 

ABREU 

MAT-EAD  Doutora  INTEGRAL 40 

27 SERGIO MATEUS BRANDAO 80895441187 Mestre INTEGRAL 40 

28 SIMONE JANAINA DA SILVA 99354829104 Mestre HORISTA 24 
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MORAIS 

29 VALTER MIRON STEFANI 28196038828 Especialista HORISTA 12 

30 
VICTOR EDSON NETO DE 

ARAÚJO PERÍCOLI 

1484073150 Mestre 
HORISTA 22 

31 
WILLIAM PEREIRA DOS 

SANTOS JÚNIOR 

89996348172 Mestre 
HORISTA 26 

32 WILSON DE PAULA E SILVA 37063839187 Mestre HORISTA 4 

 

Atualmente o curso totaliza 21,9% de docentes em regime Integral, 6,3% de 

docentes em regime Parcial e 71,9% em regime Horista.  

O curso oferece 120 vagas anuais (60 vagas semestrais) e possui cerca de 

400 alunos matriculados, uma média de 13 alunos/docente. 

 

4.7 Corpo de tutores  

O Curso de Engenharia Mecânica possui 3 professores tutores para as 

disciplinas de Língua Portuguesa, Metodologia do Trabalho Científico e 

Empreenderismo oferecidas como disciplinas semipresenciais através da EaD. 

Estes professores tutores estão relacionados no quadro de docente do item 

4.6.1.1 nos itens de Seq. 29, 30 e 31.  

 

4.8 Corpo técnico-administrativo 

O Curso de Engenharia Mecânica conta com uma equipe técnico-

administrativo específica do curso composta por: 

i) Uma secretária setorial - 40horas:  

Maria Vitória F. de Moura (Graduanda em Psicologia) 

 

ii) 04 auxiliares de secretaria - 40horas:  

Apoio compartilhado no atendimento à secretaria setorial de todos os cursos 

de Engenharia e Agronomia. 
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iii) 03 Técnicos de laboratórios específicos do curso – 44horas: 

Inácio Rodrigues Jaime Júnior (Técnico em Mecânica) 

Luís Paulo da Silva Pereira (Técnico em Mecânica) 

Dannyel Rodrigues de Souza (Técnico em Mecânica) 

 

iv)Auxiliar Técnico de Laboratório – 44horas: 

Dalton Vilhena Fernandes (Mecânica) 

 

Esta equipe de técnicos de laboratório é supervisionada pelo Coordenador de 

Laboratórios do Curso de Engenharia Mecânica, Prof. Me. Sérgio Mateus 

Brandão. 

Além destes equipe da área técnico-administrativa o curso conta também com 

outros profissionais compartilhados com outros cursos e departamentos, como 

laboratórios do núcleo básico envolvendo física e química e laboratórios de 

informática.  

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

O planejamento curricular implica determinada concepção de 

conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica específica, 

coerente com a opção político-filosófica institucional. 

Ao considerar a produção acelerada do conhecimento e as profundas 

mudanças científicas e tecnológicas, a organização curricular coloca importantes 

desafios aos professores e gestores.    

Segundo Silva4, 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 

Berticelli5 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 
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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.”   

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 
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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). 

FONTES:  

PDI 2014-2018 
4SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade – Uma 

introdução às teorias do currículo. 
5 BERTICELLI, Ireno Antônio. “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 

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; 
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• 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. 

A estrutura e os conteúdos curriculares propostos para o curso de 

Engenharia Mecânica da UniEVANGÉLICA resultam da experiência acumulada no 

âmbito nacional e a busca ao atendimento aos requisitos da missão da instituição 

para oferecer aos estudantes uma formação profissional de qualidade científica e 

humanística de modo a atender os objetivos do curso e o perfil desejado para o 

egresso. 

 

5.1 Estrutura curricular 

O curso de engenharia mecânica está estruturado de acordo com a 

resolução CNE/CES-11 (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CÂMARA DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR), de 11/03/2002 (DOU 09/04/2002), que institui diretrizes 

curriculares nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia, consistindo de 

três núcleos de disciplinas: Núcleo Básico, Núcleo Profissionalizante e Núcleo 

Específico, além das Atividades Complementares. O curso também considera as 

diretrizes do conselho de classe, sistema CONFEA/CREA através da Resolução 

nº 1.048/2013 que que trata das atividades e atribuições dos engenheiros. 

Desta forma, as disciplinas que compõem a matriz curricular do curso, 

de acordo com a CNE/CES-11 e com a Resolução nº 1.048/2013 do CONFEA 

estão divididas em 4 grupos: 

 

Núcleo Básico: Fundamentos de Cálculo, Fundamentos de Física, Introdução à 

Engenharia, Língua Portuguesa, Álgebra Linear, Cálculo I, Cálculo II, Cálculo III, 

Cálculo IV; Cálculo Numérico e Computacional; Cidadania, Ética e Espiritualidade, 

Desenho Técnico I, Desenho Técnico II, Física I, Física II, Física III, Geometria 

Analítica, Informática I, Informática II, Inglês Instrumental I, Inglês Instrumental II, 
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Metodologia do Trabalho Científico, Probabilidade e Estatística, Química e 

Optativas I e II (Libras, Gestão da Qualidade, Higiene do Trabalho e Sociologia e 

Ocupação Urbana e outras disciplinas livres). 

 
Núcleo Profissionalizante: Caldeiras e Vasos de Pressão, Elementos de 

Máquinas I, Elementos de Máquinas II, Eletrônica, Robótica, Eletrotécnica, 

Instrumentação, Empreendedorismo, Fabricação Assistida por Computador, 

Fundição e Conformação Mecânica, Hidráulica e Pneumática, Fundamentos de 

Administração, Fundamentos de Economia, Máquinas de Fluxo, Máquinas 

Térmicas, Materiais I, Materiais II, Mecânica Aplicada I - Estática, Mecânica 

Aplicada II – Dinâmica, Mecânica dos Fluídos, Mecânica dos Sólidos I, Mecânica 

dos Sólidos II, Metrologia I, Metrologia II, Processos de Usinagem, Refrigeração e 

Ar Condicionado, Termodinâmica Transferência de Calor e Massa I, Transferência 

de Calor e Massa II, Tratamentos Térmicos e Termoquímicos, Veículos 

Automotores, Vibrações de Sistemas Mecânicos, Projeto de Máquinas I, Projeto 

de Máquinas II, Programação para Engenharia, Estruturas Metálicas, Métodos 

Experimentais, Energias Renováveis e Gestão da Manutenção. 

 

Núcleo Específico: Estágio Supervisionado; Legislação profissional e segurança 

do trabalho; Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e Trabalho de Conclusão 

de Curso II (TCC II).  

 

Atividades Complementares: Atividades de ensino, pesquisa e extensão 

envolvendo atividades técnicas, culturais e sociais, conforme regulamento próprio 

(Anexo ao PPC). 

  

As disciplinas propostas para o currículo do Curso de Engenharia Mecânica 

estão em plena consonância com o estabelecido pela legislação vigente 

CNE/CES-11_11/03/2002, Tabela 1. 
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Tabela 1- Disciplinas e áreas de formação conforme CNE/CES-11 

Núcleo Áreas definidas 
pelo CNE 

Disciplinas oferecidas pelo curso 

Básico 

Matemática 

Fundamentos de Cálculo; Cálculo (I, II, III 
e IV); Geometria Analítica; 

Probabilidade e Estatística; Álgebra 
Linear; Métodos Experimentais 

Ciência do 
Ambiente 

Ciências do Meio Ambiente 

Comunicação e 
Expressão 

Língua Portuguesa, Inglês Instrumental; 
Metodologia do Trabalho Científico 

Expressão Gráfica Desenho Técnico (I e II) 

Eletricidade 
Aplicada 

Eletrotécnica e Instrumentação 

Humanidades 
Ciências Sociais e 
Cidadania 

Cidadania, Ética e Espiritualidade; 
Legislação Profissional e Segurança do 
Trabalho; Introdução a Engenharia 

Fenômeno dos 
Transportes 

 Mecânica dos Fluídos 

Ciência e 
Tecnologia dos 
Materiais 

Materiais (I e II) 

Administração Fundamentos de Administração 

Economia Fundamentos de Economia 

Física Fundamentos de Física; Física (I, II e III) 

Informática 

Algoritmo e Lógica Computacional; 
Programação Computacional; 
Programação para Engenharia; Cálculo 
Numérico e Computacional 

Mecânica dos 
Sólidos 

Mecânica dos Sólidos (I e II) 

Metodologia 
Científica e 
Tecnológica 

Metodologia do Trabalho Científico 

Química Química 

Profissionalizante 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciências dos 
Materiais 

Materiais (I e II); Tratamentos Térmicos e 
Termoquímicos. 

Ergonomia e 
Segurança do 
Trabalho 

Higiene do Trabalho; Introdução à 
Engenharia 

Eletrônica 
Analógica e Digital 

Eletrônica; Robótica; Eletrotécnica e 
Instrumentação. 

Gestão Ambiental 
Introdução a Engenharia; Ciências do 
Meio Ambiente; Gestão da Qualidade. 
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Profissionalizante 

Gestão Econômica 
Projeto de Máquinas I e II; Fundamentos 
de Economia; Gestão da Qualidade; 
Empreendedorismo. 

Mecânica Aplicada 

Mecânica Aplicada (I e II); Hidráulica e 
Pneumática; Metrologia (I e II); Veículos 
Automotores; Vibrações de Sistemas 
Mecânicos.  

Instrumentação Eletrotécnica e Instrumentação 

Máquinas de fluxo 
Máquinas de Fluxo; Hidráulica e 
Pneumática. 

Materiais de 
Construção 
Mecânica 

Materiais (I e II), Processos de Usinagem 

Processos de 
Fabricação 

Fabricação Assistida por Computador; 
Fundição e Conformação Mecânica; 
Processos de Usinagem. 

Qualidade Gestão da Qualidade 

Sistemas Térmicos 

Caldeiras e Vasos de Pressão; Máquinas 
Térmicas; Termodinâmica; Refrigeração e 
Ar Condicionado; Transferência de Calor e 
Massa (I e II); Veículos automotores. 

Tecnologia 
Mecânica 

Fabricação Assistida por Computador; 
Fundição e Conformação Mecânica; 
Hidráulica e Pneumática; Metrologia; 
Tratamentos Térmicos e Termoquímicos; 
Veículos Automotores; Vibrações de 
Sistemas Mecânicos. 

Termodinâmica 
Aplicada 

Termodinâmica; Transferência de Calor e 
massa (I e II). 

Específico 

Estágio Supervisionado I, II e III. 

Legislação Profissional e Segurança do Trabalho 

Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) 

Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) 

Atividades 
Complementares 

Atividades de ensino, pesquisa e extensão envolvendo 
atividades técnicas, culturais e sociais. 

 

Os Temas transversais relevantes para uma adequada formação de 

profissionais também estão inseridos no curso, assim distribuídos:  
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Direitos humanos – Tema incluído nas disciplinas de Cidadania, Ética e 

Espiritualidade; Sociologia e Ocupação Urbana; Legislação Profissional e 

Segurança do Trabalho. 

 

Portadores de Deficiência – Tema baseado na discussão das políticas nacionais 

para esse grupo. Incluído nas disciplinas de Sociologia e Ocupação Urbana; 

Legislação Profissional e Segurança do Trabalho. 

 

Educação Ambiental – Tema incluído nas disciplinas de Introdução a 

Engenharia; Ciências do Meio Ambiente e Gestão da Qualidade, mas também é 

trabalhado em vários momentos do curso nas diversas disciplinas 

profissionalizantes. 

 

Educação das relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira e 

indígena – Temas incluídos nas disciplinas de Introdução a Engenharia; 

Cidadania, Ética e Espiritualidade; Legislação Profissional e Segurança do 

Trabalho e Sociologia e Ocupação Urbana.  

O curso também desenvolve atividades de campo, visitas técnicas e 

projetos de extensão inserindo os alunos na comunidade, permitindo a 

convivência e o relacionamento com os diversos grupos étnico-raciais. 

 

Ensino de Libras – Tema incluído por meio da disciplina Optativa oferecida na 

matriz curricular do curso. 

 

5.1.1. Matriz curricular (componentes curriculares) 

De acordo com a estrutura curricular apresentada a matriz do curso de 

engenharia mecânica está disposta na Tabela 2, incluindo a contabilização de 

horas acadêmicas nas semanas e no semestre (1hora acadêmica corresponde a 

50 minutos da hora relógio). Na matriz curricular foram utilizadas as 
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nomenclaturas: B - Núcleo Básico, P- Núcleo Profissionalizante, E- Núcleo 

Específico e A- Atividades Complementares. 

O curso de engenharia mecânica possui um ano letivo de 240 dias (= 

40 semanas/ano x 6 dias/semana), um total de 1200 dias letivos (= 240 dias/ano x 

5 anos), 4360 horas acadêmicas totais e 3633 horas efetivas (4360 h x 5/6), 

satisfazendo assim o requisito do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, PARECER CNE/CES-8/2007, PROCESSO: 

23001.000207/2004-10, aprovado em 21/01/2007, onde o item 7, quadro 4, 

estabelece uma Carga Horária Mínima para os Cursos de Engenharia de 3600 

horas. Além disso, o Estágio Supervisionado totaliza um mínimo de 200 horas 

acadêmicas, correspondendo a 166,7 horas relógio, o que supera o limite mínimo 

de 160h exigido pelo MEC (CNE/CES-11), bem como o somatório entre Estágio 

Supervisionado e Atividades Complementares resulta em 280 horas acadêmicas, 

correspondendo a 6,42% (= 280/4360) da carga total do curso, o que fica abaixo 

do limite máximo de 20% também exigido pelo MEC (CNE/CES-11). 

A matriz curricular apresenta um total de 1680 horas acadêmicas de 

disciplinas do Ciclo Básico (B), 2200 horas acadêmicas de disciplinas do Ciclo 

Profissionalizante (P), 400 horas acadêmicas de disciplinas do Ciclo Específico (E) 

e 80 de Atividades Complementares (A), o que totaliza 4360 horas acadêmicas ao 

longo de todo o curso (5 anos). Desta forma, as proporções de disciplinas dos 

núcleos básicos, profissionalizantes e específicos serão, respectivamente, 38,5% 

(=1680/4360), 50,4% (=2200/4360) e 9,1% (=400/4360), o que está de acordo 

com as exigências da CNE/CES-11, que determina um mínimo de 30% para as 

disciplinas do núcleo básico e 15% para as do núcleo profissionalizante. Desta 

forma a matriz curricular apresentada na Tabela 2 satisfaz todas as exigências 

colocadas pelo MEC e pelo CREA, pois contempla todas as disciplinas envolvidas 

na habilitação profissional exigidas por este conselho de classe. 

 A Tabela 2 apresenta a matriz curricular vigente a partir de 2º semestre de 

2017, incluindo novas disciplinas de forma a acompanhar as demandas legais, 

tecnológicas e de mercado local, regional e nacional.  
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Tabela 2 - Matriz curricular vigente a partir do 2º semestre de 2017 
 

 

A Tabela 3 apresenta a matriz curricular vigente com transição a partir do 2º 

semestre de 2017 iniciando no 1º período do curso. 

Teórica Prática Total B P E A B P E A

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO 2 2 B 2 40

FUNDAMENTOS DE FÍSICA 2 2 B 2 40

INGLÊS INSTRUMENTAL 2 B 2 40

ALGORÍTMO E LÓGICA COMPUTACIONAL 1 1 2 B 4 40

LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL E SEGURANÇA DO 

TRABALHO
2 2 E 2 40

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA 3 1 4 E 4 80

DESENHO TÉCNICO I 2 2 4 B 4 80

CIÊNCIAS DO MEIO AMBIENTE 2 2 E 2 40

LÍNGUA PORTUGUESA (EAD) 4 4 B 4 80

CÁLCULO I 4 4 B 4 80

FÍSICA I 3 1 4 B 4 80

DESENHO TÉCNIICO II 1 3 4 B 4 80

GEOMETRIA ANALÍTICA 4 4 B 4 80

PROGRAMAÇÃO COMPUTACIONAL 1 1 2 B 2 40

METROLOGIA I 1 1 2 B 2 40

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO

(EAD)
2 2 B 2 40

CÁLCULO II 4 4 B 4 80

FÍSICA II 3 1 4 B 4 80

QUÍMICA 2 2 4 B 4 80

METROLOGIA II 1 1 2 P 2 40

MECÂNICA APLICADA I - ESTÁTICA 2 2 P 2 40

ÁLGEBRA LINEAR 2 2 B 2 40

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 2 2 B 2 40

CÁLCULO III 4 4 B 4 80

FÍSICA III 3 1 4 B 4 80

MATERIAIS I 3 1 4 P 4 80

MECÂNICA APLICA I I - DINÂMICA 3 1 4 P 4 80

MECÂNICA DOS SÓLIDOS I 3 1 4 P 4 80

CÁLCULO IV 4 4 B 4 80

ELETROTÉCNICA 1 1 2 P 2 40

MATERIAIS II 3 1 4 P 4 80

ELEMENTOS DE MÁQUINAS I 3 1 4 P 4 80

MECÂNICA DOS SÓLIDOS II 3 1 4 P 4 80

PROJETO DE MÁQUINAS I 1 1 2 E 2 40

TERMODINÂMICA 4 4 P 4 80

ELEMENTOS DE MÁQUINAS II 2 2 P 2 40

TRATAMENTOS TÉRMICOS E TERMOQUÍMICOS 1 1 2 P 2 40

CIDADANIA, ÉTICA E ESPIRITUALIDADE 2 2 B 2 40

TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA I 3 1 4 P 4 80

INSTRUMENTAÇÃO 1 1 2 P 2 40

CÁLCULO NUMÉRICO E COMPUTACIONAL 2 2 4 B 4 80

ELETRÔNICA 2 2 P 2 40

FUNDIÇÃO E CONFORMAÇÃO MECÂNICA 3 1 4 P 4 80

MECÂNICA DOS FLUÍDOS 3 1 4 P 4 80

SOLDAGEM 3 1 4 P 4 80

TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA II 3 1 4 P 4 80

PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA 2 2 P 2 40

PROJETO DE MÁQUINAS II 3 1 4 E 4 80

ESTRUTURAS MÉTÁLICAS 2 2 E 2 40

MÁQUINAS DE FLUXO 3 1 4 P 4 80

ROBÓTICA 2 2 P 2 40

PROCESSOS DE USINAGEM 3 1 4 P 4 80

MÁQUINAS TÉRMICAS 3 1 4 P 4 80

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 2 2 E 2 40

OPTATIVA - I 2 2 B 2 40

MÉTODOS EXPERIMENTAIS 1 1 2 P 2 40

CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO 2 2 P 2 40

FABRICAÇÃO ASSISTIDA POR COMPUTADOR 1 1 2 P 2 40

VIBRAÇÕES DE SISTEMAS MECÃNICOS 3 1 4 P 4 80

HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA 3 1 4 P 4 80

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 2 2 E 2 40

ENERGIAS RENOVÁVEIS 2 2 E 2 40

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 2 E 2 40

GESTÃO DE MANUTENÇÃO 1 1 2 P 2 40

REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 3 1 4 P 4 80

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 6 6 E 6 120

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 2 2 E 2 40

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA 2 2 P 2 40

OPTATIVA - II 2 2 B 2 2 40

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO 2 2 P 2 40

VEICULOS AUTOMOTORES 1 1 2 P 2 40

EMPREENDEDORISMO (EAD) 2 2 P 2 40

Atividades Complementares E 80

1
5
2
0

2
1
2
0

6
4
0

8
0

3633 horas

4
3
6
0

Carga horária / RELÓGIO

Carga Total

7

8

9

10

Totais

6

Matriz Curricular - 2017/2

Período Atividades Curriculares

Horas Semanais 

(Acadêmicas)

N
u

c
le

o Totais de Horas Acadêmicas

h / Semana h / Semestre

1

2

3

4

5

Engenharia Mecânica
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Tabela 3 - Matriz curricular vigente com transição iniciada no 1º período no 2º 
semestre de 2017 

 

 

Teórica Prática Total B P E A B P E A

Cálculo I 4 4 B 4 80

Desenho Técnico I 4 4 B 4 80

Física I 3 1 4 B 4 80

Introdução a Engenharia Mecânica 4 4 B 4 80

Língua Portuguesa (SEMI PRESENCIAL) 4 4 B 4 80

Cálculo II 4 4 B 4 80

Desenho Técnico II 4 4 B 4 80

Física II 3 1 4 B 4 80

Geometria Analítica 4 4 B 4 80

Informática I 2 2 4 B 4 80

Inglês Instrumental I 2 2 B 2 40

Metodologia do Trabalho Científ ico 

(SEMI PRESENCIAL)
2 2 B 2 40

Cálculo III 4 4 B 4 80

Física III 3 1 4 B 4 80

Informática II 2 2 4 B 4 80

Inglès Instrumental II 2 2 B 2 40

Química 2 2 4 B 4 80

Cultura Religiosa 2 2 B 2 40

Mecânica Aplicada I - Estática 4 4 P 4 80

Álgebra Linear 4 4 B 4 80

Cálculo IV 4 4 B 4 80

Cálculo Numérico e Computacional 2 2 4 B 4 80

Materiais I 4 4 P 4 80

Mecânica Aplicada II – Dinâmica 4 4 P 4 80

Mecânica dos Sólidos I 4 4 P 4 80

Elementos de Máquinas 4 4 P 4 80

Materiais II 4 4 P 4 80

Mecânica dos Sólidos II 4 4 P 4 80

Probabilidade e Estatística 4 4 B 4 80

Termodinâmica 4 4 P 4 80

Fundição e Conformação Mecânica 4 4 P 4 80

Mecânica dos Fluídos 4 4 P 4 80

Metrologia 4 4 P 4 80

Transferência de Calor I 4 4 P 4 80

Tratamentos Térmicos e Termoquímicos 4 4 P 4 80

Eletrotécnica e Instrumentação 4 4 P 4 80

Introdução a Economia 2 2 P 2 40

Máquinas de Fluxo 4 4 P 4 80

Optativa I 4 4 B 4 80

Processos de Usinagem 4 4 P 4 80

Transferência de Calor II 4 4 P 4 80

Eletrônica e Robótica 4 4 P 4 80

Hidráulica e Pneumática 4 4 P 4 80

Introdução à Administração 2 2 P 2 40

Optativa II 4 4 P 4 80

Soldagem 4 4 P 4 80

Vibrações de Sistemas Mecânicos 4 4 P 4 80

Caldeiras e Vasos de Pressão 2 2 P 2 40

Empreendedorismo (SEMI PRESENCIAL) 2 2 P 2 40

Ética Profissional, Cidadania e 

Segurança do Trabalho
2 2 E 2 40

Fabricação Assistida por Computador 4 4 4 80

Máquinas Térmicas 4 4 P 4 80

Refrigeração e Ar Condicionado 2 2 P 2 40

Trabalho de Conclusão de Curso I 4 4 E 4 80

Veículos Automotores 4 4 P 4 80

Estágio Supervisionado 10 10 E 4 200

Trabalho de Conclusão de Cursos II 4 4 E 4 80

Atividades Complementares 80

21 214 10%

1
6
8
0

2
2
0
0

4
0
0

80

3633Carga horária / Relógio

Atividades Curriculares

Horas Semanais 

(Acadêmicas)

N
u

c
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o Totais de Horas Acadêmicas

h / Semana h / Semestre

Carga Total

4
3

6
0

Totais

Matriz Curricular vigente e em transição até 2022/1

7

8

9

10

1

2

3
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5

6

Período
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5.1.2. Disciplinas optativas 

A  matriz curricular 2017/3 do Curso de Bacharelado em Engenharia 

Mecânica vigente até 2022/1 disponibiliza disciplinas Optativas no 7º e 8º 

Períodos. Conforme Quadro abaixo: 

Quadro de Disciplinas Optativas 
Vigente para matriz 2017/3 até o semestre de 2022/1 

Período Disciplina Carga horária total 

 
 

7º 
 

Libras; Gestão da 
Qualidade; Higiene do 
Trabalho e Sociologia e 
Ocupação Urbana; 
Projeto Integrado de 
Máquinas; Ciências do 
Meio  Ambiente; 
Disciplinas Livres. 

 
 

80 

 
8º 

 
80 

  
A matriz curricular 2017/2 vigente e em transição com a matriz 2017/3 

disponibiliza disciplinas optativas no 9º e 10º períodos. Novas disciplinas optativas 

podem ser propostas para avaliação e aprovação do colegiado do curso de acordo 

com as demandas locais, regionais e nacionais. 

As disciplinas optativas são de caráter complementar e formativo, de 

forma a promover a flexibilização o aluno poderá optar por escolher outras 

disciplinas de outros cursos, de outras instituições, inclusive de intercâmbios 

nacionais e internacionais, respeitando a carga horária definida na matriz 

curricular e as condições financeiras definidas pela instituição. Está opção é válida 

para o caso das duas matrizes vigentes. 

 

Quadro de Disciplinas Optativas 
Vigente para matriz 2017/2 a partir do semestre de 2017/2 

Período Disciplina Carga horária total 

 
9º 

 

Libras; Gestão da 
Qualidade; Higiene do 
Trabalho e Sociologia e 
Ocupação Urbana. 
Disciplinas Livres. 

 
40 

 
10º 

 

 
40 
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5.1.3. Pré-requisitos 

A matriz curricular do curso de Engenharia Mecânica não possui pré-

requisitos formais, de maneira a contribuir para sua flexibilização, mas garantindo 

que os alunos sigam as disciplinas de maneira regular em cada período do curso, 

o curso estabelece que o discente somente poderá ter pendência (disciplina 

reprovadas ou não matriculas) de no máximo 3 (três) disciplinas. 

  

5.1.4. Ementas e bibliografias 

Seguem as informações básicas de cada disciplina do curso, constando 

das cargas horárias, ementas, bibliografias básicas e complementares.  Estão 

relacionadas neste documento as disciplinas com vigência a partir de 2018/1. 

 

1º Período 

Fundamentos de Cálculo - 40 horas semestrais – 2 horas semanais 

Ementa: Revisão de operações básicas de matemática; Noções de conjuntos; 

Conjuntos numéricos; Equações e inequações; Potenciação e radiciação; 

Logaritmo e Exponencial; Funções (definição); Funções do 1º grau; Funções do 2º 

grau; Função modular; Função composta e inversa; Equações e inequações; 

Potenciação e radiciação. 

Bibliografia básica: 

THOMAS, G. B., Cálculo 1. 11. ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2008. 15 

ex.  

SILVA, Sebastião Medeiros da, SILVA, Elio Medeiros da e SILVA, Ermes Medeiros 

da. Matemática básica para cursos superiores. São Paulo: Atlas, 2002.  

FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: Funções, Limite, Derivação e 

Integração. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007. 23 ex.  

Bibliografia complementar: 
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AXLER, Sheldon. Pré-Cálculo: uma preparação para o cálculo com manual de 

soluções para o estudante. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632153/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

Acesso em: 25 jan. 2018. 

ADAMI, Adriana Miorelli. Pré-Cálculo. Porto Alegre: Bookman, 2015. (Minha 

Biblioteca Acesso virtual) Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603215/cfi/0 Acesso em: 25 

jan. 2018. 

STEWART, James. Cálculo: volume 1. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 

2013.  3 ex. 

IEZZI, G. Fundamentos de Matemática Elementar: Conjuntos e Funções. Vol 1. 

9 ed.. São Paulo: Editora Atual, 2016. 3 ex.  

IEZZI, G. Fundamentos da Matemática Elementar: Complexos, Polinômios, 

Equações. Vol 6. 7 ed.. São Paulo: Editora Atual, 2005. 2 ex.  

 

Fundamentos de Física - 40 horas semestrais – 2 horas semanais 

Ementa: Medidas, unidades de medidas e fatores de conversão (SI). Notação 

científica e ordem de grandeza. Introdução a grandezas vetoriais: projeção de 

vetor no plano e no espaço, soma e subtração vetorial. Vetor em duas e três 

dimensões. Produto escalar e produto vetorial. Biografias e descobertas dos 

principais Físicos da modernidade. 

Bibliografia básica: 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de Física. Vol.1. 9. ed. Livros 

Técnicos e Científicos. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 10 ex.  

TIPLER, P. A. MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1, 6. ed., 

Rio de Janeiro: LTC, 2009. 23 ex. 

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. SEARS e ZEMANSKY - Física I: 

Mecânica. Vol 1, 12 ed., São Paulo: Pearson, 2008. 18 ex. 

Bibliografia complementar: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632153/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603215/cfi/0
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BAUER, W. WESTFALL, G. D. DIAS, H. Física para Universitários. Vol, 1, Porto 

Alegre: AMGH, 2012. 

CHAVES, Alaor. Física básica: Mecânica. Rio de Janeiro: LTC, 2017.  

HETEM JUNIOR, Annibal. HETEM, Ivan Gregorio. Física para licenciatura:  

mecânica, 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. Vol.1. Mecânica, 4. ed. São 

Paulo: Edgard Blücher, 2002. 

HEWITT, P. G. Física Conceitual. 11. ed. Porto Alegre: Bookman. 2011.  

 

 

Inglês Instrumental - 40 horas semestrais – 2 horas semanais 

Ementa: Leitura, Interpretação e Estratégias de compreensão de textos. 

Ferramentas e Técnicas de tradução de textos. Aprendizagem de vocabulários e 

termos técnicos da área de Engenharia Mecânica em língua inglesa. Uso do 

Dicionário. Aprendizagem de estruturas gramaticais básicas da língua inglesa 

aplicada a textos específicos da área de Engenharia Mecânica. 

Bibliografia básica: 

ARAÚJO, Antônia Dilamar (org.). Caminhos para leitura: inglês instrumental. 

Teresina: Alínea Publicações Editora, 2002. 17 ex. 

CRAVEN, Miles. Reading Keys: skills and strategies for effective Reading. 

Student Book 1. Macmillan, 2012. 06 ex. 

SOUZA, Adriana Grade Fiori et al. Leitura em língua inglesa: uma abordagem 

instrumental. 2 ed. São Paulo: Disal, 2005. 09 ex.  

Bibliografia complementar: 

DREY, Rafaela Fetzner; SELISTRER, Isabel Cristina Tedesco; AIUB, Tânia. Inglês: 

Prática de Leitura e Escrita. Porto Alegre: Penso, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290314/cfi/0  . Acesso em: 28 jul 

2017.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290314/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290314/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290314/cfi/0
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LIMA, Denilso de. Gramática de Uso da Língua Inglesa. GEN, 2015. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2864 

4/cfi/6/14[;vnd.vst.idref=sumario.xhtml]!. Acesso em: 28 jan. 2018.  

LONGMAN Dicionário escolar. Inglês-Português; Português-Inglês. Longman, 

2009. 20 ex. 

MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura. Módulo I. São 

Paulo: Textonovo, 2004. 20 ex. 

THOMPSON, Marco Aurélio Silva. Inglês Instrumental - Estratégias de Leitura 

para Informática e Internet. Érica, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517834/cfi/0!/4/2@100:0

.00. Acesso em: 28 jan. 2018.  

 

  

Desenho Técnico I - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Introdução ao desenho à mão livre. Normas para o desenho. Técnicas 

fundamentais de traçado à mão livre. Vistas ortogonais e auxiliares. Perspectivas 

isométricas e cavaleiras. Cotagem. Escalas. Indicação do estado de superfícies. 

Noções de projeto e de representação de conjuntos e detalhes mecânicos. 

Bibliografia básica: 

SILVA, Arlindo et al. Desenho Técnico Moderno. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2006. 26 ex. 

SPECK, Henderson José. Manual Básico de Desenho Técnico. 7 ed. 

Florianópolis: UFSC, 2013. 09 ex. 

SCHNEIDER W. Desenho técnico industrial: introdução aos fundamentos do 

desenho técnico industrial. São Paulo: Hemus, 2008.  10 ex. 

Bibliografia complementar: 

MANFÉ, Giovanni, et al. Desenho técnico Mecânico. Vol I. Brasil: Hemus, 2008. 

11 ex. 

TAI, Hsuan-an, Desenho e organização bi e tri dimensional da forma. 2 ed. 

Goiânia: Editora da UCG, 2010. 10 ex. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2864%204/cfi/6/14%5B;vnd.vst.idref=sumario.xhtml
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2864%204/cfi/6/14%5B;vnd.vst.idref=sumario.xhtml
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2864%204/cfi/6/14%5B;vnd.vst.idref=sumario.xhtml
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517834/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517834/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517834/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517834/cfi/0!/4/2@100:0.00
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FRENCH, Thomas Ewing, et al. Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica, 8 ed. 

São Paulo: Globo, 2005. 10 ex. 

SCHIMITT, Alexander. Desenho técnico Fundamental. São Paulo: EPU, 2009. 

03 ex.      

CRUZ, Michele David da. Desenho técnico para Mecânica: Conceitos, Leitura e 

interpretação. São Paulo: Érica, 2010. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518367/cfi/0!/4/4@0.00:

0.00 Acesso em: 06 out. 2017. 

 

Introdução à Engenharia - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: A instituição UniEVANGÉLICA. Funções, atribuições e responsabilidades 

do engenheiro no contexto tecnológico, ambiental, social e segurança do trabalho. 

Gestão ambiental e engenharia. Temas transversais - Engenharia e diversidade 

cultural, meio ambiente, sustentabilidade e direitos humanos. Conceitos e 

aplicações específicos da Engenharia. 

Bibliografia básica: 

WICKERT, J.; Introdução à Engenharia Mecânica. 1ª Ed, São Paulo; Ed. 

Thonson Learning; 2011.  22 ex.  

BAZZO, W. A.; PEREIRA, L. T. V.; Introdução à Engenharia: Conceitos 

ferramentas e comportamentos. 2ª Ed. Santa Catarina: Editora da UFSC, 2009. 15 

ex. 

MERIAN, J, L. Mecânica para Engenharia: Estática. Vol. 1. 6. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2012. 18 ex. 

Bibliografia complementar: 

BROCKMAN, J. B., Introdução à Engenharia: modelagem e solução de 

problemas. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2275-8/pageid/0. Acesso em: 25 

jan. 2018. 

BIRD, John; ROSS, Carl. Mechanical Enginneering principles. New York: 

Newmes, 2002.  02 ex. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518367/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518367/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2275-8/pageid/0
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HOLTZAPPLE, Mark Thomas; REECE, W. Dan.  Introdução à engenharia. Rio 

de Janeiro: LTC, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2315-1/pageid/0 Acesso em: 25 

jan. 2018. 

DYM, Clive L. Introdução à engenharia: Uma abordagem baseada em projeto. 3 

ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577806867/pageid/0. Acesso em: 25 jan. 

2018. 

BRASIL. Lei nº 5.194, de 24 dezembro de 1966. Regula o exercício das 

profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras 

providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5194.htm>. Acesso em: Acesso em: 28 

jan. 2018. 

 

Língua Portuguesa - 80 horas semestrais – 4 horas semanais (Disciplina EaD) 

Ementa: Comunicação e lingua(gem) nas práticas socioculturais. Leitura, 

interpretação e produção de textos de diferentes gêneros. Desenvolvimento das 

habilidades de comunicação escrita em língua portuguesa padrão: condições de 

textualidade, argumentação, seleção e adequação vocabular. 

Bibliografia básica: 

CASSANY, Daniel. Oficina de textos: compreensão leitora e expressão escrita em 

todas as disciplinas e profissões. Trad. Valério Campos. Porto Alegre: Artmed, 

2008. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 2010. 

MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua portuguesa: atividades de leitura e produção de 

texto. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-

9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9. Acesso em: 20 mar. 2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2315-1/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577806867/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9


 

 

104 

 

NADÓLSKIS, Hêndricas. Normas de comunicação em Língua Portuguesa. 27. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202122/cfi/2!/4/4@0.00:

0.00. Acesso em: 20 mar. 2017. 

Bibliografia complementar: 

AIUB, Tânia. Português, prática de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso Editora 

LTDA, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:

10.5. Acesso em: 20 mar. 2017. 

ALVES, Adriano. Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de textos. São 

Paulo: Método, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent. 

Acesso em: 20 mar. 2017. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Língua portuguesa: noções básicas para cursos 

superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:

21.5. Acesso em: 20 mar. 2017. 

AZEVEDO, Roberta. Português básico. Porto Alegre: Penso, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:

0.00. Acesso em: 20 mar. 2017. 

BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da Língua Portuguesa para concursos. 7. ed. 

São Paulo: Método, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-

4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright]. Acesso em: 20 mar. 2017. 

TERCIOTTI, Sandra Helena. Português na prática: para cursos de graduação e 

concursos públicos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-

9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2. Acesso em: 20 mar. 2017. 

 

Algoritmo e Lógica Computacional - 40 horas semestrais – 2 horas semanais 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202122/cfi/2!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202122/cfi/2!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202122/cfi/2!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202122/cfi/2!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10%5B;vnd.vst.idref=copyright
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10%5B;vnd.vst.idref=copyright
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10%5B;vnd.vst.idref=copyright
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10%5B;vnd.vst.idref=copyright
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2
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Ementa: Conceitos básicos. Tipos primitivos de dados: numérico, literal e lógico, 

conceituar constantes e variáveis. Algoritmos: estrutura básica de um algoritmo; 

comandos básicos: entrada, saída e atribuição. Estruturas de controles: seleção e 

repetição. Estruturas de Dados Homogêneos (Vetores e Matrizes). 

Bibliografia básica: 

ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. de. Fundamentos da Programação de 

Computadores: Algoritmos, Pascal, C/C++ (Padrão ANSI) e Java. 2. ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2010. 17 ex.  

CAPRON, H. L. Introdução à informática. 8. Ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2004. 10 ex. 

FARRER, Harry; et al.. Programação estruturada de computadores: Algoritmos 

Estruturados. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 34 ex. 

 

Bibliografia complementar: 

BERG, Alexandre; FIGUEIRÓ, Joice P.. Lógica de Programação. 3. ed. Canoas: 

Editora Ulbra, 2006. 02 ex.  

CARBONI, Irene F. Lógica de Programação. São Paulo: Thomson, 2003. 05 ex.  

FORBELLONE, André L. V.; EBERSPÄCHER, Henri F. Lógica de Programação: 

A construção de algoritmos e estrutura de dados. 2. ed. São Paulo:  Pearson 

Education, 2000. 06 ex.   

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 

metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível 

em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867. Acesso em: 

19 de janeiro 2018. 

PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estruturas de 

dados: com aplicações em Java. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentince Hall, 2009. 

02 ex. 

 

Legislação Profissional e Segurança do Trabalho - 40 horas semestrais – 2 

horas semanais 
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Ementa: Introdução ao Estudo do Direito; Atribuições Profissionais Legais; 

Sistema CREAs/CONFEA; Noções de Engenharia de Segurança do Trabalho; 

Abordagem Básica da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas); Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; Equipamentos de 

Proteção Individual e Coletiva (EPIs e EPCs); Temas Transversais: Meio 

Ambiente, Direitos Humanos, Trabalho, Saúde e Orientação Sexual. 

Bibliografia básica: 

BARSANO, Paulo Roberto. Higiene e Segurança do Trabalho. São Paulo: Érica 2014. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518015/pageid/1. 

Acesso em: 26 jan. 2018. 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 35 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 09 

ex. 

SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 9. ed. São Paulo, SP, Brasil: Atlas, 2010. 24 

ex.  

Bibliografia complementar: 

ARAUJO, Giovanni Moraes de. Normas regulamentadoras comentadas: legislação de 

segurança e saúde no trabalho. 5a Ed. Rio de Janeiro: Gerenciamento Verde, 2005. 02 

ex. 

  

ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 79 ed. São Paulo: Equipe Atlas (Ed.). 

Editora Atlas S.A., 2017. (Manuais de legislação Atlas). Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013078/cfi/6/2!/4/2@0:0. Acesso 

em: 26 jan. 2018. 

BENITE, A. G. Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. São Paulo-

SP, Nome da Rosa, 2004. 04 ex. 

CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma 

abordagem holística: segurança integrada à missão organizacional com produtividade, 

qualidade, preservação ambiental e desenvolvimento de pessoas. São Paulo: Atlas, 1999. 

05 ex. 

CONFEA – CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. Código de Ética 

Profissional de Engenharia, Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e 

da Meteorologia. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518015/pageid/1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518015/pageid/1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013078/cfi/6/2!/4/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013078/cfi/6/2!/4/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013078/cfi/6/2!/4/2@0:0
http://www.confea.org.br/media/codigo_etica_sistemaconfea_8edicao_2015.pdf
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http://www.confea.org.br/media/codigo_etica_sistemaconfea_8edicao_2015.pdf, Acesso 

em: 28 jan. 2018. (Acesso virtual) 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das 

Nações 

Unidas em Paris. 10 dez. 1948. Disponível em: 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. Acesso em: 28 

jan. 2018. 

 

 

 

Ciências do meio ambiente - 40 horas semestrais – 2 horas semanais 

Ementa: O meio ambiente; Fontes de energia e recursos; Exploração de Recursos 

Naturais; Poluição; Preservação; Impactos Ambientais; Fenômenos Físicos de 

Interesse Para Engenharia; Saneamento e Meio Ambiente; Reciclagem e Meio 

Ambiente; Energias Limpas e Renováveis; Desenvolvimento Sustentável; 

Aquecimento Global. 

Bibliografia básica: 

SANTOS, R. Planejamento ambiental: teoria e prática. 1. ed. São Paulo, SP: 

Oficina de Textos, 2004. 20 ex. 

LANDULFO, E. Meio ambiente e física. 1. ed. São Paulo, SP: SENAC, 2005. 09 

ex. 

MANO, E. B.; PACHECO, E. B. A. V; BONELLI, C. M. C. Meio ambiente poluição 

e reciclagem. 2. ed. São Paulo, SP: Edgard Blucher, 2010. 10 ex. 

Bibliografia complementar: 

ALMEIDA, Josimar Ribeiro. Ciências Ambientais. 2. Ed. Rio de Janeiro: Thex, 

2010. 06 ex. 

GALLI, Alessandra. Educação ambiental como instrumento para o 

desenvolvimento sustentável. Curitiba/PR: Juruá, 2011. 02 ex. 

BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e 

instrumentos. 2 ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2007. 09 ex. 

http://www.confea.org.br/media/codigo_etica_sistemaconfea_8edicao_2015.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
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BARSANO, Paulo Roberto. Legislação ambiental. São Paulo: Érica 2014. (Minha 

Biblioteca Acesso virtual) 

RUSCHEINSKY, Aloísio. Educação ambiental: abordagens múltiplas. 2 ed. Porto 

Alegre: Penso, 2012. (Minha Biblioteca Acesso virtual) 

 

 

2º Período 

Programação Computacional - 40 horas semestrais - 2 horas semanais 

Estruturas sequenciais, condicionais e repetição, estruturas de dados 

unidimensionais – Vetor e Matriz e Subprogramas – Procedimentos e Funções. 

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. 

DAMAS, Luís. Linguagem C. Trad. RIBEIRO, João A.; BERNARDO FILHO, 

Orlando. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Disponível em:  

CELES, Waldemar; CERQUEIRA, Renato; RANGEL, José Lucas. Introdução à 

Estruturas de Dados: com técnicas de programação em C. 4 tiragem. Rio de 

Janeiro: Campus/Elsevier, 2004. 

Bibliografia complementar: 

ALBANO, Ricardo S.; ALBANO, Silvie G. Programação em Linguagem C. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, 2010. 

CASTRO, Joubert P. Linguagem C na Prática. [s.l.]: Ciência Moderna, 2008. 

MIZRAHI, Victorine V. Treinamento em linguagem C. São Paulo: Pearson, 1990. 

SCHILDT, Herbert. C Completo e Total. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2006. 

TENENBAUM, Aaron A.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe J. 

Estruturas de Dados Usando C. Trad. SOUZA, Teresa C. F. São Paulo: Makron 

Books, 1995. 

 

Metrologia I - 40 horas semestrais - 2 horas semanais 
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Ementa: Fundamentos de metrologia. Sistema métrico. Sistema inglês – 

Polegada. Conversão de unidades. Instrumentos de medição e suas aplicações. 

Régua. Paquímetro (milímetro e polegada). Micrômetro (milímetro e polegada). 

Goniômetro. Relógio comparador. Traçador. Calibrador. 

Bibliografia Básica 

ALBERTAZZI, A.; SOUSA, A.R. Fundamentos de metrologia científica e 

industrial. 1ª ed. Barueri: MANOLE, 2010. 

LIRA, F. A. Metrologia na Indústria. 7ª edição. São Paulo: Ed. Érica, 2011. 

NETO, J. C. S, Metrologia e Controle Dimensional, 1º Ed. Rio de Janeiro, Ed. 

Elsevier, 2009. 

Bibliografia Complementar 

ALVES, J. L. L.. Instrumentação, controle e automação de processos. 2ª ed. 

Rio 

de Janeiro: LTC, 2012. 

CAMPOS, Mario Cesar M. Massa de. Controles típicos de equipamentos e 

processos industriais. 2.ed. São Paulo: Blucher,2010. 

LIRA, Francisco de. Metrologia Dimensional - Técnicas de Medição e 

Instrumentos 

para Controle e Fabricação Industrial. Érica, 06/2015. 

RUFFINO, R. T.; AGOSTINHO, O. L.; RODRIGUES, A. C. S.; LIRANI, J.. 

Tolerâncias, Ajustes, Desvios e Análises de Dimensões. São Paulo: Edgard 

Blucher, 1997. 

PROVENZA, Francesco, Projetista de Máquinas, editora Protec, 1980. 

 

Cálculo I - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Funções de uma variável real: função exponencial; função logarítmica; 

funções trigonométricas; conceitos e representações gráficas. Limite e 

Continuidade. Interpretação geométrica da Derivada. Técnicas de Derivação. 

Aplicações da Derivada.  

Bibliografia básica: 
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FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: Funções, Limite, Derivação 

e Integração. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2006.23 ex.  

THOMAS, G. B., Cálculo 1. 11. ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2008.15 ex. 

ÁVILA, Geraldo S. Cálculo das funções de uma variável. 7 ed. vol. 1.  Rio de 

Janeiro: LTC, 2012. 18 ex. 

Bibliografia complementar: 

ANTON, Howard., Cálculo: um novo horizonte. Vol. 1. 6 ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2000.05 ex. 

ÁVILA, Geraldo S.; ARAÚJO, Luís C. L., Cálculo: ilustrado, prático e 

descomplicado,  Rio de Janeiro: LTC, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2128-

7/cfi/5!/4/4@0.00:53.0. Acesso em: 27 jul. 2017.  

HIMONAS, A., HOWARD, A., Cálculo: Conceitos e Aplicações. Rio de Janeiro: 

LTC, 2005.  21 ex. 

 HUGHES-HALLETT, Deborah. et al.  Cálculo de uma variável. 3 ed. São Paulo: 

LTC, 2013. Disponível em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-

85-216-2417-2/cfi/5!/4/4@0.00:53.1. Acesso em: 27 jul. 2017. 

LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. Revisor de Wilson Castro 

FERREIRA, JR, Silvio PREGNOLATTO; Tradutor de Silvio PREGNOLATTO. 3. 

ed. São Paulo, SP, Brasil: Harbra; Rideel, 1994. 

 

Física I - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Introdução aos conceitos fundamentais da cinemática e dinâmica. Leis 

de conservação da energia e do momento linear. Fundamentos da Teoria de 

Erros. Centro de Massa. 

Bibliografia básica: 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de Física. Vol.1. 9. ed. Livros 

Técnicos e Científicos. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. SEARS e ZEMANSKY - Física I: 

Mecânica. Vol 1, 12 ed., São Paulo: Pearson, 2008. 18 ex. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2128-7/cfi/5!/4/4@0.00:53.0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2128-7/cfi/5!/4/4@0.00:53.0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2417-2/cfi/5!/4/4@0.00:53.1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2417-2/cfi/5!/4/4@0.00:53.1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2417-2/cfi/5!/4/4@0.00:53.1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2417-2/cfi/5!/4/4@0.00:53.1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2417-2/cfi/5!/4/4@0.00:53.1
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ALONSO, M.; FINN, E. Física: um curso universitário: Mecânica. 2 ed. Vol.1. São 

Paulo: Edgard Blücher. 2011.  12 ex. 

Bibliografia complementar: 

BAUER, W. WESTFALL, G. D. DIAS, H. Física para Universitários. Vol. 1, Porto 

Alegre: AMGH, 2012. [RR1]  Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550955/cfi/0!/4/4@0.00:

34.8>, Acesso em: 22 fev. 2018. (Acesso virtual) 

KNIGHT, Radall. Física 1: Uma abordagem estratégica. 2. ed. Porto Alegre: 

Bookman. 2009. [RR1]  Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805198/cfi/0!/4/4@0.00

:0.00 >, Acesso em: 22 fev. 2018. (Acesso virtual) 

HEWITT, P. G. Física Conceitual. 11. ed. Porto Alegre: Bookman. 2011.  [RR1]  

Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577803989/cfi/1!/4/2@100:0

.00 >, Acesso em: 22 fev. 2018. (Acesso virtual) 

TIPLER, P. A. MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1, 6. ed., 

Rio de Janeiro: LTC, 2009. 23 ex. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. Vol.1. Mecânica, 4. ed. São 

Paulo: Edgard Blücher, 2002. 03 ex.   

 

Desenho Técnico II - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Introdução ao CAD bi e tridimensionais. Conceitos básicos e tipos de 

modelagem. Sistemas de coordenadas e de entrada de dados. Estratégias de 

criação de modelos. Comandos de construção, edição e visualização de modelos. 

Vistas secionais. Representação de elementos de máquina: Desenho dos 

elementos de união, Desenho dos elementos de transmissão. Noções de projeto e 

de representação de conjuntos e detalhes mecânicos com ferramentas de CAD. 

Aplicação de tolerâncias e acabamento superficial em projetos mecânicos. 

Bibliografia básica: 

KATORI, Rosa. AutoCad 2012: projetos em 2D. São Paulo: Senac, 2012. 10 ex. 
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FIALHO, A. B. SolidWorks Premium 2012: teoria e prática no desenvolvimento 

de produtos industriais. 1. ed. São Paulo: Editora Érica, 2012. 10 ex.  

SILVA, Arlindo. et al. Desenho Técnico Moderno. 4. ed. São Paulo: Editora: LTC, 

2006. 25 ex. 

Bibliografia complementar: 

NORTON, R. L. Projeto de Máquinas: uma abordagem integrada. 4. ed. São 

Paulo: Editora Bookman, 2013. 08 ex. (Minha Biblioteca Acesso virtual) 

TAI, Hsuan-an, Desenho e organização bi e tri dimensional da forma. 2 ed. 

Goiânia: Editora da UCG, 2010. 10 ex. 

MICELI, Maria Teresa, Desenho técnico básico. 4 ed. Rio de Janeiro: Imperil 

Novo Milênio, 2010. 11 ex. 

MANFÉ, Giovanni, et al. Desenho técnico Mecânico: Curso completo para as 

escolas técnicas e ciclos básico das faculdades de engenharia. Vol I. Brasil: 

Hemus, 2008. 10 ex. 

COLLINS, Jack A. Projeto mecânico de elementos de máquinas: uma 

perspectiva de prevenção da falha.  Rio de Janeiro: LTC, 2017. (Minha Biblioteca 

Acesso virtual) 

 

Geometria Analítica - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Introdução a geometria analítica. Vetores no Plano e no espaço. Retas e 

planos. Seções cônicas. Superfícies e curvas no espaço. 

Bibliografia básica: 

STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. Geometria Analítica. São Paulo: McGraw-Hill, 

2. ed., 1987. 07 ex. 

WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Pearson 

Education, 2006.  09 ex. 

REIS, Genésio Lima dos; SILVA, Valdir Vilmar da. Geometria  analítica. 3. ed. 

Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 1998. 10 ex. 

Bibliografia complementar: 
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LIMA, Elon Lages. Geometria analítica e álgebra linear. 2. Ed. Rio de Janeiro: 

IMPA, 2012. 02 ex. 

CASTRUCCI, Benedito. Curso de geometria analítica. 5 Ed. São Paulo: Livraria 

Nobel, 1964. 

LEITHOLD, Louis. O cálculo com Geometria Analítica. Revisão de FERREIRA, 

Wilson Castro; PREGNOLATTO, Jr. Silvio. Tradução de PREGNOLATTO, Jr. 

Silvio. . 3ª ed. São Paulo: Harbra, 1994. 19 ex.  

SIMMONS, George F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Pearson 

Education, 2005. 06 ex. 

KLÉTÉNIK, D. Problemas de geometria analítica. Tradutor de Regina Régis 

JUNQUEIRA. Belo Horizonte: Livraria Cultura Brasileira, 1970. 04 ex.   

 

Metodologia do Trabalho Científico - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

(Disciplina EaD) 

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: o uso da biblioteca e das bases de dados em meio eletrônico. Ciência, 

técnica e tecnologia. Métodos e tipos de pesquisa. 

Bibliografia básica:  

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392. Acesso em: 

19 de janeiro 2018. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 

metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867. Acesso em: 19 

de janeiro 2018. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867
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PIETRAFESA, J. P; BORBA, O. de F. Do contexto ao texto: os desafios da 

linguagem científica. Goiânia: Kelps, 2006. 

Bibliografia complementar: 

DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466054/cfi/0. Acesso 

em: 19 de janeiro 2018. 

FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 

Alegre: Penso, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138. Acesso em: 19 

de janeiro 2018. 

MATAR, João. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/recent. Acesso 

em: 19 de janeiro 2018. 

PEREIRA, José Matias. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3. ed.  São 

Paulo: Atlas, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477302. Acesso em: 19 

de janeiro 2018. 

RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia 

pode abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.00:

32.0. Acesso em: 19 de janeiro 2018. 

 

 

3º Período 

Cálculo II - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Métodos de Integração. Aplicações da integral definida. Integrais 

impróprias. Séries. Funções de várias variáveis. Derivadas parciais. Aplicações 

das derivadas parciais. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466054/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466054/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466054/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477302
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477302
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477302
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.00:32.0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.00:32.0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.00:32.0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.00:32.0
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Bibliografia básica: 

FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: Funções, Limite, Derivação 

e Integração. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2006. 23 ex.  

THOMAS, G. B., Cálculo 1. 11. ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2008. 15 

ex.  

HIMONAS, A., HOWARD, A., Cálculo: Conceitos e Aplicações. Rio de Janeiro: 

LTC, 2005.  21 ex. 

Bibliografia complementar: 

ANTON, H., et al., Cálculo I. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 08 ex. 

ÁVILA, Geraldo S. Cálculo das funções de uma variável. 7 ed. vol. 1.  Rio de 

Janeiro: LTC, 2012. 18 ex. 

BIANCHINI, Waldecir; SANTOS, Ângela Rocha. Aprendendo Cálculo com o 

Maple. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 02 ex. 

BOULOS, Paulo. Cálculo Diferencial e Integral, Vol. 1. São Paulo: Makron 

Books, 1999. 04 ex. 

MUNEM, Mustafa. FOULIS, David J. Cálculo. Vol. I. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

04 ex. 

Física II - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Oscilações: movimento harmônico simples, amortecido e forçado. 

Ondas: ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, comprimento, frequência e 

velocidade de ondas, velocidade da luz, princípio da superposição, velocidade do 

som, propriedades do som e efeito Doppler. Propriedades da luz. Óptica 

Geométrica: reflexão, refração da luz e instrumentos ópticos. Temperatura: 

escalas termométricas; calor e dilatação térmica. 

Bibliografia básica: 

HALLIDAY, R. RESNICK, R. WALKER, J. Fundamentos de Física: gravitação, 

ondas e termodinâmica. Vol. 2. 9. ed. São Paulo: LTC, 2012.  23 ex. 

TIPLER, P. A. MOSCA, G. Física para Cientistas e engenheiros. Vol. 1, 6. ed., 

LTC, 2013. 23 ex. 

SEARS, ZEMANSKY. Física II. Vol 2, 12 ed., São Paulo: Pearson, 2008. 26 ex. 
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Bibliografia complementar: 

NUSSENZVEIG, M. Curso de Física Básica. Vol. 2, 4. ed., São Paulo: Edgard 

Blücher, 2002. 07 ex. 

TAYLOR, J. R. Introdução à Análise de Erros: O Estudo de Incertezas em 

Medições Físicas. 2 ed., Porto Alegre: Bookman, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540701373/recent, Acesso 

em 22/02/2018. (Acesso virtual) 

BEER, F. P., JOHNSTON Jr. E. R., Mecânica Vetorial para Engenheiros: 

Dinâmica. Vol. 2, 9 ed. Porto Alegre: Mc Graw-Hill, 2012. 14 ex. 

TIPLER, P. A. MOSCA, G. Física para Cientistas e engenheiros. Vol. 2, 6ª ed., 

LTC, 2012. 06 ex. 

ALONSO, M. Física: um curso universitário, vol 1. São Paulo: Edgard Blucher, 

2011. 11 ex 

 

Cálculo III - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Integrais múltiplas. Noções de cálculo vetorial. Integrais curvilíneas e de 

superfície. Teorema de Stokes. Teorema de divergência de Gauss. 

Bibliografia básica: 

KREYSZIG, E. Matemática Superior para engenharia. vol. 3 9. ed. São Paulo: 

LTC,2009.  

THOMAS, G. B. Cálculo. 12 ed. Vol. 2. São Paulo: Addison Wesley  

Longman/Pearson Education, 2012.  

BARROSO, Leônidas Conceição. Cálculo numérico: com aplicações. 2.ed. São 

Paulo, Harbra, 1987.  

Bibliografia complementar: 

FIGUEIREDO, Djairo Guedes. Equações diferenciais aplicadas. Rio de Janeiro: 

Impa, 1997.  

SIMMONS, G. F. Cálculo com Geometria Analítica. vol. 2. São Paulo: Pearson 

Education, 2005.  
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SALAS, Saturnino L. Cálculo. 9 ed. Vol 2. Rio de Janeiro: LTC, 2005. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2993-

1/cfi/6/2!/4/2/2@0:0. Acesso em 26/02/2018. (Acesso virtual) 

STEWART, J. Cálculo. 7 ed. Vol 2. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2013.  

ZILL, D. G. Equações Diferenciais. Vol. 2. São Paulo: Makron Books, 2001.  

 

Cidadania, Ética e Espiritualidade - 40 horas semestrais – 2 horas semanais 

Ementa: Espiritualidade e visão de mundo. As dimensões da existência humana. 

Religião, responsabilidade social, ambiental, ética e formação moral. 

Espiritualidade e o mundo do trabalho. Direitos Humanos e religião. Valores e 

dignidade humana fundamentados na fé cristã. Globalização e fundamentalismos 

religiosos. Religião e justiça social. 

Bibliografia básica: 

BONOME, José Roberto. Cultura e Religião. Goiânia/Anápolis: 

PUC/UniEVANGÉLICA, 2010.  

LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2009.  

TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões em movimento: o 

censo de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013.  

Bibliografia complementar: 

CHESTERTON, G.K. Ortodoxia. São Paulo: Mundo Cristão, 2008.  

COSTA, Antônio Carlos. Convulsão protestante: quando a Teologia foge do 

templo e abraça a rua. São Paulo: Mundo Cristão, 2015.  

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6ª edição. Porto Alegre: Penso, 2012. 

SIRE, James. O Universo ao lado: um catálogo básico sobre cosmovisão. 

São Paulo: Hagnos, 2009.  

WEBER, Max. Sociologia da religião. In: Economia e Sociedade. Volume I. 

Brasília: EDU-UnB, 2015.   

  

Física III - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2993-1/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2993-1/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
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Ementa: Carga Elétrica. O Campo Elétrico. Potencial Elétrico. Capacitância. 

Corrente e Resistência. Circuito. O Campo Magnético. Lei de Ampère. Lei da 

Indução de Faraday. Indutância. Propriedades Magnética da Matéria. 

Bibliografia básica: 

YONG, Hugh D.; FABER, John L. ; FREEDMAN,  Roger A. Sears e Zemansky.  

Física: eletromagnetismo. 12 ed. São Paulo: Addison Wesley Longman, 2009.  

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de Física. Vol.III. 10. ed. Livros 

Técnicos e Científicos. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632054/cfi/6/2!/4/2@0:0.

Acesso em 26/02/2018. (Acesso virtual) 

SILVA FILHO, Matheus Theodoro. Fundamentos de eletricidade. Rio de Janeiro: 

LTC, 2012.  

Bibliografia complementar: 

HALLIDAY, R. RESNICK, R. WALKER, J. Fundamentos de Física. Vol. 3, 9. ed., 

LTC, 2012.    

TIPLER, P. A. MOSCA, G. Física para Cientistas e engenheiros: eletricidade e 

magnetismo, óptica. Vol. 2, 6 ed., LTC, 2012.    

TAYLOR, J. R. Introdução à Análise de Erros: O Estudo de Incertezas em 

Medições Físicas. 2 ed., Porto Alegre: Bookman, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540701373/recent, Acesso 

em 22/02/2018. (Acesso virtual) 

BURIAN JUNIOR, Yaro. Circuitos elétricos. São Paulo: Prentice Hall, 2006. 

IRWIN, D. J. Análise de Circuitos em Engenharia. 4 ed. São Paulo: Makron 

Books do Brasil,2013.  

 

Informática II - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Implementação em linguagem de programação específica das Estruturas 

sequências, Estruturas de Condição: comandos if, if-else, if-else-if, switch...case; 

Estruturas de Repetição: comandos For, While, Do-While; Subprogramas: 

Procedimentos e Funções; Estrutura de Dados Homogêneas: Vetores e Matrizes. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632054/cfi/6/2!/4/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632054/cfi/6/2!/4/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632054/cfi/6/2!/4/2@0:0
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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, 2010. 

DAMAS, Luís. Linguagem C. Trad. RIBEIRO, João A.; BERNARDO FILHO, 

Orlando. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632474/cfi/6/2. Acesso 

em: 19 de janeiro 2018. (Acesso virtual) 

 CELES, Waldemar; CERQUEIRA, Renato; RANGEL, José Lucas. Introdução à 

Estruturas de Dados: com técnicas de programação em C. 4 tiragem. Rio de 

Janeiro: Campus/Elsevier, 2004.   

Bibliografia complementar: 

ALBANO, Ricardo S.; ALBANO, Silvie G. Programação em Linguagem C. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, 2010.  

CASTRO, Joubert P. Linguagem C na Prática. [s.l.]: Ciência Moderna, 2008.  

MIZRAHI, Victorine V. Treinamento em linguagem C. São Paulo: Pearson, 1990. 

SCHILDT, Herbert. C Completo e Total. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2006.  

TENENBAUM, Aaron A.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe J. 

Estruturas de Dados Usando C. Trad. SOUZA, Teresa C. F. São Paulo: Makron 

Books, 1995.  

 

Inglês Instrumental II - 40 horas semestrais – 2 horas semanais 

Ementa: Leitura, Análise e Compreensão de textos em Engenharia Mecânica. 

Aquisição de Vocabulário Específico. Tipos e Gêneros Textuais. Estruturas 

Gramaticais. Produção Textual. Textos Técnicos de Engenharia Mecânica. Temas 

transversais: Ética, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia 

e Empreendedorismo. 

Bibliografia básica: 

CRAVEN, Miles. Reading Keys: skills and strategies for effective Reading. 

Student Book 2. Macmillan, 2009.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632474/cfi/6/2
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BRIEGER, Nick; POHL, Alison. Technical English: Vocabulary and Grammar. 

England: Summertown Publishing, 2002.  

GLENDINNING, Eric H.; GLENDINNING, Norman. Oxford English for Electrical 

and Mechanical Engineering. Belgium: Oxford University Press, 2001.   

Bibliografia complementar: 

ARAÚJO, Antônia Dilamar (org.). Caminhos para leitura: inglês instrumental. 

Teresina: Alínea Publicações Editora, 2002.  

CRAVEN, Miles. Reading Keys: skills and strategies for effective Reading. 

Student Book 1. Macmillan, 2012.  

CRAVEN, Miles. Reading Keys: skills and strategies for effective Reading. 

Student Book 3. Macmillan, 2012.  

MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura. Módulo I. São 

Paulo: Textonovo, 2001. 

MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Módulo II. 

São Paulo: Textonovo, 2001.  

 

Mecânica Aplicada I – Estática -  80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Vetores. Equilíbrio. Resultantes de Sistemas de Forças. Análise 

Estrutural. Forças Internas. Atrito. Centro de Gravidade. Momento de Inércia. 

Trabalho Virtual. 

Bibliografia básica: 

HIBBELER, R. C. Estática. Mecânica para Engenharia. 12. ed. São Paulo: 

Pearson Education, 2012.  

GOLDSTEIN, Herbert. Classical mechanics. 3. ed. New York: Addison Wesley, 

2002.  

MERIAM, J. L. Mecânica para engenharia: Estática. 6. ed. Vol. 1. Rio de 

Janeiro: LTC, 2012.   

Bibliografia complementar: 

BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, E. Russel. Mecânica Vetorial para 

Engenheiros. Estática. 9. ed.. São Paulo: Mc Graw-Hill, 2012. Disponível em: 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550481/cfi/0!/4/4@0.00:

0.00. Acesso em: 19 de janeiro 2018.( Acesso virtual) 

PLESHA, Michael E. Mecânica para engenharia: Estática. Porto Alegre: 

Bookman, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565837309/cfi/0!/4/2@100:0.00. 

Acesso em: 19 de janeiro 2018.( Acesso virtual) 

NELSON, E. W. Engenharia Mecânica: Estática. Porto Alegre: Bookman, 2013.   

NORTON, R. L.. Projeto de Máquinas: Uma Abordagem Integrada. 4. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2013.  

JUVINALL, R. C.; MARSHECK, K. M. Fundamentos do projeto de 

componentes de máquinas. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521630715/cfi/6/2!/4/2/2@0:

0. Acesso em: 19 de janeiro 2018. (Acesso virtual) 

 

Química - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Estrutura atômica dos elementos. Propriedades periódicas e ligações 

químicas. Estequiometria, mol e reações químicas. Funções inorgânicas: ácidos, 

bases, sais e óxidos. Lei dos gases: gases ideais e 

reais.  Termoquímica.  Química orgânica.  Química aplicada a soldagem. Corrosão 

e proteção contra corrosão. 

Bibliografia básica: 

ATKINS, P. W. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.  

BALL, D. W. Físico-Química. São Paulo-SP: Pioneira, 2005.  

CALLISTER JR. Willian D. Fundamentos da Ciência e Engenharia de Materiais: 

uma abordagem integrada. 2° Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.  

Bibliografia complementar: 

BESSLER, K. E. Química em Tubos de Ensaio: Uma abordagem para 

principiantes. São Paulo: Edgard Blucher, 2004.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632474/cfi/6/2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632474/cfi/6/2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632474/cfi/6/2
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KOLTZ, J. C. JOHN; TREICHEL, P. Jr. Química Geral e Reações Químicas. 5. 

ed.  Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2005.  

SOLOMONS, T.W.G.; FRYHLE, C.B. Química Orgânica. 10. ed. vol. 1. Rio de 

Janeiro: LTC, 2013.  

RUSSEL, J. B. Química Geral. 2. ed. Vol. 1. São Paulo: Editora Makron Book, 

2006.  

TRINDADE, D. F. Química Básica Experimental. 3. ed. São Paulo: Ícone, 2006.  

 

 

4º Período 

Álgebra Linear - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Matrizes. Determinantes. Sistemas de Equações Lineares. Espaços 

Vetoriais. Combinação linear. Vetores linearmente dependente e independente. 

Vetores Próprios e Valores Próprios. 

Bibliografia básica: 

STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. Álgebra Linear. 2. ed. São Paulo: Makron 

Books, 1987.  

LIPSCHUTZ, Seymour. Álgebra Linear: Teorias e Problemas. 3. ed. São Paulo: 

Makron Books, 1994.  

BOLDRINI, José Luiz.  Álgebra Linear.  3. ed . São Paulo: Harbra,1986.  

Bibliografia complementar:  

GiRALDES, Emília.; FERNANDES, Vitor Hugo; SMITH, M. Paula Marques. Curso 

de Álgebra Linear e Geometria Analítica. Rio de Janeiro: MCGraw, 1995.     

ANTON, Howard; RORRES, Chris; Álgebra com aplicações. 10.  ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2012.  

HOLT, Jeffrey. Álgebra Linear com aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521631897/cfi/6/2!/4/2/2@0:0. 

Acesso em: 19 de janeiro 2018. (Acesso virtual)  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632474/cfi/6/2
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KOLMAN, Bernard. Introdução à Álgebra Linear: com aplicações. 8 ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2017. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2437-

0/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 19 de janeiro 2018. (Acesso virtual) 

CALLIOLI, Carlos A.; DOMINGUES, Hygino H.; COSTA, Roberto C. F. Álgebra e 

Aplicações. 6. ed. São Paulo: Atual, 1990.  

 

 

 

Cálculo IV - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Equações diferenciais de 1ª e 2ª ordem. Noções sobre equações 

diferenciais parciais. 

Bibliografia básica: 

THOMAS, George B. Cálculo. 11. ed. vol. II. São Paulo:  Addison Wesley, 2009.  

ÁVILA, Geraldo, Variáveis Complexas e Aplicações. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2013.  

FLEMMING, Diva M.; GONÇALVES, Mírian B. Cálculo B: Funções de várias 

variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2 ed. São 

Paulo: Makron Books, 2007.  

Bibliografia complementar: 

LEITHOLD, Louis, Cálculo com Geometria Analítica. 3. ed. vol. II. São Paulo: 

Harbra, 1994.  

STEWART, James. Cálculo. 7. ed. vol. II. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 

2013.  

SOARES, M. G.: Cálculo em uma variável complexa. 5 ed. Rio de Janeiro: 

IMPA., 2012.   

GUIDORIZZI, HAMILTON L.: Um Curso de Cálculo. 5 ed. Vol. 4. Rio de Janeiro: 

LTC, 2004.  

BROWN, James Ward. Variáveis complexas e aplicações. 9. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632474/cfi/6/2


 

 

124 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555189/cfi/0. Acesso 

em: 19 de janeiro 2018. (Acesso virtual) 

 

Cálculo Numérico e Computacional - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Aproximações numéricas. Características do Cálculo.  Equações 

algébricas e transcendentes. Sistemas de equações lineares e não lineares. 

Ajustamento de curvas. Interpolação. Integração. 

Bibliografia básica: 

CLÁUDIO, D. M. Fundamentos de matemática computacional. 2 ed. Porto 

Alegre: Sagra, 2005.  

FRANCO, N. B. Cálculo Numérico. São Paulo:  Pearson Prentice Hall, 2006.  

SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken. 

Cálculo Numérico: características matemáticas e computacionais dos 

métodos numéricos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003.  

Bibliografia complementar: 

BURDEN, Richard L. Análise Numérica. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 

2003. 04  

CAMPOS FILHO, Frederico F. Algoritmos Numéricos. 2. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2010. 02 

RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. Cálculo Numérico: aspectos teóricos e 

computacionais. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1996.  

CHAPRA, Steven C., Raymond P. Canale. Métodos numéricos para 

engenharia, Raymond P. Canale; tradução: Helena Maria Ávila de Castro; revisão 

técnica: Antônio Pertence Júnior. – 7. ed. – Porto Alegre : AMGH, 2016. Disponível 

em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555691/cfi/0!/4/2@100:0

.00. Acesso em: 19 de janeiro 2018. (Acesso virtual) 

GILAT, A. Métodos numéricos para engenheiros e cientistas. 1. ed. São Paulo: 

Ed. Bookman, 2008. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632474/cfi/6/2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521632474/cfi/6/2
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577802975/cfi/0. Acesso 

em:  19 de janeiro 2018. (Acesso virtual) 

 

Materiais I - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa:  Materiais e Engenharia. Ligações químicas e seu efeito nas 

propriedades dos principais Materiais de Engenharia. Estruturas cristalinas. 

Defeitos em sólidos. Difusão em sólidos. Diagramas de equilíbrio. Análise 

microestrutural de materiais, principais processamentos de materiais metálicos e 

sua correlação com microestrutura e propriedades resultantes no material. 

Transformações de fases em metais: reações perlítica, bainítica e martensítica.  

Bibliografia básica: 

CHIAVERINI, V. Aços e ferros fundidos: características gerais, tratamentos 

térmicos, principais tipos. 7. ed. São Paulo: Associação Brasileira de Metais, 

2008.  

CALLISTER JR. Willian D. Fundamentos da ciência e engenharia de materiais: 

Uma abordagem integrada. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.  

Van Vlack, L. H. Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais. 4. ed. Rio 

de Janeiro, Campus, 1984.  

Bibliografia complementar: 

NUNES, L. P. Materiais: aplicações de engenharia, seleção e integridade. Rio 

de Janeiro: Interciência, 2012.  

ASKELAND, D. R.; PHULÉ, P. P. Ciência e engenharia dos materiais. São 

Paulo: Cengage Learning, 2013. 

SOUZA, S.A. Ensaios mecânicos de materiais metálicos: fundamentos 

teóricos e práticos. 5. ed. São Paulo: Blucher, 1982.  

SHACKELFORD, J. F. Introduction to Materials Science for Engineers. 8. ed. 

São Paulo: Prentice Hall,2015.  

PADILHA, A. F. Materiais de Engenharia: microestruturas e propriedades. São 

Paulo: Hemus, 2007.  

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577802975/cfi/0
http://academico.unievangelica.edu.br/DOnline/DOnline/avisos/TDOL303D.tp
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Mecânica Aplicada II - Dinâmica - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Cinemática do corpo rígido. Mecanismos básicos das máquinas. 

Mecanismo de barras. Dinâmica do corpo rígido. Introdução à mecânica analítica. 

Estudo das vibrações mecânicas. Vibrações livres e vibrações forçadas. 

Absorvedores de vibrações. 

Bibliografia básica: 

HIBBELER, R. C. Dinâmica: Mecânica para engenharia. 12. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2011.  

BEER, P. Ferdinand; JOHNSTON, E. Russel. Mecânica Vetorial para 

Engenheiros: Dinâmica. 9. Ed.. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2012.  

MERIAN, J, L. Mecânica para Engenharia: Estática. Vol. 1. 6. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2012.. 

Bibliografia complementar: 

GOLDSTEIN, Herbert. Classical mechanics. 3. ed. New York: Addison Wesley, 

2002.  

SILVA, Arlindo. Mecânica dos materiais. Brasília: Unb, 2006. 

NORTON, R. L. Projeto de Máquinas: Uma abordagem integrada. 4. ed. São 

Paulo: Editora Bookman, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582600238/cfi/0!/4/2@100:0

.00. Acesso em:  19 de janeiro 2018. (Acesso virtual) 

SHAMES, Irving Herman. Dinâmica: Mecânica para Engenharia. 4. ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003.  

NORTON, R. L. Cinemática e Dinâmica dos mecanismos. Porto Alegre: AMGH, 

2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550122/cfi/0!/4/2@100:0

.00. Acesso em:  19 de janeiro 2018. (Acesso virtual) 

 

Mecânica dos Sólidos I - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Conceito de tensão, Tensão e deformação. Torção, flexão pura, barras 

submetidas a carregamento transversal. 

http://academico.unievangelica.edu.br/DOnline/DOnline/avisos/TDOL303D.tp
http://academico.unievangelica.edu.br/DOnline/DOnline/avisos/TDOL303D.tp
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Bibliografia básica: 

HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. 7. ed. Rio de Janeiro: Pearson 

Education do Brasil, 2010.  

BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, E. Russel. Mecânica dos Materiais. 5. ed. São 

Paulo. Ed. Mcgraw Hill–Artmed, 2011.  

GERE, James M.; GOODNO, Barry J. Mecânica dos Materiais. 7. ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2010. 

Bibliografia complementar: 

CRAIG JR, R. R. Mecânica dos Materiais. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2674-

9/cfi/6/2!/4/2/2@0:75.7. Acesso em:  19 de janeiro 2018. (Acesso virtual)  

RILEY, William F.; STURGES, Leroy D; MORRIS, Don H. Mecânica dos 

Materiais. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.  

UGURAL, Ansel C. Mecânica dos Materiais. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2485-

1/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em:  19 de janeiro 2018. (Acesso virtual)  

PHILPOT, Timothy. Mecânica dos materiais: um sistema integrado de ensino. 

2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2319-

9/cfi/0!/4/4@0.00:47.1. Acesso em:  19 de janeiro 2018. (Acesso virtual)  

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica Técnica e resistência dos Materiais. 19. Ed. 

São Paulo: Erica, 2013.  

 

5º Período 

Elementos de Máquinas - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Elementos Elásticos. Elementos de Fixação. Elementos de Apoio. 

Elementos rígidos de transmissão. Elementos flexíveis de transmissão de 

potência.  Engrenagens. Acoplamentos. 

Bibliografia básica:  

MELCONIAN, S. Elementos de máquinas. 10. ed. São Paulo: Érica, 2012. 10 ex. 

http://academico.unievangelica.edu.br/DOnline/DOnline/avisos/TDOL303D.tp
http://academico.unievangelica.edu.br/DOnline/DOnline/avisos/TDOL303D.tp
http://academico.unievangelica.edu.br/DOnline/DOnline/avisos/TDOL303D.tp
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NORTON, R. L. Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. 4. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2013. 7 ex.   

PROVENZA, Francesco. Projetista de Máquinas. São Paulo. Protec, 1960. 10 

ex. 

Bibliografia complementar: 

JUVINALL, R. C.; MARSHECK, K. M. Fundamentos do projeto de 

componentes de máquinas. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. (Minha Biblioteca 

Acesso virtual). 

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica Técnica e resistência dos Materiais. 19. Ed. 

São Paulo: Erica, 2013. 02 ex. 

NIEMANN, G. Elementos de Máquinas. vol 1, 2 . São Paulo: Edgard Blücher, 

2012. 06 ex.  

RUFFINO, R. T.; AGOSTINHO, O. L.; RODRIGUES, A. C. S.; LIRANI, J. 

Tolerâncias, Ajustes, Desvios e Análises de Dimensões. São Paulo: Edgard 

Blucher, 1977. 11 ex. 

SHIGLEY, J.E. & MICHKE, C.R., "Elementos de Máquinas de Shigley: Projeto de 

Engenharia Mecânica (2011 - Edição 8)", McGraw-Hill, USA. (Editora: BOOKMAN 

- Grupo A).02 ex. 

 

Materiais II - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Estrutura, propriedades e processamento de cerâmicas de alto 

desempenho. Estrutura, propriedades e processamento de plásticos de 

Engenharia. Noções de propriedades e processamento de materiais compósitos. 

Semicondutores. 

Bibliografia básica: 

CALLISTER, W. Fundamentos da ciência e engenharia dos materiais: uma 

abordagem integrada. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.  10 ex.  

VAN VLACK, L. H. Princípios de ciência e tecnologia dos materiais. 4. ed. Rio 

de Janeiro: Campus, 1984. 10 ex. 
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SMITH, W. F.; HASHEMI, J. Fundamentos de engenharia e ciência dos 

materiais. 5 ed. São Paulo: Mcgraw Hill, 2012. 10 ex. 

Bibliografia complementar:  

ASKELAND, D. R.; PHULÉ, P. P. Ciência e engenharia dos materiais. São 

Paulo: Cengage Learning, 2013. 02 ex. 

CHIAVERINI, V. Aços e ferros fundidos: características gerais, tratamento 

térmicos e principais tipos. 7. ed. São Paulo: ABM, 2008. 10 ex. 

PADILHA, A. F.; GUEDES, L. C. Aços inoxidáveis austeníticos: microestrutura 

e propriedades. São Paulo: Hemus, 2004. 02 ex. 

NUNES, L. P. Materiais: aplicações de engenharia, seleção e integridade. Rio 

de Janeiro: Interciência, 2012. 02 ex. 

KRAUSS, G. Steels: processing, structure and performance. ASM 

International, 2005. 02 ex. 

 

Mecânica dos Sólidos– II - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Conceito de cisalhamento transversal. Transformação de tensões e 

deformações. Deslocamentos de elementos estruturais. Flambagem e métodos de 

energia. Projetos de Estruturas Metálicas. 

Bibliografia básica: 

HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. 7. ed. Rio de Janeiro: Pearson 

Education do Brasil, 2010. 13 ex. 

BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, E. Russel. Mecânica dos Materiais. 5. ed. São 

Paulo. Ed. Mcgraw Hill–Artmed, 2011. 23 ex. 

GERE, James M.; GOODNO, Barry J. Mecânica dos Materiais. 7. ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2010. 15 ex. 

Bibliografia complementar: 

CRAIG JR, R. R. Mecânica dos Materiais. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 04 

ex. (Minha Biblioteca Acesso virtual) 

RILEY, William F.; STURGES, Leroy D; MORRIS, Don H. Mecânica dos 

Materiais. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 04 ex. 
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UGURAL, Ansel C. Mecânica dos Materiais. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 04 ex. 

(Minha Biblioteca Acesso virtual) 

PHILPOT, Timothy. Mecânica dos materiais: um sistema integrado de ensino. 

2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. (Minha Biblioteca Acesso virtual). 

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica Técnica e resistência dos Materiais. 19. Ed. São 

Paulo: Erica, 2013. 02 ex. 

 

 

 

Probabilidade e Estatística - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Estatística Descritiva: Fases do método estatístico; variáveis; 

amostragem; séries estatísticas; distribuição de frequência; medidas de posição; 

medidas de dispersão; medidas de assimetria; medidas de curtose. Probabilidade: 

Teoria da probabilidade; distribuições de probabilidade (de variáveis discretas e de 

variáveis contínuas). Inferência Estatística: Intervalos de confiança; testes de 

hipótese, t-estudem, F-Fisher; correlação e regressão. 

Bibliografia básica: 

MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. Estatística Aplicada e 

Probabilidade para Engenheiros.  5. ed. Rio de Janeiro: LTC,  2012. 05 ex. 

MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C.; HUBELE, Norma F. 

Estatística Aplicada à Engenharia. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 20 ex. 

TRIOLA, Mário F. Introdução à Estatística. 11. ed. Reims. Rio de Janeiro: LTC, 

2013. 05 ex. 

Bibliografia complementar: 

DEVORE, Jay L. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. 6. 

ed. São Paulo: Thompson, 2013. 02 ex. 

HINES, William W.; MONTGOMERY, Douglas C.; GOLDSMAN, Dave; BORROR, 

Connie M.. Probabilidade e Estatística na Engenharia. 4. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2006. 03 ex. 



 

 

131 

 

LARSON, Ron; FARBER, Betsy. Estatística aplicada.  4. ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2010. 12 ex. 

MORETTIN, Luiz G. Estatística Básica: Probabilidade e Inferênci., Volume 

Único. São Paulo: Pearson Pertence Hall, 2010. 22 ex. 

MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton O. Estatística Básica. 8. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004. 10 ex. 

 

Termodinâmica - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Conceitos fundamentais. Propriedades de um sistema puro. Trabalho e 

calor. Primeira e segunda lei da termodinâmica. Entropia. 

Bibliografia básica: 

BORGNAKKE, C.; SONNTAG, R.; VAN WYLEN, G. Fundamentos da 

termodinâmica clássica. São Paulo: Blucher, 1995. 18 ex.  

BORGNAKKE, C.; SONNTAG, R. Fundamentos da termodinâmica. 7. ed. São 

Paulo: Edgard Blücher, 2009. 10 ex. 

LUIZ, A. M. Termodinâmica: teoria e problemas. Rio de Janeiro: LTC - Livros 

Técnicos e Científicos,  2012. 10 ex.   

Bibliografia complementar: 

MORAN, Michael. J. Introdução a engenharia de sistemas térmicos: 

termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. Rio de Janeiro: 

LTC, 2013. 04 ex. 

MORAN, Michael. J. Princípios de termodinâmica para engenharia. 7. ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2013. 02 ex. 

SONNTAG, R. E.; BORGNAKKE, C. Introdução à termodinâmica para 

engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 02 ex. 

TERRON, Luiz Roberto. Termodinâmica química aplicada. Barueri: Manole, 

2009. 02 ex. 

POLIAKOV, V. Introdução à termodinâmica dos materiais. Curitiba: UFPR, 

2005. 02 ex.  
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6º Período 

Fundição e Conformação Mecânica- 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Processos de fabricação mecânica. Processos de fundição. 

Fundamentos da solidificação dos metais e suas ligas. Projetos de fundição. 

Rejeitos e controle ambiental. Fundamentos da conformação. Siderurgia. 

Forjamento, extrusão, laminação e trefilação. Conformação de chapas: corte, 

dobramento, estampagem, repuxo e embutimento. Metalurgia do Pó. 

Fundamentos do processamento de polímeros. Moldagem por extrusão. 

Moldagem por sopro. Termoformagem. Moldagem por injeção. Variantes do 

processo e tipos de moldes. 

Bibliografia básica: 

BALDAM, R. L.; VIEIRA, E. A. Fundição: Processos e Tecnologias Correlatas. 

São Paulo. Editora Erika, 2013. 10 ex. 

FERREIRA, R. A. S. Conformação plástica: Fundamentos Metalúrgicos e 

Mecânicos. 2. ed. Recife: Editora UFPE, 2010. 10 ex. 

MANRICH, S. Processamento de Termoplásticos. 2. ed. São Paulo: Editora 

Artliber, 2013. 10 ex. 

Bibliografia complementar: 

CALLISTER JR., William D.. Fundamentos da Ciência e Engenharia de 

Materiais: uma abordagem integrada. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 10 ex. 

CHIAVERINI, V. Aços e ferros fundidos: características gerais, tratamento 

térmicos e principais tipos. 7. ed. São Paulo: ABM, 2008. 10 ex. 

GROOVER, Mikell P. Introdução aos Processos de Fabricação. LTC, 05/2014. 

[Minha Biblioteca].  Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2640-4/ (Minha 

Biblioteca Acesso virtual). 

SILVA, A. L. C.; MEI, P. Aços e ligas especiais. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2010. 

10 ex. 

SANTOS, Zora Ionara dos. Tecnologia dos Materiais Não Metálicos - 

Classificação, Estrutura, Propriedades, Processos de Fabricação e 
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Aplicações. Érica, 06/2014. [Minha Biblioteca]. Retirado de   

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520421/ (Minha 

Biblioteca Acesso virtual). 

 

Mecânica dos Fluídos - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Propriedades dos fluidos - pressão, massa específica e vazão. Princípios 

-  de Pascal, de Stevin, de Torricelli e de Arquimedes. Equação da continuidade. 

Equação de Bernoulli. Análise dimensional e semelhança. Viscosidade. 

Bibliografia básica: 

FOX, R. W.; MCDONALD, A. T.; PRITCHARD, P. J. Introdução à mecânica dos 

fluidos. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 13 ex.    

MUNSON, B. R.; YOUNG, D. F.; OKIISHI, T. H. Fundamentos da mecânica dos 

fluidos. São Paulo: Blucher, 2004. 20 ex. 

SCHMIDT, F. W.; HENDERSON, R. E. Introdução às ciências térmicas: 

termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. São Paulo: 

Blücher, 1996. 10 ex. 

Bibliografia complementar: 

MORAN, Michael. J. Introdução a engenharia de sistemas térmicos: 

termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. Rio de Janeiro: 

LTC, 2013. 04 ex. 

POTTER, M. C.; WIGGERT, D. C. Mecânica dos Fluidos. 3. ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2013. 02 ex. 

SHAMES, I. H. Mecânica dos fluidos: análise de escoamentos. Vol. 2  São 

Paulo: Edgard Blücher, 1977. 05 ex.  

SHAMES, I. H. Mecânica dos fluidos: princípios básicos. Vol. 1. São Paulo: 

Edgard Blücher, 1977. 05 ex. 

WHITE, F. M. Mecânica dos fluidos. 6. ed. AMGH, 2011. 02 ex. 

 

Metrologia - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 
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Ementa: Metrologia – Instrumentos de Medição - Tolerâncias – Sistema de Ajuste 

ABNT. Controle Dimensional - Tolerância Geométrica - Controle Geométrico – 

Rugosidade superficial. Máquinas de Medir. 

Bibliografia básica: 

LIRA, F. A. Metrologia na Indústria. 9. ed. São Paulo: Érica, 2013. 08 ex. (Minha 

Biblioteca Acesso virtual). 

SILVA NETO, J. C. Metrologia e Controle Dimensional: conceitos, normas e 

aplicações. 1 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 14 ex. 

ALBERTAZZI, Armando; SOUSA, André Roberto de. Fundamentos de 

metrologia científica e industrial. 1. ed. Barueri: MANOLE, 2008. 10 ex. 

Bibliografia complementar: 

PROVENZA, Francesco. Projetista de Máquinas. São Paulo. Protec, 1960. 10 

ex. 

LIRA, Francisco de. Metrologia Dimensional - Técnicas de Medição e 

Instrumentos para Controle e Fabricação Industrial. Érica, 06/2015. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536519852/ (Minha 

Biblioteca Acesso virtual). 

ALVES, J. L. L.. Instrumentação, controle e automação de processos. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2013. 13 ex. 

CAMPOS, Mario Cesar M. Massa de Controles típicos de equipamentos e 

processos industriais. 2.ed. São Paulo: Blucher, 2010. 06 ex. 

LIRA, F. A. Metrologia: Conceitos e práticas de instrumentação. 1. ed. São Paulo: 

Érica, 2014. (Minha Biblioteca Acesso virtual). 

 

Transferência de Calor I - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Mecanismos básicos de transmissão de calor. Princípios básicos da 

condução de calor. Condução unidimensional. Condução bidimensional. 

Condução transiente. Métodos numéricos na condução. Princípios básicos da 

radiação térmica. Radiação entre superfícies. 
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Bibliografia básica: 

ÇENGEL Y. A. Transferência de calor e massa: uma abordagem prática. 4. ed. 

São Paulo: McGraw-Hill, 2012. 12 ex. 

INCROPERA, F. P.; WITT, D. P. Fundamentos de Transferência de Calor e de 

Massa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 21 ex.  

KREITH, F.; BOHN, M. S. Princípios da Transferência de Calor. São Paulo: 

Cengace Learning, 2013. 12 ex. 

Bibliografia complementar: 

KAKAÇ, S.; LIU, H. Heat exchangers - Selection, rating and thermal design. 3. 

ed. London: CRC Press, 2012. 02 ex. 

LUIZ, A. M. Termodinâmica: teoria e problemas. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 10 

ex. 

MORAN, Michael. J. Princípios de termodinâmica para engenharia. 7. ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2013. 02 ex. 

MALISKA, Clovis R. Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos 

Computacional. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. (Minha Biblioteca Acesso 

virtual). 

SCHMIDT, F. W.; HENDERSON, R. E. Introdução às ciências térmicas: 

termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. São Paulo: 

Blücher, 1996. 10 ex. 

 

Tratamentos Térmicos e Termoquímicos - 80 horas semestrais – 4 horas 

semanais 

Ementa: Tratamentos. Tratamentos térmicos dos aços comuns. Atmosfera do 

forno: definição, características e classificação. Tratamentos térmicos dos ferros 

fundidos. Tratamentos mecânicos. Tratamentos químicos, Tratamentos térmicos 

dos aços especiais. Tratamentos térmicos dos ferros fundidos especiais. 

Tratamentos dos não ferrosos. Tratamentos térmicos de peças soldadas. 

Caldeadas e de pós metálicos. 

Bibliografia básica:  
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SILVA, A. L. C.; MEI, P. Aços e ligas especiais. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2010. 

10 ex. 

CHIAVERINI, V. Aços e ferros fundidos: características gerais, tratamento  

térmicos e principais tipos. 7 ed. São Paulo: ABM, 2008. 10 ex. 

CHIAVERINI, V. Tratamento térmico das ligas metálicas. ABM, São Paulo, 1 

ed. 2008. 10 ex. 

Bibliografia complementar: 

PADILHA, A. F.; GUEDES, L. C. Aços inoxidáveis austeníticos: microestrutura 

e propriedades. São Paulo: Hemus, 2004. 02 ex. 

NUNES, L. P. Materiais: aplicações de engenharia, seleção e integridade. Rio 

de Janeiro: Interciência, 2012. 02 ex.  

COLPAERT, H. Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns. 4 ed. São 

Paulo: Edgard Blucher, 2008. 04 ex. 

ABBASCHIAN, R.; ABBASCHIAN, L.; REED-HILL, R.. Physical metallurgy 

principles. 4 ed. Stamford: Cengage Learning, 2010. 02 ex. 

KRAUSS, G. Steels: processing, structure and performance. ASM 

International, 2005. 02 ex. 

 

7º Período 

Eletrotécnica e Instrumentação - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Dimensionamento de transformadores. Comandos e Motores elétricos. 

Transferência de potência elétrica em potência mecânica. Definição de 

instrumentação. Principais sistemas de medição. Medições de nível, vazão, 

pressão, temperatura. Instrumentos de medições. Fundamentos de controle de 

processo. 

Bibliografia básica: 

ALVES, J. L. L.. Instrumentação, Controle e Automação de Processos. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

MARTINO, G. Eletricidade Industrial. São Paulo: Hemus, 2002. 

Milton, GUSSOW. Eletricidade Básica. 2 ed. São Paulo: Bookman,2009. 
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Bibliografia complementar: 

BURIAN JUNIOR, Yaro. Circuitos Elétricos. Sâo Paulo: Prentice Hall, 2006. 

IRWIN, D. J. Análise de Circuitos em Engenharia. 4 ed. São Paulo: Makron 

Books do Brasil,1999. 

TIPLER, P. A. MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 2, 6ª ed., 

LTC, 2009. 

SEARS, ZEMANSKY. Física III. Vol 3, 12 ed., São Paulo: Pearson, 2013. 

HALLIDAY, R. RESNICK, R. WALKER, J. Fundamentos de Física. Vol. 3, 8. ed., 

LTC, 2009. 

  

 

Introdução à Economia - 40 horas semestrais – 2 horas semanais 

Ementa:Origens e bases da moderna economia. Visão geral das questões 

econômicas fundamentais. Microeconomia: teoria do comportamento do 

consumidor; demanda e oferta; teoria da produção e dos custos; estrutura de 

mercado e formação de preços. Macroeconomia: o produto e a renda nacional. 

Crescimento e desenvolvimento econômico. Inflação, Juros, Impostos e o PIB. 

Economia Internacional. 

Bibliografia básica: 

GREMAUD, Amaury Patrick , Et al.; Manual de economia. Organizador de 

PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de.; 

TONETO JUNIOR, Rudinei. 6. ed. São Paulo, SP, Brasil: Saraiva. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo, SP, 

Brasil: Atlas, 2013. 

WESSELS, Walter J. Economia. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

Bibliografia complementar: 

BRUM, Argemiro J. Desenvolvimento Econômico Brasileiro. 27. ed. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2010. 

DORNBUSCH, Rudiger, FISCHER, Stanley, STARTZ, Richard. Macroeconomia, 

11 ed. Bookman, 2013. Disponível em: 
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580551853/pageid/0. Acesso 

em: 29 jan. 2018. 

MARQUES, Rosa Maria. O Brasil sob a nova ordem: a economia brasileira 

contemporânea: uma análise dos governos Collor a Lula. São Paulo: Saraiva, 

2010. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502125551/cfi/0 Acesso em: 

29 jan. 2018. 

MONTELLA, Maura. Micro e macroeconomia: uma abordagem conceitual e 

prática, 2ª edição. Atlas, 2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522474462/pageid/0. Acesso 

em: 29 jan. 2018. 

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de; GARCIA, Manuel E. 

Fundamentos de Economia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

Máquinas de Fluxo - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Máquinas hidráulicas. Definições e generalidades. Sistemas com 

bombas centrífugas. Sistemas com ventiladores centrífugos, curvas de 

rendimentos das máquinas de fluxo. Sistemas com máquinas de deslocamento 

positivo. Semelhança aplicada às máquinas de fluxo. Curvas características das 

máquinas térmicas. Sistemas com turbinas a gás e com turbo compressores. 

Bibliografia básica: 

MACINTYRE, J. A. Bombas e Instalações de Bombeamento. Rio de Janeiro: 

LTC, 2013 MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações Hidráulicas. São 

Paulo: LTC, 2013. 

STEWART, H. L. Pneumática e Hidráulica. 3ª ed. São Paulo: Editora Hemus, 

2006. 

 

Bibliografia complementar: 

AZEVEDO NETO, José Martiniano de. Manual de hidráulica. 8.ed. São Paulo: 

Blucher, 2011. 669p. 
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BUSTAMANTE FILHO, Arivelto. Automação hidráulica: projetos, 

dimensionamento e análise de circuitos. 6.ed. São Paulo: Érica, 2011. 

GROEHS, Ademar Gilberto. Resistência dos materiais e vasos de pressão. São 

Leopoldo: UNISINOS, 2006. 

TELLES, Pedro Carlos da Silva. Vasos de pressão. 2.ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2010. SANTOS, Sérgio Lopes dos. Bombas e instalações 

hidráulicas. SãoPaulo: LCTE, 2007. 253 p. 

 

 

Processos Usinagem - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Processos de usinagem com ferramentas de corte de geometria definida. 

Principais grandezas e variáveis na usinagem. Desgaste e materiais para 

ferramentas de corte. Processos de usinagem com ferramentas de geometria não 

definida. Processos não convencionais de usinagem. Usinagem de ultra-precisão. 

Fluidos de corte. Rejeitos e controle ambiental. 

Bibliografia básica: 

ABRÃO. A. M.; COELHO, R. T.; MACHADO, A.R.;Silva, M.B. Teoria da 

Usinagem dos Materiais - Editora: Edgar Blücher. 2ª Edição, 2011. 

DINIZ, Anselmo Eduardo; MARCONDES, Francisco Carlos; COPPINI, Nivaldo 

Lemos. Tecnologia da usinagem dos materiais. 6. ed. São Paulo: Artliber, 2008. 

FARIAS, A. Integridade Superficial em Processos de Usinagem, 1ª. Editora 

Edgard Blucher, 2012. 

Bibliografia complementar: 

ALMEIDA, Paulo de. Processos de Usinagem - Utilização e Aplicações das 

Principais Máquinas Operatrizes. Érica, 06/2015. [Minha Biblioteca], Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552294. 

FERRARESI, D. Fundamentos da Usinagem dos Metais, 11. ed. São Paulo: 

Edgard Blucher, 2003. 

FITZPATRICK, Michael. Introdução aos processos de usinagem: Série Tekne. 

Bookman, 01/2013. [Minha Biblioteca]. 
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GROOVER, Mikell P. Introdução aos Processos de Fabricação. LTC, 05/2014. 

[Minha Biblioteca]. Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2640-4/ 

SILVA, Sidnei Domingues da. CNC: Programação de Comandos Numéricos 

Computadorizados. 7ª ed. São Paulo: Erica. 2005. 

 

Transferência de Calor II - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Introdução à convecção, equações de conservação; a convecção forçada 

em escoamentos externos, conceitos e soluções para a camada limite sobre 

superfícies planas; correlações para escoamentos externos; convecção forçada 

em escoamentos internos, fluidodinâmica do escoamento interno; transferência de 

calor em escoamento interno, correlações para o escoamento interno; convecção 

natural; correlações para convecção natural; convecção com mudança de fase, 

princípios de ebulição e condensação; correlações para ebulição e condensação, 

introdução aos trocadores de calor. 

Bibliografia básica: 

ÇENGEL, Yunus A. et.al. Transferência de Calor e Massa: Uma Abordagem 

Prática. 4ª ed. São Paulo: McGraw Hill, 2012. 

INCROPERA, F. et. al. Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. 

6ª. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

SCHMIDT, F. W.; HENDERSON, R. E. Introdução às Ciências Térmicas: 

Termodinâmica, Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor. São Paulo: 

ed.. Blücher, 1996. 

Bibliografia complementar: 

MORAN, Michel J. et.al. Introdução a Engenharia de Sistemas Térmicos: 

Termodinâmica, Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor. Rio de 

Janeiro: LTC. 2013. 

KAKAÇ,S.; LIU,H. Heat exchangers-Selection, rating and thermal design. 2ª 

ed. 

Flórida EUA. CRC Press, 2002. 
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KREITH, Frank; BOHN, Mark. Princípios de Transferência de Calor. São Paulo. 

Cengage Learning, 2013. 

SONNTAG, Richard E.; BORGNAKKE, Claus. Introdução à Termodinâmica para 

Engenharia. Rio de Janeiro. LTC. 2003. 

BIRD, R. Byron; STEWART, Warren E.; LIGHTFOOT, Edwin N. Fenômenos de 

Transporte. 2ª ed. Rio de Janeiro. LTC. 2012. 

 

 

 

Optativa I - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Conforme disciplina ofertada 

Bibliografia básica: Conforme disciplina ofertada 

Bibliografia complementar: Conforme disciplina ofertada 

 

8º Período 

Eletrônica e Robótica - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa:  

Sistemas eletrônicos e automação. Sistemas de controle. Instrumentação. 

Acionamentos elétricos. Controladores analógicos e digitais. Características de 

sistemas de automação robotizados. Robótica industrial: componentes básicos de 

automação. Robôs industriais: estrutura e características principais. Sistemas de 

Controle e Desempenho Dinâmico. Sistemas de visão de máquina. 

Implementação de robôs. Aplicações industriais de robôs. Sistemas de controle. 

Projetos integradores. 

Bibliografia básica: 

GROOVER, M. P., Automação Industrial e Sistemas de Manufatura. Pearson, 

3ª edição São Paulo, 2011. 

IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. Elementos de Eletrônica 

Digital. 41 ed. São Paulo, SP, Brasil: Erica, 2012. 
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ROSARIO, J. M. Princípios de Mecatrônica. São Paulo, 1ª edição. Pearson 

Prentice Hall, 2005. 

 

Bibliografia complementar: 

BOLTON, W. Mecatrônica: uma abordagem multidisciplinar. 4ª edição, Porto 

Alegre, Bookman, 2010. 

CETINKUNT, Sabri. Mecatrônica. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

MARTINO, G. Eletricidade industrial. São Paulo: Hemus, 2002. 

SEARS, Francis Weston. Fisica III: eletromagnetismo. Autor de Mark W. 

ZEMANSKY. São Paulo: Pearson Education, 2009. 425 p. il. 

SILVA FILHO, Matheus Theodoro. Fundamentos de eletricidade. Rio de Janeiro: 

LTC, 2012. 

 

Hidráulica e Pneumática - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Circuitos Pneumáticos. Circuitos Hidráulicos. Simbologia de Dispositivos 

Pneumo-hidráulicos. Principais Componentes de Circuitos Hidráulicos e 

Pneumáticos. Transformação e transmissão de energia. Campo de aplicação e 

características dos sistemas hidráulicos. Elementos hidráulicos de potência. 

Fluidos Hidráulicos. Comandos hidráulico e eletro-hidráulicos. Geração e 

distribuição de ar comprimido. Atuadores hidráulicos/pneumáticos. Válvulas e 

eletroválvulas direcionais. Sistemas controle da vazão e de pressão. Análise sob o 

aspecto construtivo e funcional dos elementos/circuitos hidráulicos e pneumáticos. 

Simbologia normalizada. Aplicação de Controles Lógicos Programáveis. 

Bibliografia básica: 

BUSTAMANTE FIALHO, Arivelto. Automação hidráulica: projetos, 

dimensionamento e análise de circuitos. 6. ed. São Paulo: Érica, 2013. 

FIALHO, A. B.; Automação Pneumática Projetos, Dimensionamento e Análise 

de Circuitos. 7ª ed. São Paulo: Érica, 2013. 

STEWART, H. L. Pneumática e Hidráulica.  3ª ed.  São Paulo:  Editora Hemus, 

2006. 
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Bibliografia complementar: 

BRUNETTI, F. Mecânica de Fluidos. 2ª ed. São Paulo: Pearson, 2008.  

FOX, R. W.; MCDONALD, A. T.; PRITCHARD, P. J. Introdução à mecânica dos 

fluidos.   7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 710 p. 

MANCYNTRE, Archibald Joseph. Instalações Hidráulicas. São Paulo: LTC,

 2013. 

MUNSON, B. R.; YOUNG, D. F.; OKIISHI, T. H. Fundamentos da mecânica dos 

fluidos. São Paulo: Blucher, 2004. 571 p. 

WHITE, F. M. Mecânica dos fluidos. 6. ed. AMGH, 2011. 880 p. 

 

 

Introdução à Administração - 40 horas semestrais – 2 horas semanais 

Ementa: Teoria Geral da Administração; Estudo das Organizações; Negociação; 

Recursos Humanos, Trabalho em Equipe; Tendências Administrativas; 

Comunicação Empresarial; Percepção e Tomada de Decisões; Planejamento 

Estratégico; Marketing; Gestão da Qualidade Total; Modelo de negócios; Projeto 

Integrado. 

Bibliografia básica: 

CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da qualidade: conceitos e técnicas. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores: 

fundamentos da criação e gestão de novos negócios. 2 ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2011. 

RIBEIRO, Antonio de Lima. Teorias da administração. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

Bibliografia complementar: 

ALEXANDER, Charles K; WATSON, James A. Habilidades para uma carreira de 

sucesso na engenharia. Porto Alegre: AMGH, 2015. (Minha Biblioteca Acesso 

virtual). 
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CHIAVENATO, Idalberto. Administração para não administradores: a gestão de 

negócios ao alcance de todos. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2011. (Minha Biblioteca 

Acesso virtual). 

POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma 

abordagem logística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 20 ex. 

ROCHA, Angela da; FERREIRA, Jorge Brantes; SILVA, Jorge Ferreira 

da. Administração de marketing: conceitos, estratégias, aplicações. São Paulo: 

Atlas, 2012. (Minha Biblioteca Acesso virtual). 

SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O quadro 

de modelo de negócios: um caminho para criar, recriar e inovar em modelos de 

negócios. Brasília: SEBRAE, 2013. Disponível em: 

<http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Cartilha%20o%20Qu

adro%20do%20Modelo%20de%20Negocios.pdf>. Acesso em: 31 de janeiro de 

2017. 

 

Optativa II - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Conforme disciplina ofertada 

Bibliografia básica: Conforme disciplina ofertada 

Bibliografia complementar: Conforme disciplina ofertada 

 

Soldagem - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Definições de soldagem. Processos de soldagem por fusão e pressão. 

Histórico da soldagem. Métodos de união dos metais. Segurança nas operações 

de soldagem. Terminologia e simbologia. Soldagem por: eletrodo revestido, 

MIG/MAG, arame tubular, TIG, por resistência. Normas e qualificação. 

Dimensionamento e projeto. 

Bibliografia básica: 

GEARY, Don. Soldagem. 2.ed. Porto Allegre: Bookman, 2013 

PARIS, A. F.; Tecnologia de soldagem de ferros fundidos. Santa Maria: UFSM, 

2003. 
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CHAVERINNI, Vicente. Aços e Ferros Fundidos. 7ª ed. São Paulo: McGRAW 

HILL BRASIL, 2008. 

Bibliografia complementar: 

MODENESI, P. J. Classificação e utilização de processos de soldagem. Portal 

Brasileiro da Soldagem, 2003. Disponível em: 

http://www.infosolda.com.br/images/Downloads/Artigos/processos_solda/2013-04-

11-classificacao-e-utilizacao-dosprocessos-de-soldagem.pdf. Acessado em 

01/04/2016. 

REIS, R.P.;  SCOTTI, A. Fundamentos e prática da soldagem a plasma. São 

Paulo, Artliber, 2007. 

SCOTTI, A.; PONOMAREV, V. Soldagem MIG/MAG: melhor entendimento, melhor 

desempenho. São Paulo: Artliber, 2008. 

CALLISTER JR., William D.. Fundamentos da Ciência e Engenharia de Materiais: 

uma abordagem integrada 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

SANTOS, Carlos Eduardo Figueiredo. Processos de Soldagem. São Paulo: Érica 

2015. 

 

Vibrações de Sistemas Mecânicos - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Sistemas mecânicos. Conceito de grau de liberdade e modos de 

vibração. Vibrações de sistemas com 1 grau de liberdade; Vibrações de sistemas 

com 2 graus de liberdade; Introdução à dinâmica de sistemas discretos de vários 

graus de liberdade. Resposta a excitações harmônicas. Vibrações forçadas devido 

a excitações genéricas. Transmissão e isolamento de vibrações. Projeto de 

fundações de máquinas. Balanceamento e velocidade crítica de vetores. 

Introdução à manutenção preditiva usando sinais de vibração. Aplicação de 

transmissibilidade. 

Bibliografia básica: 

RAO, S. S. Vibrações mecânicas. 4ª ed. São Paulo: Pearson Prentince Hall, 2008. 

HIBBELER, R. C. Dinâmica: Mecânica para Engenharia. 12ª ed. São Paulo: 

Pearson Education, 2011. 

http://www.infosolda.com.br/images/Downloads/Artigos/proc%20essos_solda/2013-04-11-classificacao-e-utilizacao-dosprocessos-de-soldagem.pdf.%20Acessado%20em%2001/04/2013
http://www.infosolda.com.br/images/Downloads/Artigos/proc%20essos_solda/2013-04-11-classificacao-e-utilizacao-dosprocessos-de-soldagem.pdf.%20Acessado%20em%2001/04/2013
http://www.infosolda.com.br/images/Downloads/Artigos/proc%20essos_solda/2013-04-11-classificacao-e-utilizacao-dosprocessos-de-soldagem.pdf.%20Acessado%20em%2001/04/2013
http://www.infosolda.com.br/images/Downloads/Artigos/proc%20essos_solda/2013-04-11-classificacao-e-utilizacao-dosprocessos-de-soldagem.pdf.%20Acessado%20em%2001/04/2013
http://www.infosolda.com.br/images/Downloads/Artigos/proc%20essos_solda/2013-04-11-classificacao-e-utilizacao-dosprocessos-de-soldagem.pdf.%20Acessado%20em%2001/04/2013
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BEER, P. Ferdinand; JOHNSTON, E. Russel. Mecânica Vetorial para 

Engenheiros: Cinemática e Dinâmica. 9ª edição. São Paulo: Porto Alegre: 

McGraw-Hill, 2012. 

Bibliografia complementar: 

SHAMES, Irving H. Dinâmica: Mecânica para Engenharia. 4ª ed. São Paulo: 

Prentice Hall, 2003. 

MERIAN, J, L. Mecânica para Engenharia: Estática. Vol. 1. 6º ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2012. 

NORTON, R. L.. Projeto de Máquinas : Uma Abordagem Integrada. 4ª ed. São 

Paulo: Editora Bookman, 2013. 

HIBBELER, R. C. Estática: Mecânica para Engenharia. 12ª Ed. São Paulo: 

Pearson Education, 2012. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos de Física. Vol.1, 9. Ed. Livros 

T´rcnicos e Científicos. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

 

9º Período 

Caldeiras e Vasos de Pressão   - 40 horas semestrais – 2 horas semanais 

Ementa: Geração de Vapor. Distribuição do Vapor. NR-13. Classificação dos 

Vasos de pressão. Fabricação de Vasos de Pressão. Inspeção em Vasos de 

Pressão. Normas técnicas. Projeto e dimensionamento. 

Bibliografia básica: 

BOTELHO, M.  H.  C.; BIFANO, H. M. Operações de Caldeiras. 1. ed. Editora 

Blucher, 208p., 2011. 10 ex. 

BRASIL.  Portaria MTb n.º 1084, de 28 de setembro de 2017. NR-13 CALDEIRAS, 

VASOS DE PRESSÃO E TUBULAÇÕES. Disponível em: http:// 

trabalho.gov.br/images/Documentos/ SST/NR/NR13.pdf, 2017. Acesso 26 de 

Outubro de 2017. 

KREITH, F.; BOHN, M. S. Princípios da Transferência de Calor. São Paulo: 

Thomson Pioneira, 2013.  12 ex. 

Bibliografia complementar: 
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MORAN, M. J.; SHAPIRO, H. N. MUNSON, B. R. e DeWitt, D. P. Introdução à 

Engenharia de Sistemas Térmicos: Termodinâmica, Mecânica dos Fluidos e 

Transferência de Calor, Rio de Janeiro: LTC, 1ª edição, 2005. 

BEGA, Edigio Alberto. Instrumentação aplicada ao controle de caldeiras. 3.ed. 

Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2003. 

TELLES, P. C. S. Vasos de Pressão. 3.ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2003. 

FILHO, FRANÇA, José de. Manual para Análise de Tensões de Tubulações 

Industriais - Flexibilidade. LTC, 08/2013. [Minha Biblioteca]. Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2385-

4/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 28 jan. 2018. 

HDENERGIAVERDE. Eficiência Energética em Sistemas de Vapor, 2013. 

Disponível em http://www.hdenergiaverde.com/hd/sites/default/files/upload/ 

Apostila_Eficiencia_ Energetica_em_Sistemas_de_Vapor.pdf. Acesso em: 28 jan. 

2018. 

 

Empreendedorismo - 40 horas semestrais – 2 horas semanais (Disciplina EaD) 

Ementa: Empreendimento e empresa. Oportunidade de negócios, criatividade e 

visão empreendedora. Formação e desenvolvimento de empreendedores. O perfil 

do empreendedor de sucesso. Planejamento, ferramentas de gestão e avaliação 

de empreendimentos. A oferta de trabalho e a iniciativa empreendedora. Políticas 

e estratégias competitivas para os empreendimentos emergentes. Órgãos e 

instituições de apoio à geração de empreendimentos inovadores. Elaboração de 

planos de negócios. 

Bibliografia básica: 

BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de Empreendedorismo e Gestão. 

Fundamentos, Estratégias e Dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2007. 

BESSANT, John; TIDD, Joe. Inovação e Empreendedorismo – Administração. Porto 

Alegre: Bookman, 2009. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 10 

jan. 2018. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2385-4/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2385-4/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent


 

 

148 

 

MAXIMINIANO, Antônio Cesar A. Administração para empreendedores: fundamentos 

da criação e da gestão de novos negócios. São Paulo: Pearson Pentice Hall, 2006. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Empreendedorismo: vocação, capacitação e 

atuação direcionadas para o plano de negócios. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 10 

jan. 2018. 

Bibliografia complementar: 

ALEXANDRE Manduca et al. Empreendedorismo: uma perspectiva multidisciplinar. 1. 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 10 

jan. 2018. 

BIAGIO, Luiz Arnaldo. Empreendedorismo: construindo seu projeto de vida. São Paulo: 

Manole, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 10 

jan. 2018. 

DORNELAS, José. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 6. ed. São 

Paulo: Empreende/Atlas, 2016. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 10 

jan. 2018. 

FARAH, Osvaldo Elias; CAVALCANTI, Marli; MARCONDES, Luciana Passos. 

Empreendedorismo: estratégia de sobrevivência para pequenas empresas. São Paulo: 

Saraiva, 2012. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 10 

jan. 2018. 

HASHIMOTO, Marcos. Empreendedorismo: plano de negócios em 40 lições. São Paulo: 

Saraiva, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 10 

jan. 2018. 

MARIANO, Sandra Regina Holanda; MAYER, Verônica Feder. Empreendedorismo: 

fundamentos e técnicas para criatividade. Rio de Janeiro: LTC, 2011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 10 

jan. 2018. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
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Ética Profissional, Cidadania e Segurança do Trabalho - 40 horas semestrais – 

2 horas semanais 

Ementa: Introdução ao Estudo do Direito; Moral e Ética; Atribuições Profissionais 

Legais; Sistema CREAs/CONFEA; Noções de Engenharia de Segurança do 

Trabalho; Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 

Planos de Segurança (PPRA, PCMSO, PARA, PAE); Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA); Equipamentos de Proteção 

Individual e Coletiva (EPIs e EPCs); Mapas de Risco; O Código de Defesa do 

Consumidor e a Engenharia; Perícias em Engenharia; Cidadania.Temas 

Transversais: Meio Ambiente, Direitos Humanos, Trabalho, Saúde e Orientação 

Sexual. 

Bibliografia básica: 

BARSANO, Paulo Roberto. Higiene e Segurança do Trabalho. São Paulo: Érica 2014. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518015/pageid/1. 

Acesso em: 26 jan. 2018. 

 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 35 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 09 

ex. 

SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 9. ed. São Paulo, SP, Brasil: Atlas, 2010. 24 

ex.  

Bibliografia complementar: 

ARAUJO, Giovanni Moraes de. Normas regulamentadoras comentadas: legislação de 

segurança e saúde no trabalho. 5a Ed. Rio de Janeiro: Gerenciamento Verde, 2005. 02 

ex. 

ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 79 ed. São Paulo: Equipe Atlas (Ed.). 

Editora Atlas S.A., 2017. (Manuais de legislação Atlas). Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013078/cfi/6/2!/4/2@0:0. Acesso 

em: 26 jan. 2018. 

BENITE, A. G. Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. São Paulo-

SP, Nome da Rosa, 2004. 04 ex. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518015/pageid/1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518015/pageid/1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013078/cfi/6/2!/4/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013078/cfi/6/2!/4/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597013078/cfi/6/2!/4/2@0:0
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CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma 

abordagem holística: segurança integrada à missão organizacional com produtividade, 

qualidade, preservação ambiental e desenvolvimento de pessoas. São Paulo: Atlas, 1999. 

05 ex. 

CONFEA – CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. Código de Ética 

Profissional de Engenharia, Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da 

Meteorologia. Disponível em: 

http://www.confea.org.br/media/codigo_etica_sistemaconfea_8edicao_2015.pdf, Acesso 

em: 28 jan. 2018. (Acesso virtual) 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia Geral das Nações 

Unidas em Paris. 10 dez. 1948. Disponível em: 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. Acesso em: 28 

jan. 2018. 

 

Fabricação Assistida por Computador - 80 horas semestrais – 4 horas  

semanais 

Ementa: Computador e automação de processos de fabricação. Manufatura 

Assistida por Computador (CAD/CAE/CAM/CAPP). Máquinas-ferramenta - CNC: 

princípios e unidades básicas. Linguagens gráficas para CAD e CAM. Editores 

específicos para CNC. Comunicação e pós-processadores para CAD/CAM. 

Programa fonte e programa objeto. Ambientes e simulação para programas 

Torneamento e fresamento CNC e os softwares CAM. Rejeitos e Controle 

Ambiental. 

Bibliografia básica: 

DINIZ, Anselmo; MARCONDES, Francisco; COPPINI, Nivaldo. Tecnologia da 

Usinagem dos Materiais. 8. ed. São Paulo: Artliber, 2013. 10 ex.  

SILVA, Sidnei Domingues da. CNC: Programação de Comandos Numéricos 

Computadorizados. 8. ed. São Paulo: Erica. 2008. 10 ex. 

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e Projeto de Sistemas de Informação 

Orientados a Objetos. 2. ed. Rio de Janeiro:CAMPOS, 2011. 10 ex. 

Bibliografia complementar: 

http://www.confea.org.br/media/codigo_etica_sistemaconfea_8edicao_2015.pdf
http://www.confea.org.br/media/codigo_etica_sistemaconfea_8edicao_2015.pdf
http://www.confea.org.br/media/codigo_etica_sistemaconfea_8edicao_2015.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
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FRANCO, Neide Bertoldi. Cálculo numérico. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2006. 30 ex. 

WEISS, A. Processos de Fabricação Mecânica. Curitiba: LTC, 2012. 02 ex. 

AGOSTINHO, Oswaldo Luiz. Tolerâncias, ajustes, desvio e analise de 

dimensões. 1 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1977. 12 ex. 

SALES, W. F. ; SANTOS, S. C. Aspectos Tribológicos da Usinagem dos 

Materiais. São Paulo, Editora Artliber, 2007. 02 ex. 

FERRARESI, D. Fundamentos da Usinagem dos Metais, 11. ed. São Paulo: 

Edgard Blucher, 1970. 02 ex. 

 

 

Máquinas Térmicas- 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Máquinas térmicas e as relações termodinâmicas. Generalidades. 

Aplicações. Compressores. Aplicação de ar comprimido. Bombas de vácuo. 

Motores de combustão interna. Turbinas a gás e a vapor. 

Bibliografia básica: 

BORGNAKKE, C., WYLEN, G. J. V.; SONNTAG, R. E. Fundamentos da.  

Termodinâmica, 7. ed. São Paulo. Edgard Blucher, 2009. 10 ex. 

SILVA. N. F.; Compressores alternativos industriais: Teoria e Prática. 1. ed. 

Rio de Janeiro: Intercicência, 2009. 10 ex. 

INCROPERA, F. P.; WITT, D. P. de. Fundamentos de Transferência de Calor e 

de Massa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 21 ex.  

Bibliografia complementar: 

BRUNETTI, Franco. Motores de combustão interna. Vol. 1 e 2. São Paulo: 

Blucher, 2012. 04 ex. 

MORAN, Michael. J. Introdução a engenharia de sistemas térmicos: 

termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. Rio de Janeiro: 

LTC, 2013. 04 ex. 

BIRD, R.B. STEWART, W.E.; LIGHTFOOT, E.N. Fenômenos de Transporte. 2. 

ed., Rio de Janeiro: LTC, 2012. 02 ex. 
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PARKER. Training. Dimensionamento de redes de ar comprimido. São Paulo. 

2006. Disponível em: 

http://www.parkerstoretaubate.com.br/catalogos/Treinamento/M1004%20BR%20A

p.pdf. Acessado em: 02/04/2013. 

FILIPPO FILHO, Guilherme. Máquinas Térmicas Estáticas e Dinâmicas: 

Fundamentos de Termodinâmica, Características Operacionais e Aplicações. São 

Paulo: Érica, 2014. (Minha Biblioteca Acesso virtual) 

 

 

Refrigeração e Ar Condicionado - 40 horas semestrais – 2 horas semanais 

Ementa: Aplicações da refrigeração e do ar condicionado. Psicrometria. Cargas 

térmicas. Sistemas de condicionamento de ar. Dutos e ventiladores. Tubulações e 

bombas. Resfriadores e desumidificadores. Controle em ar condicionado. Ciclo de 

compressão de vapor. Compressores frigoríficos. Condensadores e evaporadores. 

Torres de resfriamento e condensadores evaporativos. Dispositivos de expansão. 

Refrigerantes. Sistemas multipressão. Refrigeração por absorção. Filtragem de 

partículas. Termoacumulação. Atenuador de ruído. 

Bibliografia básica: 

COSTA, E. C.; Refrigeração. 3. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1982. 10 ex. 

DANTAS, Evandro. Geração de vapor e água de refrigeração: falhas, 

tratamentos e limpeza química. Rio de Janeiro: José Olympio, 1988. 05 ex. 

BORGNAKKE, C.; SONNTAG, R. Fundamentos da termodinâmica. 7. ed. São 

Paulo: Edgard Blücher, 2009. 10 ex. 

Bibliografia complementar: 

STOECKER, W. F. e BAJARDO, J.M. S.; Refrigeração Industrial. 2 ed. São 

Paulo: Edgard Blücher, 2002. 02 ex. 

CREDER, H.; Instalações de Ar Condicionado. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2013. 02 ex.  

MILLER, R.; MILLER, M. R. Refrigeração e Ar Condicionado. 2. ed. Rio de 

Janeiro: LTC. 2017. 00 ex. (Minha Biblioteca Acesso virtual) 
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FÌLIPPO FILHO, Guilherme. Bombas, Ventiladores e Compressores: 

Fundamentos. São Paulo: Érica. 2015. 00 ex. (Minha Biblioteca Acesso virtual) 

ANVISA. Legislação. Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003. BRASIL. 

Referenciais de Qualidade do Ar Interior em Ambientes Climatizados 

Artificialmente. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RE_09_2003.pdf/f4af80d4-

8516-4f9c-a745-cc8b4dc15727. Acessado em 30/01/2017 

 

 

Veículos Automotores - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Tipos de veículos automotores. Motores de combustão interna, 

funcionamento dos motores Otto, a Diesel e turbinas a gás. Sistema de 

alimentação. Sistema de lubrificação. Sistema de arrefecimento. Sistema elétrico. 

Sistema de transmissão. Sistema de suspensão. Sistema de direção. Mecanismos 

de segurança. Influência das emissões de gases de escapamento no meio 

ambiente, Tecnologia de materiais de construção mecânica nos sistemas 

automotivos. Modelagens de sistemas automotivos. Materiais e processos 

aplicados na construção de veículos automotores. Novas tecnologias de 

fabricação. Gerenciamento e elaboração de projeto veicular. Processos de 

fabricação de componentes de veículos. 

Bibliografia básica: 

CARDOSO, H. F.; Veículos Automotores. Identificação, Inspeção, Vistoria, 

Avaliação, Perícia e Recall. São Paulo: Leud, 2012. 10 ex. 

BORGNAKKE, C.; SONNTAG, R.; VAN WYLEN, G. Fundamentos da 

termodinâmica clássica. São Paulo: Blucher, 1995; 18 ex. 

SMITH, W. F.; HASHEMI, J. Fundamentos de engenharia e ciência dos 

materiais. 5 ed. São Paulo: Mcgraw Hill, 2012. 10 ex. 

Bibliografia complementar: 

BRUNETTI, F., Motores de Combustão Interna. Vol. 1 e 2. São Paulo: Blucher.  

2012. 04 ex. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RE_09_2003.pdf/f4af80d4-8516-4f9c-a745-cc8b4dc15727.%20Acessado%20em%2030/01/2017
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RE_09_2003.pdf/f4af80d4-8516-4f9c-a745-cc8b4dc15727.%20Acessado%20em%2030/01/2017
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GUIMARÃES, A.A. Eletrônica embarcada automotiva. 1 ed. São Paulo: Érica, 

2007. 02 ex. 

BOSCH. R. Automotive Handbook. SAE International. 8th ed. Editora BOSCH, 

2011. 02 ex. 

JAZAR, R.N. Vehicle Dynamics: Theory and application. Novo Hamburgo, RS: 

Springer, 2009. 03 ex. 

CAPELLI, A. Eletroeletrônica Automotiva: Injeção Eletrônica, Arquitetura do 

Motor e Sistema Embarcados. Editora Érica, 2010. [Minha Biblioteca]. Disponível 

em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518459/ (Minha 

Biblioteca Acesso virtual) 

 

Trabalho de Conclusão de Curso I - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Escrita e Linguagem Científica; Pesquisa Científica; Metodologias de 

Pesquisa; Elaboração do Plano de Trabalho para desenvolvimento do TCC; 

Elaboração do Projeto de Pesquisa (Justificativa, Problemas, Objetivos, Hipótese, 

Metodologia e Materiais, Levantamento Teórico).  

 

Bibliografia básica: 

BIRRIEL, Eliena Jonko; ARRUDA, Anna Celia Silva. TCC para Ciências Exatas: 

Trabalho de Conclusão de Curso com Exemplos. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521632917/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=cove

r]!/4/2/2@0:0 [Bibliografia Digital]. Acesso em: 28 jan. 2018. 

BORBA, Odiones de Fátima; PIETRAFESA, José Paulo (Orgs.). Do Contexto ao 

Texto: Os desafios da Linguagem Científica. 2. ed. Anápolis, GO, Brasil: Kelps; 

Rideel; Associação Educativa Evangélica, 2012. 115 p. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia científica. 7. ed. São Paulo, SP, Brasil: Atlas, 2010. 297 p. 

 

Bibliografia complementar: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518459/
about:blank
about:blank
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MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria isabel N. G.. TCC – Trabalho de 

Conclusão de Curso utilizando o Microsoft Word 2013. [Bibliografia Digital] 

São Paulo: Érica, 2014. 

MATTAR, João. Metodologia Científica na Era da Informática. 3.ed3, rev. e 

atualizada. [Bibliografia Digital] São Paulo: Saraiva, 2008. 307p. 

DE SORDI, José Osvaldo. Elaboração de Pesquisa Científica: Seleção, Leitura 

e Redação. [Bibliografia Digital] São Paulo: Saraiva, 2013. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia científica. 8. ed. [Bibliografia Digital] São Paulo,: Atlas, 2017. 

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

ciência e conhecimento científico; métodos científicos; teoria, hipóteses e 

variáveis. 7.ed. [Bibliografia Digital] São Paulo: Atlas, 2017. 

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

Científico: Projetos de Pesquisa, Pesquisa Bibliográfica; Teses de Doutorado, 

Dissertações de Mestrado, Trabalhos de Conclusão de Curso. 8.ed. [Bibliografia 

Digital] São Paulo: Atlas, 2017. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa. 

8.ed. [Bibliografia Digital] São Paulo: Atlas, 2017. 

DE SORDI, José Osvaldo de. Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa. 

[Bibliografia Digital] São Paulo: saraiva, 2017. 

[SAMPIEIRI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, María del 

Pilar Baptista. Metodologia de Pesquisa. 5.ed. [Bibliografia Digital] Porto Alegre: 

Penso, 2013. 

AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia Científica ao Alcance de Todos. 3.ed. 

[Bibliografia Digital] Barueri, SP: Manole, 2013. 

BAPTISTA, Makilim Nunes; CAMPOS, Daniel Corrêa de. Metodologia de 

Pesquisa em Ciências: Análises quantitativa e qualitativa. 2.ed. [Bibliografia 

Digital] Rio de 

Janeiro: LTC, 2016. 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 4.ed. 
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[Bibliografia Digital] São Paulo: Atlas, 2016. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 6. ed. São 

Paulo: McGraw-Hill, 2011. 162 p. 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos da metodologia científica. 31.ed. 

Petrópolis, RJ, Brasil: Vozes, 2012. 182 p. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 12. ed. São Paulo, SP, Brasil: Atlas, 2014. 331 p. 

FERRAZ, Érica de Cássia; NAVAS, Ana Luiza G. P.. Publicação de Artigos 

Científicos: Recomendações Práticas para Jovens Pesquisadores. São Paulo, 

2016. Acesso em: 29 de janeiro de 2018. Disponível em: 

https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/recomendacoes_publicacao_jovens_pesqui

sadores.pdf. 

APPOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de Metodologia Científica: Um guia para a 

produção do conhecimento científico. 2.ed. [Bibliografia Digital] São Paulo: Atlas, 

2011. 

 

10º Período 

Estágio Supervisionado - 200 horas / semestre (20 horas semanais) conforme 

legislação específica. 

Ementa: O Estágio Supervisionado deve obrigatoriamente ser desenvolvido em 

empresas ou instituições que desenvolvem atividades diretamente relacionadas 

com o Curso de Engenharia Mecânica. 

Bibliografia básica: 

BRASIL. LEI DE ESTÁGIO Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008. 

Disponível 

em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2008/lei/l11788.htm. 

Acessado em: 01/04/2013. 

BRASIL. Legislação Trabalhista. Disponível em: http://portal.mte.gov.br/legislação. 

Acessado em 01/02/2017. 
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BRASIL. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Disponível em: 

http://www.abnt.org.br/. Acessado em 01/04/2013 

Bibliografia complementar: 

LEGISLAÇÃO. Cartilha esclarecedora sobre a lei do estágio. Lei 11.778/2008. 

Disponível em: http://www.ciee.org.br/portal/cartilha_lei_estagio.pdf. Acessado em 

01/04/2013. 

FUDACENTRO. Pesquisas, Relatórios, Monografias, Dissertações e Teses. 

Abordagem de Segurança do Trabalho. Disponível em: 

http://www.fundacentro.gov.br/conteudo.asp?D=CTN&C=1842&menuAberto=1842

.  Acessado em 02/04/2013. 

FDN. Fundação Nacional da Qualidade. Modelo de Excelência em Gestão. 

Disponível em: http://www.fnq.org.br/avalie-se/metodologia-meg/modelo-de-

excelencia-da-gestao. Acessado em: 02/04/2013. 

GESTÃO. Indicadores de Gestão empresarial. Disponível em: 

http://www.fnq.org.br/avalie-se/inmg. Acessado em 02/034/2013.  

ANUARIO. Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho. MPAS – 2010. 

Disponível em: 

http://www.mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=1209. Acessado em 

02/04/2013. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso II - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Desenvolver o projeto proposto na disciplina TCC-I aplicando 

conhecimentos desenvolvidos no curso de engenharia mecânica (conhecimentos 

técnicos, científicos, ambientais e sociais). Atender as normas da ABNT para 

elaboração de trabalhos científicos. Apresentar o projeto final sob a forma de 

artigo científico. 

Bibliografia básica: 

BORBA, Odiones de Fátima; PIETRAFESA, José Paulo (Orgs.). Do Contexto ao 

Texto: Os desafios da Linguagem Científica. 4. ed. Goiânia: Kelps, 2014. 20 ex. 

http://www.ciee.org.br/portal/cartilha_lei_estagio.pdf.%20Acessado%20em%2001/04/2013
http://www.ciee.org.br/portal/cartilha_lei_estagio.pdf.%20Acessado%20em%2001/04/2013
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LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 42 ex. 

MARCONI, Marina de Andrade.  Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2011.  29 ex. 

Bibliografia complementar: 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 2. ed. São 

Paulo: McGraw-Hill, 1978. 144 p. 

ESTRELA, C. – METODOLOGIA CIENTÍFICA, 2ª ed., 2005 

FAGUNDES, L. D. & Almeida, D. A. Mapeamento de falhas em concessionária 

do setor elétrico: padronização, diagramação e parametrização. In Simpósio de 

Engenharia de Produção, 11, Bauru. São Paulo: SIMPEP, 2004. 

GALUCH, L. Modelo para implementação das ferramentas básicas do 

controle estatístico do processo-CEP em pequenas empresas 

manufatureiras. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós Graduação de 

Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 

2002. 

HU, O. R. T., PAMBOUKIAN, S. V., BARROS, E. A., Guia para elaboração de 

artigos científicos, Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), 2015 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos da metodologia científica. 18. ed. Vozes, 

2000. 180 p. ISBN 85-326-1804-9. 

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

ciência e conhecimento científico; métodos científicos; teoria, hipóteses e 

variáveis. 4. ed. Atlas, 2006 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 321 p. 

MIGUEL, P. A. C. Qualidade: enfoques e ferramentas. São Paulo: Arttliber 

Editora, 

2001 
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OLIVEIRA, C. R. A. Trabalhos acadêmicos - oportunidade singular para 

iniciação ao trabalho cientíco. Disponível em: 

http://www.unilestemg.br/revistaonline/ 

volumes/02/downloads/artigo_06.pdf. Acesso em: 16/ago 2011. 

PILZ, D. M & Dockhorn, B. S. & Garlet, E. & Polacinski E. Ferramentas da 

qualidade: uma aplicação em uma IES para desenvolvimento de artigos cientícos 

.SIEF- Semana Internacional das Engenharias da Fahor, 2011. 

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

Paulo: Cortez, Autores Associados, 2004. 

 

 

Ementas das Disciplinas Optativas 

 

OPTATIVA - LIBRAS - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Aspectos históricos da Educação dos surdos, da cultura surda e filosofia 

do bilinguismo. Fundamentos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais, a 

Legislação específica e os Critérios diferenciados da Língua Portuguesa para 

Surdos. Comunicação em LIBRAS entre ouvintes e surdos no âmbito escolar 

promovendo a inclusão social. Temas Transversais: Ética, Direitos Humanos, 

Pluralidade Cultural e Trabalho. 

Bibliografia básica: 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Ensino da língua portuguesa para 

surdos: caminhos para a prática pedagógica. Brasília: MEC, 2004. 07 ex. 

FELIPE, T. A. Libras em contexto: Curso básico: Livro do estudante. 9. ed. Rio 

de Janeiro: Walprint, 2009. 21 ex. 

SILVA, I.R.; KAUCHAKJE, S.; GESUELI, Z. M. Cidadania, surdez e linguagem: 

desafios e realidade. 4. ed. São Paulo: Plexus, 2003. 06 ex. 

Bibliografia complementar: 

BOTELHO, P. Linguagem e letramento na educação dos surdos: Ideologias e 

práticas pedagógicas. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 05 ex. 
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QUADROS, Ronice Muller; BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. O 

Tradutor e Interprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Vol. 

1. Brasília: MEC, 2004. 02 ex. 

GOLDFELD, M. A. Criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva 

sociointeracionista. 7. ed. São Paulo: Plexus, 2002. 02 ex. 

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: Estudos 

linguísticos. Porto alegre: Artmed, 2004. 07 ex. (Minha Biblioteca Acesso virtual) 

SACKS, O. Vendo vozes: Uma viagem ao mundo dos surdos. Tradução de Laura 

Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 18 ex. 

 

 

OPTATIVA – CIÊNCIAS DO MEIO AMBIENTE - 80 horas semestrais – 4 horas 

semanais 

Ementa: O meio ambiente; Fontes de energia e recursos; Exploração de Recursos 

Naturais; Poluição; Preservação; Impactos Ambientais; Fenômenos Físicos de 

Interesse Para Engenharia; Saneamento e Meio Ambiente; Reciclagem e Meio 

Ambiente; Energias Limpas e Renováveis; Desenvolvimento Sustentável; 

Aquecimento Global. 

Bibliografia básica: 

SANTOS, R. Planejamento ambiental: teoria e prática. 1. ed. São Paulo, SP: 

Oficina de Textos, 2004. 20 ex. 

LANDULFO, E. Meio ambiente e física. São Paulo, SP: SENAC, 2005. 10 ex. 

MANO, E. B.; PACHECO, E. B. A. V; BONELLI, C. M. C. Meio ambiente poluição e 

reciclagem. 2. ed. São Paulo, SP: Edgard Blucher, 2010. 10 ex. 

Bibliografia complementar: 

ALMEIDA, Josimar Ribeiro. Ciências Ambientais. 2. ed. Rio de Janeiro: Thex, 

2010. 06 ex. 

GALLI, Alessandra. Educação ambiental como instrumento para o 

desenvolvimento sustentável. Curitiba/PR: Juruá, 2011. 02 ex. 
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BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e 

instrumentos. 2. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2007. 09 ex. 

BARSANO, Paulo Roberto. Legislação ambiental. São Paulo: Érica 2014. (Minha 

Biblioteca Acesso virtual) 

BRASIL, Ministério. Coletânea de legislação para o licenciamento ambiental: 

Assembleia de reforma agrária. Ministério do Meio Ambiente, 2006. 02 ex. 

 

OPTATIVA – GESTÃO DA QUALIDADE - 80 horas semestrais – 4 horas 

semanais 

Ementa: Conceitos básicos de gestão da qualidade e produtividade. Evolução do 

conceito e da prática da gestão da qualidade. Qualidade total. Princípios da 

qualidade e modelos de gestão. Mestres da qualidade. Sistema de gestão da 

qualidade. Gerenciando os programas da qualidade. Técnicas de gestão da 

qualidade nas operações de produção. Certificação e certificadoras. 

 

Bibliografia básica: 

CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da Qualidade: Conceitos e Técnicas. 

2.ed. São Paulo: Atlas, 2012 (Disponível 

em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597006438/cfi/6/2 

CARVALHO, Marly Monteiro; PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da Qualidade: 

Teoria e Casos. Rio de Janeiro: Campus, 2006.  

OLIVEIRA, Otávio J (org). Gestão da Qualidade: Tópicos Avançados. São 

Paulo: Thomson, 2006.  

 

Bibliografia complementar: 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Qualidade Total em Serviços. Conceitos. 

Exercícios. Casos Práticos. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008. Leitura do Capítulo 1 – 

O que é qualidade total em serviços, da página 1 a 25. (Disponível em: 

www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca) 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597006438/cfi/6/2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597006438/cfi/6/2
http://www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca
http://www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca
http://www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca
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MELLO, Carlos Henrique Pereira & et al. ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da 

Qualidade. São Paulo: Atlas, 2010. Leitura do Capítulo 9 – Melhoria Contínua, da 

página 189 a 205. (Disponível em: 

www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca) 

PAOLESCHI, Bruno. Logística Industrial Integrada – Do Planejamento, 

Produção, Custo e Qualidade à Satisfação do Cliente. São Paulo: Erica, 2011. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536505091/cfi/0!/4/6@0:0. 

Capítulo 23. Just in time. Páginas 153 a 160. 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da Qualidade. 3.ed. São Paulo: 

2012Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522494644/cfi/19!/4/6@0:0. 

Capítulo 1. Páginas 1 a 28. 

ROBBINS, Stephen; DECENZO, David A.; WALTER, Robert M. A Nova 

Administração – Mudanças e Perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2014. 

(Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502225336/cfi/85!/4/6@0:0) 

Capítulo 5: Controle - páginas 141 a 165. 

 

OPTATIVA - HIGIENE DO TRABALHO - 80 horas semestrais – 4 horas semanais 

Ementa: Engenharia e Medicina do trabalho. Proteção contra incêndios. Higiene 

do trabalho. Doenças do trabalho. Técnicas de Mitigação e Compensação de 

Riscos. Normalização e Legislação. Análise e gerenciamento de risco. Orientação 

para pessoas e resultados. Seleção e reeducação profissional. Proteção social do 

trabalhador. Educação sanitária. Programa de Meio Ambiente, Saúde e Segurança 

Ocupacional. Sistema Integrado de Gestão. Ergonomia. Primeiros Socorros. 

Bibliografia básica: 

CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma 

abordagem holística: segurança integrada à missão organizacional com 

produtividade, qualidade, preservação ambiental e desenvolvimento de pessoas. 

São Paulo: Atlas, 1999. 05 ex. 

http://www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca
http://www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca
http://www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536505091/cfi/0!/4/6@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536505091/cfi/0!/4/6@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536505091/cfi/0!/4/6@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522494644/cfi/19!/4/6@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522494644/cfi/19!/4/6@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522494644/cfi/19!/4/6@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502225336/cfi/85!/4/6@0:0
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BRASIL. NR. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 

Emprego. Disponível em: http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-

regulamentadoras-1.htm. Acessado em: 03/04/2013. 

FUDACENTRO. Pesquisas, Relatórios, Monografias, Dissertações e Teses. 

Abordagem de Segurança do Trabalho. Disponível 

em:http://www.fundacentro.gov.br/conteudo.asp?D=CTN&C=1842&menuAberto=1

842.  Acessado em: 02 abr. 2013. 

 

Bibliografia complementar: 

BENITE, A. G. Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho: 

conceitos e diretrizes para implementação da norma OHSAS 18001 e Guia ILO 

OSH da OIT.  São Paulo-SP, Nome da Rosa, 2004. 04 ex. 

COSTA, Maria Lívia da Silva. 5S no canteiro. 4. ed. São Paulo: Nome da Rosa, 

2010. 02 ex. 

GONÇALVES, Danielle Carvalho. Manual de segurança e saúde no trabalho. 6. 

ed. São Paulo: LTC, 2015. 02 ex. 

ARAÚJO, Giovanni Moraes de. Normas regulamentadoras comentadas: 

legislação de segurança e saúde no trabalho. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Gerenciamento Verde, 2005. 04 ex. 

MANUAL DE LEGISLAÇÃO ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 78. ed. 

São Paulo, SP:  Atlas, 2017. (Minha Biblioteca Acesso virtual) 

 

OPTATIVA – PROJETO INTEGRADO DE MÁQUINAS - 80 horas semestrais – 4 

horas semanais 

Ementa: Planejamento e execução de projetos. Projeto conceitual. Especificações 

de projeto. Projeto preliminar (modelagem e simulação). Avaliação e validação de 

modelo ou protótipo. Dimensionamento de componentes de máquinas. Sistemas 

de transmissão de potência. Máquinas de elevação e transporte. Aplicação e 

seleção de materiais. Montagem de componentes. Análise Eletromecânica. 

Processos de fabricação. Normas técnicas e Normalização de processos. 
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Condições estáticas e dinâmicas. Desenho técnico aplicado a máquinas e 

componentes mecânicos. Condições: ergonômicas, sociais, ambientais, custo, 

qualidade. 

Bibliografia básica: 

NORTON, R. L. Projetos de Máquinas: uma abordagem integrada. 4ª Ed. São 

Paulo: Editora Bookman, 2013; 

PROVENZA, Francesco. Projetista de Máquinas. São Paulo. Protec, 1960. 

RUFFINO, R. T.; AGOSTINHO, O. L.; RODRIGUES, A. C. S.; LIRANI, J. 

Tolerâncias, Ajustes, Desvios e Análises de Dimensões. São Paulo: Edgard 

Blucher, 1977. 

Bibliografia complementar: 

ARLINDO S.; Dias J. ; RIBEIRO, C. T.; SOUZA, L. Desenho Técnico Moderno. 

11. ed. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6158: Sistema de 

tolerâncias e ajustes. Rio de Janeiro, 1995. 

BALDAM, R.; COSTA, L. AutoCAD 2013: utilizando totalmente. São Paulo: 

Editora Érica, 2012. vol. 1. 500p. 

BUDYNAS, R G, NISBETT, J. K., Elementos de Máquinas de Shigley, Bookman, 

2011; 

FILHO, A. B. SolidWorks Premium 2012: Teoria e Prática no Desenvolvimento 

de Produtos Industriais, 1ª Ed, São Paulo, Editora Érica, 2012, vol. 1, 600 p 

PROVENZA, Francesco. Desenhista de Máquinas. São Paulo. Protec, 1986. 

São Paulo: Editora: LTC, 2006 

TONINI, A. M., SCHETTINO, D. N. - MATLAB para Engenharia. 1ª edição – 

Agosto de 2002. 

 

OPTATIVA – SOCIOLOGIA E OCUPAÇÃO URBANA - 80 horas semestrais – 4 

horas semanais 

Ementa:  Introdução ás Ciências Sociais, Teorias sociológicas básicas; Sociologia 

das organizações; O indivíduo e a organização. A cidade como objeto de estudo 
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sociológico. Abordagens teórico- metodológicas sobre o meio urbano. As teorias 

sociológicas de planejamento urbano. O processo de urbanização. A questão 

urbana. O plano diretor da cidade. A Sociologia e as Culturas Afro Brasileira e 

Indígena. 

Bibliografia básica: 

COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 4 ed. São Paulo, SP: 

Moderna, 2010. 

MORENO, J. O futuro das cidades. São Paulo, SP: Editora SENAC, 2002. 

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral. 7. ed. São Paulo, Atlas, 1990. 

Bibliografia complementar: 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6 ed. Porto Alegre: Penso, 2012. 

DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: Complexidade, interdisciplinaridade e 

Desigualdade social. 1. ed. São Paulo, Atlas, 2013. (Minha Biblioteca Acesso 

virtual). 

LOPES, T. J. Novas questões de sociologia urbana - conteúdos e orientações 

pedagógicas. Porto-Portugal: Edições Afrontamento, 2002.  

VILLA NOVA, Sebastião. Introdução á Sociologia. 6. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

2010. 

VIANA, N. Introdução à Sociologia. 2. ed. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2011. 

 

5.2 Flexibilização curricular 
 

Para integralização curricular, o aluno deve cursar todas as disciplinas 

obrigatórias, além de realizar a carga horária de estágio, 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 
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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. 

A integralização da matriz curricular do Curso de Engenharia Mecânica se 

dá pela efetiva realização e aprovação em todas as atividades curriculares. Os 

períodos letivos são noturnos de 2ª a 6ª feira e matutino e/ou vespertino aos 

sábados. O turno noturno (2ª a 6ª) é dividido em 4 aulas de 50 minutos cada, 

sendo a primeira aula das 19:00h às 19:50h; a segunda aula das 19:50h às 

20:40h; um intervalo entre 20:40h e 21:00h; a terceira aula das 21:00h às 21:50h; 

e, a quarta aula das 21:50h às 22:40h. Aos sábados, pela manhã, existem 4 aulas 

de 50 minutos cada, sendo a primeira aula das 08:00h às 08:50h; a segunda aula 

das 08:50h às 09:40h; um intervalo entre 09:40h e 10:00h; a terceira aula das 

10:00h às 10:50h; e, a quarta aula das 10:50h às 11:40h. Se a opção for pelo 

sábado vespertino, ocorrerá 4 aulas de 50 minutos cada, sendo a primeira aula 

das 13:00h às 13:50h; a segunda aula das 13:50h às 14:40h; um intervalo entre 

14:40h e 15:00h; a terceira aula das 15:00h às 15:50h; e, a quarta aula das 15:50h 

às 16:40h. 

O curso possui 10 períodos semestrais, totalizando 5 anos, podendo utilizar 

até no máximo 50% deste tempo para integralizar a matriz, ou seja, o aluno 

poderá permanecer matriculado no curso em um período máximo de 7,5 anos, 

após este período o aluno deverá fazer novo processo seletivo e solicitar 

aproveitamento de disciplinas. 

Se o aluno efetivar trancamento ou cancelamento de matrícula e 

posteriormente solicitar retorno ao curso, deverá atentar para possibilidade de ter 

que integralizar nova matriz curricular. 
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A orientação é para que os alunos cumpram a matriz curricular, com as 

atividades curriculares distribuídas para cada semestre, não havendo, porém, 

restrições formais de pré-requisitos, ficando sob plena responsabilidade do aluno a 

matrícula e aproveitamento das disciplinas. 

De acordo com o regimento da instituição e do curso o aluno deverá se 

matricular em todas as disciplinas do semestre letivo que será cursado, exceto no 

caso de restrições devido a créditos pendentes, os quais impõem um limite 

máximo de 3 disciplinas pendentes. 

Os créditos para cada disciplina estão indicados na matriz curricular, na 

coluna Horas Semanais (Acadêmicas) – Total. 

Conforme destacado no item 5.1.2 as disciplinas optativas são de caráter 

complementar e formativo, de forma a promover a flexibilização o aluno poderá 

optar por escolher outras disciplinas de outros cursos, de outras instituições, 

inclusive de intercâmbios nacionais e internacionais, respeitando a carga horária 

definida na matriz curricular e as condições financeiras definidas pela instituição. 

 
5.3 Interdisciplinaridade 
 

O Curso de Engenharia Mecânica utilizando de todos os suportes e 

orientação dos documentos institucionais (PDI, PPI e Regimento) e órgãos do 

próprio curso (NDE, Colegiado e SIA) procura planejar atividades pedagógicas 

que levem os docentes e discentes a desenvolverem ações que integrem os 

conteúdos de diversas disciplinas de forma colaborativa e formativa. O foco do 

desenvolvimento de todos os trabalhos do curso são direcionados para o perfil do 

egresso, tomando como desafio permanente a inter e transdisciplinaridade entre 

conteúdos, disciplinas e vida profissional do egresso, sendo este um dos grandes 

desafios da maioria dos cursos de engenharia da atualidade. 
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6. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

6.1 Setor administrativo 

A área do curso de Engenharia Mecânica destinada à administração e 

relações discentes/docentes é compartilhada com cursos: Engenharia Civil, 

Engenharia de Computação e Engenharia Elétrica e Agronomia, ocupando um 

espaço de aproximadamente 400 m², localizada no térreo do Bloco I.  

Essa estrutura é utilizada para atendimento de docentes e discentes. Ela é 

dividida em secretarias, sala de espera, sala de atendimento aos alunos, ampla 

sala de professores, salas de coordenações de cursos e pedagógicas, arquivo 

morto, almoxarifado, copa e sanitários. As salas possuem dimensões apropriadas 

e são equipadas com móveis adequados ao desenvolvimento das atividades 

laborais, além de toda infraestrutura tecnológica como: computadores, 

impressoras, multimídia e internet wi-fi. 

 O curso também utiliza um atelier preparado com infraestrutura para 

realização de aulas de desenho técnico, ambiente localizado no Bloco H, sala 

H204, com capacidade para 100 pessoas. 

 As disciplinas relacionadas com informática são realizadas em diversos 

laboratórios da instituição, principalmente nos 4 laboratórios de informática do 

Bloco E, H e I, com capacidade para 40 alunos cada. 

  Os laboratórios do Centro Tecnológico são utilizados para realizar as aulas 

práticas das disciplinas do ciclo básico e profissionalizante. 

 Para realização de palestras e seminários são usados dois auditórios: um 

no bloco E com 268,45 m² e outro no bloco F com 213,96 m², comportando 198 

pessoas cada, ambos ambientes climatizados e bem iluminados. Quando há 

demanda para atividade envolvendo todos os alunos do curso utiliza-se o auditório 

do Salão Nobre Richard Edward Senn, com capacidade de 450 pessoas. 
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6.2 Sistema Acadêmico 

Todos os cursos de graduação da UniEVANGÉLICA contam com um 

sistema acadêmico denominado Lyceum, que permite gerenciar todas as 

atividades como registros de frequência, notas, desempenho dos acadêmicos, 

publicação de planos de ensino e materiais didáticos, comunicações via 

mensagem de texto e e-mails através da internet. 

O Lyceum é um sistema de Gestão Acadêmica e Financeira desenvolvido 

pela Techne, empresa sediada no Estado de São Paulo. Oferece à comunidade 

acadêmica diversos serviços por meio de Secretária Acadêmica Virtual, tais como: 

efetivação da matrícula pela internet, consulta de extrato financeiro, emissão de 2ª 

via de boletos, consulta do histórico escolar, das notas e frequências do período 

letivo corrente, entre outros serviços. 

 

6.3 Espaço de trabalho para a direção do curso 

A estrutura física disponível para a Coordenação do curso de Engenharia 

Mecânica e serviços acadêmicos conta com uma sala de 12 m² para atividades da 

direção, localizada no Bloco I, ambiente com completa infraestrutura contendo 

computador, mesa, cadeiras, armários, ar condicionado, telefone, acesso à 

internet. 

6.4 Gabinetes de trabalho para professores em tempo integral – TI 

Os espaços reservados aos professores de tempo integral e parcial 

localizam-se anexos à Secretaria Setorial do curso e são compostos por 

repartições modulares com mesa, cadeiras, armário e computador, além dos 

espaços compartilhados de copa, sanitários masculino e feminino. Os professores 

coordenadores e membros do NDE utilizam uma sala com 12 m², denominada de 

sala de Coordenação Pedagógica, que contém ar condicionado, computador, 

telefone e acesso à internet. 
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6.5 Sala de professores 

Regularmente os docentes utilizam a sala de professores localizada no 

Bloco I, com 90m², ambiente com ar condicionado, mesa de trabalho, bebedouro 

com água mineral, escaninhos para diários e documentos docentes, espaço com 

sofás para convívio de docentes. 

6.6 Salas de aula 

O curso de Engenharia Mecânica encontra-se instalado no Bloco H e I, 

onde possui uma infraestrutura excelente, com amplas salas de aulas, que 

comportam 60 alunos, todas elas com ar condicionado, quadro branco e data 

show. Para melhor gerenciamento das atividades de ensino os dez períodos do 

curso possuem salas no 3º Piso do Bloco I, salas de Nº 302 a 311, permitindo 

maior interação e integração entre alunos e docentes. 

6.7 Biblioteca 

Teve início com a fundação do Colégio Couto Magalhães em 1947, sendo 

que sua organização foi oficializada em 21 de outubro de 1958. Desde então a 

Biblioteca Central tem procurado a excelência no oferecimento de serviços de 

suportes acadêmicos e ser referência educacional com objetivos bem definidos. 

Atualmente está localizada numa área de 1.566,60m² sob a coordenação 

de uma biblioteconomista, credenciada pelo Conselho Regional de 

Biblioteconomia (CRB). As divisões departamentais estão apresentadas na Tabela 

3. Ainda, para melhor atendimento, está em fase de construção uma ampliação da 

biblioteca acrescentando uma área nova de 3000 m². 
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TABELA 3 - Espaço Físico da Biblioteca Central – Unidade Anápolis. 

Descrição N.º 
Área 

total (m2) 
Capacidade 

Disponibilização do Acervo 1 484,15 - 

Leitura 1 512,15 288 

Estudo Individual 27 27,00 27 

Estudo em Grupo 11 31,50 66 

Sala de Vídeo 1 72,94 63 

Administração e Processamento Técnico do 
Acervo 

2 52,90 - 

Recepção e Atendimento ao Usuário 1 155,60 - 

Acesso à Internet 1 95,10 42 

Consulta ao Acervo 1 2,00 2 

Guarda volume 1 14,50 - 

Reprografia 1 14,70 - 

Banheiro 2 37,74 - 

Circulação e Acessos 1 66,32  

TOTAL 51 1.566,60 488 

Fonte: Adaptado de http://www.unievangelica.edu.br/biblioteca 

6.8 Forma de gerenciamento da Biblioteca 

A Biblioteca é gerenciada pelo software ArchesLib de controle de 

bibliotecas que permite o gerenciamento de todas as demandas para utilização do 

acervo, empréstimo, estatísticas, reserva de livros e catálogo on line.  

As redes de informações às quais a biblioteca está integrada são as 

seguintes: 

➢ Informatização Arches Lib, catálogo on-line. 

6.9 Base de dados disponíveis: 

➢ Bireme: Solicitações de artigos nas áreas de odontologia, enfermagem, 

saúde, biologia e áreas correlatas. 

➢ Comut: Comutação bibliográfica que permite ao usuário a obtenção de 

cópia de artigos científicos não existentes no acervo da Biblioteca. 

http://www.unievangelica.edu.br/biblioteca
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➢ Bibliodata: Sistema de catalogação cooperativa. 

➢ Bases e bancos de dados on-line: Prossiga, Scielo, Bibliotecas Virtuais e 

bibliotecas com catálogos on-line. 

➢ Base SAGE: Nesta base de dados estão disponibilizados periódicos nas 

áreas de: negócios, ciências humanas, ciências sociais, tecnologia e 

medicina. 

➢ Medline Full Text – EBSCO. 

6.10 Acervo Geral 

Conforme apresentado na Tabela 4, a Biblioteca Central da 

UniEVANGÉLICA possui mais de 70.000 volumes registrados no acervo e ainda 

coleções de materiais especiais, que somam mais de 5.000 volumes, entre 

mapas, teses, fitas, folhetos, CDs e obras raras. Mantém 112 títulos de periódicos 

correntes entre os 193 que possui, sendo 95 adquiridos por compra, 28 através de 

intercâmbio de publicações e 53 por meio de doações. Funciona 16 horas 

consecutivas diariamente, atendendo a uma média 900 leitores por dia. Constitui 

sua clientela, alunos, professores e servidores da própria Instituição e comunidade 

em geral. 

A Biblioteca Central da UniEVANGÉLICA tem procurado ser algo mais do 

que um mero “depósito de livros”. Nossa intenção é a de integrar a Biblioteca 

Central à vida acadêmica, promovendo a leitura e a pesquisa, catalisando e 

disponibilizando o que a Academia produz e o dispondo ao usuário. É nesse 

sentido que estão apontadas as ações da Biblioteca Central: informatização de 

todos os serviços, operação em rede, qualificação de pessoal e política de seleção 

e aquisição. 
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TABELA 4 - Acervo biblioteca Central da UniEVANGÉLICA 

Item Títulos Volumes 

Livros 31.702 78.343 

Periódicos Nacionais 485 16.796 

Periódicos Estrangeiros 42 602 

CD-ROMs   317 939 

DVD’s 454 652 

Mapas 98 106 

Base de dados on line 21 - 

Monografias / Dissertações/Teses      2.994            3.266 

TOTAL  36.092 100.074 

FONTE: http://www.unievangelica.edu.br/biblioteca. Acesso em 31/01/2017. 

 

6.11 Acervo Específico do Curso 

 O curso de Engenharia Mecânica possui todo acervo de material didático 

disponível para as disciplinas dos ciclos: básicos, profissionalizante e específicos, 

incluindo mais de 445 títulos e 3.861 volumes.  

 

6.12 Periódicos especializados e correntes 

➢ INDUSTRIAL DIAMOND REVIEW.  S. l.: Lamda Publicity Limited, Trimestral. 

ISSN: 0019-8145. 

➢ MÁQUINAS E METAIS. São Paulo: Aranda Editora Técnica Cultural LTDA, 

Mensal. ISSN: 0025-2700. 

➢ RBRH - REVISTA BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS. Bento Gonçalves: 

Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), Bimestral. ISSN 1414-381X. 

➢ REVISTA ARQUITETURA & AÇO. Rio de Janeiro: Centro Brasileiro da 

Construção em Aço (CBCA), Mensal.  

➢ REVISTA AU. São Paulo: Editora PINI CA. São Paulo: Associação Brasileira da 

Construção Metálica (ABCEM), Mensal. ISSN 1414-6517. 

➢ REVISTA DO CREA-GO.  S. l.: Goiânia: Gráfica Ellite, Mensal.  

http://www.unievangelica.edu.br/biblioteca
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➢ REVISTA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. Rio de Janeiro: Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), Trimestral. ISSN 1413-

4152. 

➢ REVISTA PRISMA. São Paulo: Editora Mandarim, Mensal. ISSN 1677-2482. 

➢ RIEM – REVISTA IBRACON DE ESTRUTURAS E MATERIAIS. São Paulo: 

Instituto Brasileiro do Concreto (Ibracon), Mensal. ISSN 1983-4195. 

6.13 Periódicos CAPES 

6.13.1 Bases disponíveis na UniEVANGÉLICA  

Sage, Highwire, Mary Ann Liebert, Web of Science, Bioone, Ecological Society of 

America (ESA), Institute of Physics (IOP), Derwent Innovations Index (DII) e 

Journal Citation Reports (JCR). 

 

6.13.2 Periódicos de destaques para o Curso de Engenharia 

Mecânica: 

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of 

Mechanical Engineering Science 

Editor: J W Chew, University of Surrey, UK  

 

The Journal of Mechanical Engineering Science advances the 

understanding of both the fundamentals of engineering science and its application 

to the solution of challenges and problems in engineering. 

The Journal of Strain Analysis for Engineering Design 

Editor: Professor E A Patterson, University of Liverpool, UK  

 

The Journal of Strain Analysis is an international journal that publishes 

original research and authoritative reviews relating to any aspect of the 

measurement and analysis of strain at any scale. 
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High Performance Polymers 

Editor: John Connell, NASA Langley Research Center, VA, USA The  

 

Journal of High Performance Polymers publishes high performance polymer 

science and technology. With a principal focus on molecular 

structure/processability/property relationships of high performance polymers such 

as liquid crystalline polymers. 

  

Journal of Composite Materials 

Editor-in-Chief: Prof H. Thomas Hahn, UCLA, USA    

 

The Journal of Composite Materials is the leading journal of advanced 

composite materials technology and is now published 26 times a year. 

  

Journal of Elastomers and Plastics 

Editor: Heshmat A. Aglan, Tuskegee University, USA  

 

The Journal of Elastomers and Plastics and publishes original research on 

the development and marketing of elastomers and plastics and the area in 

between where the characteristics of both extremes are apparent. 

  

Journal of Intelligent Material Systems and Structures 

Editor-in-Chief: Daniel J Inman, University of Michigan, USA  

 

The Journal of Intelligent Materials Systems and Structures (JIMSS), EIC: 

Dan Inman, is an international peer reviewed journal that publishes the highest 

quality original research.  

 

Journal of Thermoplastic Composite Materials 
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Editor: John W. Gillespie Jr., University of Delaware, USA  

  

The Journal of Thermoplastic Composite Materials (JTCM) publishes 

research on polymers, nanocomposites, and particulate, discontinuous, and 

continuous-fiber-reinforced materials in the areas of processing, materials science, 

mechanics, durability, design, nondestructive evaluation, addictive manufacturing 

and manufacturing science.  

Surgical Innovation 

Surgical Innovation (SRI) is a peer-reviewed bi-monthly journal focusing on 

minimally invasive surgical techniques, new instruments such as laparoscopes and 

endoscopes, and new technologies. 

  

International Journal of Engine Research 

Co-Editors: Professor C Arcoumanis, City University, London, UK; Professor 

T Kamimoto, Institute of Technologists, Japan; Professor R Reitz, University of 

Wisconsin-Madison, USA  

   

The International Journal of Engine Research publishes only the highest 

quality original papers on experimental and analytical studies of engine technology.  

 

Journal of Vibration and Control 

Editor: Ali Nayfeh, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA  

   

The Journal of Vibration and Control is a peer-reviewed journal of analytical, 

computational and experimental studies of vibration phenomena and their control. 

 

Mathematics and Mechanics of Solids 

Editor-in-Chief: David J Steigmann, University of California, USA  
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Mathematics and Mechanics of Solids (MMS) is an international peer 

reviewed journal that publishes the highest quality original innovative research in 

solid mechanics and materials science.  

 

Measurement and Control 

Measurement + Control publishes both practical and technical research and 

news pieces from both the science and engineering industry and academia.   

 

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of 

Engineering Tribology 

Editor: Professor Rob S Dwyer-Joyce, University of Sheffield, UK  

 

The Journal of Engineering Tribology publishes high-quality papers from 

academia and industry worldwide on the engineering science associated with 

tribology and its application to machine elements.  

 

The International Journal of Robotics Research 

Editor: John M Hollerbach School of Computing, University of Utah, USA  

 

International Journal of Robotics Research (IJRR) was the first scholarly 

publication on robotics research; it continues to supply scientists and students in 

robot and related fields - artificial intelligence, applied mathematics, computer 

science, electrical and mechanical engineering.  

 

Business Information Review 

Business Information Review (BIR) deals with the provision and 

management of information, content and knowledge in organisations. Published 

quarterly, the journal features articles, case studies and industry updates including 

news and trends from information publishers and vendors. 
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6.13.3 Periódicos eletrônicos abertos  

1) Revista Metalúrgica 
http://revistademetalurgia.revistas.csic.es/index.php/revistademetalurgia 
 
2) Journal of Theoretical and Applied Mechanics 
http://www.ptmts.org.pl/jtam.html 
 
3) International Journal of Thermodynamics 
http://ehakem.com/index.php/IJoT/issue/archive 
 
4) International Journal of Automation and Computing 
http://www.ijac.net/EN/volumn/home.shtml 
 
5) WSEAS Transactions on Circuits and Systems 
http://www.wseas.org/cms.action?id=6933 
 
 
6) WSEAS TRANSACTIONS on FLUID MECHANICS 
http://www.worldses.org/journals/fluid/contents.htm 
 
7) WSEAS TRANSACTIONS on HEAT and MASS TRANSFER 
http://www.worldses.org/journals/hmt/contents.htm 
 
8) WSEAS TRANSACTIONS on APPLIED and THEORETICAL MECHANICS 
http://www.worldses.org/journals/mechanics/contents.htm 
 
9) The Open Mechanics Journal  
http://www.benthamscience.com/open/tomechj/openaccess2.htm 
 
10) The Open Mechanical Engineering Journal 
http://www.benthamscience.com/open/tomej/openaccess2.htm 
  
11) The Open Thermodynamics Journal 
http://www.benthamscience.com/open/totherj/openaccess2.htm 
 
12) The Open Materials Science Journal  
http://www.benthamscience.com/open/tomsj/openaccess2.htm 
 
13) The Open Ceramic Science Journal 
http://www.benthamscience.com/open/tocersj/openaccess2.htm 
 
14) Ciência & Engenharia (UFU)  
http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng/index 

http://revistademetalurgia.revistas.csic.es/index.php/revistademetalurgia
http://www.ptmts.org.pl/jtam.html
http://ehakem.com/index.php/IJoT/issue/archive
http://www.ijac.net/EN/volumn/home.shtml
http://www.wseas.org/cms.action?id=6933
http://www.worldses.org/journals/fluid/contents.htm
http://www.worldses.org/journals/hmt/contents.htm
http://www.worldses.org/journals/mechanics/contents.htm
http://www.benthamscience.com/open/tomechj/openaccess2.htm
http://www.benthamscience.com/open/tomej/openaccess2.htm
http://www.benthamscience.com/open/totherj/openaccess2.htm
http://www.benthamscience.com/open/tomsj/openaccess2.htm
http://www.benthamscience.com/open/tocersj/openaccess2.htm
http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng/index
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15) ABCM Engenharias - Associação Brasileira de Engenharia e Ciências 
Mecânicas 
 http://www.abcm.org.br/engenharia/abcm-engenharia 
 
16) Controle e Automação: Revista da sociedade brasileira de automática (SBA) 
http://www.sba.org.br/revista/ 
 
17) Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 
 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=16785878&lng=en&nrm=iso 
 
18) DOAJ – Directory of Open Access Journals: Technology and Engineering 
http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpid=99&uiLanguage=en 
 
19) MATERIALS RESEARCH: Revista Ibero-Americana de materiais 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-
1439&nrm=iso&rep=&lng=pt 
 
20) SciELO – Periódicos de ENGENHARIA 
http://www.scielo.org/applications/scieloorg/php/secondLevel.php?xml=secondLev
elForSubjectByLetter&xsl=secondLevelForSubjectByLetter&subject=Engineering 
 
21)  INGENIERÍA MECÁNICA  
http://www.ingenieriamecanica.cujae.edu.cu/index.php/revistaim 
 
22) INGENIERÍA MECÁNICA: TECNOLOGÍA Y DESARROLLO 
http://revistasomim.net/ 
 
23) INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS, MECHANICS AND 
MANUFACTURING 
http://www.ijmmm.org/ 
 

6.14 Laboratórios 

Uma das características pedagógicas da UniEVANGÉLICA é praticar a 

interdisciplinaridade entre os diversos cursos e laboratórios da instituição, 

oportunizando práticas e vivências diversas. O curso de Engenharia Mecânica 

utiliza vários laboratórios da Instituição, as instalações dos laboratórios específicos 

do curso estão distribuídas em um edifício de 2.000m² denominado de Centro 

Tecnológico, sendo que em 1420m² estão as salas com as instalações dos 

http://www.abcm.org.br/engenharia/index.shtml
http://www.abcm.org.br/engenharia/index.shtml
http://www.abcm.org.br/engenharia/abcm-engenharia
http://www.sba.org.br/revista/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=16785878&lng=en&nrm=iso
http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpid=99&uiLanguage=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-1439&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-1439&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.org/applications/scieloorg/php/secondLevel.php?xml=secondLevelForSubjectByLetter&xsl=secondLevelForSubjectByLetter&subject=Engineering
http://www.scielo.org/applications/scieloorg/php/secondLevel.php?xml=secondLevelForSubjectByLetter&xsl=secondLevelForSubjectByLetter&subject=Engineering
http://www.ingenieriamecanica.cujae.edu.cu/index.php/revistaim
http://revistasomim.net/
http://revistasomim.net/
http://www.ijmmm.org/
http://www.ijmmm.org/
http://www.ijmmm.org/
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laboratórios multidisciplinares, e nos outros 580m² encontram-se os espaços dos 

laboratórios específicos para o curso de engenharia mecânica, já implantados. 

6.14.1 Laboratórios Multidisciplinares: 

● Laboratórios de Informática - Blocos E, I e H). 

● Ateliers – Laboratórios de desenho técnico - Bloco H. 

● Laboratório Multidisciplinar Química/Saneamento - Centro Tecnológico. 

● Laboratório Multidisciplinar Física/Eletricidade e Instalações Elétricas - 

Centro Tecnológico. Comum entre Engenharia Mecânica, Engenharia 

Elétrica e Engenharia Civil. 

● Laboratório Multidisciplinar Materiais/Estrutura/Solos - Centro Tecnológico. 

● Laboratório Multidisciplinar de Topografia e Mecânica dos Fluídos - Centro 

Tecnológico. Comum entre Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e 

Engenharia Civil. 

● Laboratório de Ensaios de Tração e Compressão - Centro Tecnológico. 

Comum entre Engenharia Mecânica, Engenharia elétrica e Engenharia 

Civil. 

● Laboratório Multidisciplinar - Centro Tecnológico. Comum entre Engenharia 

Mecânica, Engenharia Elétrica e curso de Tecnologia em Manutenção de 

Aeronaves. 

● Laboratório de Conforto - Centro Tecnológico, no qual está instalado um 

túnel de Vento). Também é utilizado nos cursos de Engenharia Mecânica, 

Arquitetura e Tecnologia em Manutenção de Aeronaves. 

 

Laboratórios de Informática 

 

● O Centro Universitário de Anápolis conta atualmente com 15 (quinze) 

laboratórios de informática multidisciplinares e de utilização coletiva, sendo 

que o laboratório de Arquitetura de Computadores - LAC se subdivide em 3 

Laboratórios, são eles: Laboratório de Arquitetura - LAC, Laboratório de 
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Redes de Computadores - LRC e Laboratório de Eletrônica Digital - LED. 

No total, estes laboratórios contam com 394 (trezentos e noventa e quatro) 

computadores, com flexibilidade ao suporte para instalação de softwares 

diversos. 

●    Os laboratórios têm normas de utilização e possuem acesso à 

Internet, sendo que o laboratório de informática da Biblioteca é de uso 

exclusivo para pesquisas na Internet e possui normas específicas de 

utilização. 

●    Os acadêmicos do curso de Engenharia Mecânica utilizam com 

maior frequência dois laboratórios de informática, que ocupam uma área de 

134 m² e estão instalados no Bloco E. Os laboratórios são equipados com 

66 computadores, todos com acesso à internet. 

●    O laboratório de informática é o espaço onde os acadêmicos 

aprendem a confeccionar planilhas eletrônicas, trabalhar simulações em 

softwares e ferramentas eletrônicas específicas para o universo das 

Engenharias. 

 

Laboratórios didáticos especializados 

 

● Os laboratórios técnicos especializados do curso encontram-se instalados 

no Centro Tecnológico. Esses laboratórios, são considerados espaços 

pedagógicos multidisciplinares, são utilizados por diversos cursos com 

atividades afins, destacam-se: 

● Laboratório de Física/Eletricidade e Instalações Elétricas 

● Os laboratórios de física e eletricidade possuem infraestrutura para o 

ensino de física, eletricidade aplicada e instalações hidráulicas, prediais, 

eletrônica e robótica com kits e bancadas demonstrativas para a 

conceituação de fenômenos e grandezas elétricas e eletrônicas perfazendo 

área total de 100,96 m2 e contam com ampla ventilação. Também, 

possuem bancadas para realização de atividades de mecânica, termologia, 
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montagem das instalações prediais, com todos os materiais e 

componentes, de modo a propiciar um maior entendimento para o 

desenvolvimento de projetos de instalações prediais, de eletricidade, de 

eletrônica e robótica. 

 

Laboratório de Física 

 

● Consiste em laboratório didático para entendimento dos princípios básicos 

da física. Os ensaios a serem realizados no laboratório de física, 

contemplarão os conteúdos abaixo: 

● Medidas, Erros e Gráficos. 

● Mecânica. 

● Termologia. 

● Eletricidade. 

● Magnetismo. 

● Ótica. 

● Ondas. 

 

Laboratório de Eletricidade e Instalações Elétricas 

É um ambiente pedagógico destinado às práticas didáticas para 

entendimento dos princípios básicos da eletricidade e eletrônica. Os ensaios a 

serem realizados no laboratório de eletricidade, contemplarão os conteúdos 

abaixo: 

·           Fenômenos e grandezas elétricas. 

·           Mecânica. 

·           Termologia. 

·           Eletricidade. 

·           Magnetismo. 

·           Montagem. 

·           Demonstração de partidas de motores elétricos. 
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·           Demonstração de princípio de funcionamento e aplicação de instrumentos 

elétricos e eletrônicos em automação industrial; 

·           Demonstração de montagem de instalações elétricas. 

·           Demonstração de programação no CLP SIMENS LOGO. 

·           Montagem de mecanismos com kits de arduíno. 

Laboratório de Topografia e Mecânica dos Fluidos 

Os laboratórios de Topografia e Mecânica dos fluidos e Hidráulica possuem 

área total de 74,79 m2, ampla ventilação pelas quatro janelas existentes, bancadas 

e equipamentos utilizados para realização de ensaios. Suas instalações permitem 

aos alunos visualizar fenômenos como perda de energia; mudanças em regimes 

de escoamento; obter medidas de pressão, vazão velocidade; coeficiente de 

rugosidade e perda de carga; determinação de curvas da turbina Pelton. Estes 

laboratórios serão também utilizados para a realização de trabalhos de pesquisa, 

extensão, e de Iniciação Científica, desenvolvidos por alunos dos cursos de 

Engenharia Civil, Mecânica e Elétrica. 

  

Laboratório de Mecânica dos Fluídos 

Consiste em laboratório didático para entendimento dos princípios básicos da 

Mecânica dos Fluidos e Hidráulica. Atividades a serem realizadas avaliadas no 

laboratório de mecânica de fluidos: 

● Ensaios Hidrostáticos: 

● Determinação de densidade e viscosidade dos fluidos. 

● Determinação das pressões relativa e absoluta. 

● Determinação de forças que atuam em superfícies submersas. 

● Determinação da vazão em condutos fechados e em canais abertos/cursos 

de água. 

● Ensaios para determinação de perdas de Cargas Localizadas e 

Distribuídas; 
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● Ensaios para determinação de Curvas Características de Bombas 

Hidráulicas; 

● Ensaios de Canais Hidráulicos: 

● Demonstração de Ressaltos Hidráulicos. 

● Medição de profundidades normais de escoamento com variação de 

rugosidade das paredes dos canais. 

●   Demonstração das curvas de remanso. Vertedores, etc. 

●   Ensaios para determinação da curvas da turbina Pelton. 

 

 

Laboratório de Química/Saneamento Básico 

 

Os laboratórios de Química e Saneamento possuem área total de 130,47 m2, 

ampla ventilação pelas duas janelas existentes, bancadas, cadeiras e 

equipamentos utilizados para realização de ensaios. Suas instalações permitem 

aos alunos realizar atividades práticas em química, saneamento e meio ambiente, 

como análises de águas de abastecimento e residuárias, monitoramento 

ambiental, modelos de simulação de tratamento de água e esgotos. Estes 

laboratórios serão também utilizados para a realização de trabalhos de pesquisa, 

extensão, e de Iniciação Científica, desenvolvidos por alunos dos cursos de 

Engenharia. 

 

Laboratório de Química 

 

Consiste em um laboratório didático para entendimento dos princípios básicos da 

Química.  Ensaios a serem avaliados no laboratório de química: 

● Introdução das técnicas de laboratório; 

● Reações químicas. 
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● Estequiometria. 

● Equilíbrio químico. 

● Preparo de soluções Ácido-Base. 

● Padronização de soluções Ácido-Base – Determinação da Concentração de 

uma Solução por Análise Volumétrica: Titulação. 

● Eletroquímica. 

● Corrosão. 

 

Laboratório de Saneamento Básico 

Consiste em um laboratório didático para entendimento dos princípios básicos de 

Saneamento. Ensaios a serem avaliados no Laboratório de Saneamento: 

● Caracterização de água para fins de Abastecimento com determinação de: 

Turbidez, PH, Cor, Coliformes Fecais e Totais. 

● Caracterização de Esgoto Sanitário com determinação de: Demanda 

Química de Oxigênio ou Demanda Bioquímica de Oxigênio, Determinação 

De Sólidos totais. 

 

6.14.2 Laboratório Implantados especificamente para curso de 

Engenharia Mecânica no Centro Tecnológico: 

Os laboratórios específicos do curso de Engenharia Mecânica encontram-se 

instalados no Centro Tecnológico e são utilizados para realização de práticas das 

diversas disciplinas do curso, além de atender a demandas de outros cursos e da 

própria IES e da comunidade. São eles: 

● Laboratório de Processos de Fabricação. 

● Laboratório de Ciências Térmicas e Veículos; 

● Laboratório de Materiais e Ensaios Mecânicos. 

● Laboratório de Automação e Controle. 

● Laboratório de Soldagem e Manutenção. 

● Laboratório de Metrologia e Vibrações. 
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Laboratório de Processos de Fabricação 

 

Este laboratório ocupa uma área de 166 m2, dividida em três ambientes 

(Processso Gerais de Fabricação, Usinagem CNC e Ferramentaria), e apoia as 

atividades relacionadas ao desenvolvimento, análise e caracterização de 

processos de fabricação mecânica aplicados em Engenharia Mecânica. O 

laboratório atende as necessidades de pesquisa referentes às atividade práticas 

relacionadas aos processos de fabricação para construção de protótipos, 

equipamentos, moldes, corpos de prova, peças, etc. O laboratório conta com 

máquinas de usinagem convencionais, como: torno mecânico universal, furadeira 

de bancada, furadeira fresadora, fresadora ferramenteira, retífica plana, centro de 

torneamento CNC e com bancadas para trabalhos manuais. Consiste em 

laboratório didático para entendimento dos princípios fundamentais envolvidos nas 

disciplinas da área de fabricação, além de apoiar várias atividades práticas de 

outras disciplinas.  

Ensaios e práticas a serem realizadas no laboratório de fabricação: 

● Experimentos e operações diversas de usinagem em metais e polímeros, 

utilizando o torno mecânico convencional e CNC. 

● Experimentos e operações diversas de usinagem em metais e polímeros, 

utilizando a fresadora; 

● Experimentos e operações diversas de usinagem em metais e polímeros, 

utilizando a furadeira; 

● Experimentos e operações diversas de usinagem em metais e polímeros, 

utilizando a retifica; 

● Avaliação de desgaste de ferramentas de usinagem em máquinas 

ferramentas durante diferentes processos de usinagem; 

● Avaliação de potência de corte consumida em máquinas ferramentas 

durante diferentes processos de usinagem e os fatores que interferem no 

aumento ou redução desta; 
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● Avaliação dos fatores de influência na qualidade geométrica e dimensional 

de peças fabricadas utilizando máquinas ferramentas durante diferentes 

processos de usinagem; 

 

Laboratório de Ciências Térmicas e Veículos 

 

O laboratório de Ciências térmicas e Veículos possui área total de 66 m2, 

ampla ventilação pelas janelas e portas existentes, bancadas, cadeiras e 

equipamentos utilizados para realização das práticas. Consiste em 

laboratório didático para entendimento dos princípios fundamentais 

envolvidos nas disciplinas da área térmica e automotiva.  

O espaço disponibilizado para no laboratório apoia as atividades 

relacionadas ao desenvolvimento, análise e caracterização de veículos 

automotores aplicados em Engenharia Mecânica. O laboratório atende as 

necessidades didáticas e de pesquisa referentes às atividade práticas 

relacionadas área térmica e automotiva, além de proporcionar a demonstração de 

processos de manutenção, princípio de funcionamento de motores e veículos, 

sistemas de refrigeração, tratamentos térmicos, trocadores de calor.  O laboratório 

conta com painéis de motores desmontados, motores em corte e motor vivo, 

bancada de refrigeração, trocador de calor e forno elétrico. 

 

Ensaios e práticas a serem realizadas no laboratório referente a área térmica: 

●  Tratamentos térmicos e termoquímicos de metais e ligas metálicas. 

● Princípios de fundição de metais e ligas metálicas em diversos processos 

de fundição. 

● Princípio de funcionamento de sistema de ar condicionado e de 

refrigeração. 

● Princípio de funcionamento de um sistema de refrigeração com sistema de 

variação de fluxo de refrigerante com uso de bancada específica para este; 



 

 

188 

 

● Princípios de instrumentação e automação industrial aplicados em sistemas 

de refrigeração; 

● Princípio de funcionamento de um trocador de calor, com possibilidade de 

executar os experimentos: 

o   Verificação e Balanço da conservação de energia; 

o   Curva de troca co-corrente. 

o   Curva de troca contra corrente. 

o   Determinação da efetividade no trocador de calor; 

 

Ensaios e práticas a serem realizadas no laboratório referente a área 

automotiva: 

● Experimentos e demonstrações de operações de ajuste em motores de 

veículos utilizando os motores em corte; 

● Experimentos e demonstrações de operações de ajuste em motores de 

veículos utilizando o motor vivo; 

● Demonstração e aplicação prática de taxa de compressão e cilindrada, 

através de medições e controle dimensional em motor de combustão 

interna didático. 

● Demonstração e práticas da categorização dos sistemas alimentação, 

elétrico/ignição, distribuição motora, cabeçote e conjunto móvel em labo-

ratório de veículos automotores, com uso de motor vivo e em corte; 

● Demonstração e prática do sistema de transmissão automotiva com uso do 

motor em corte; 

Laboratório de Materiais e Ensaios Mecânicos 

 

Consiste em um laboratório didático para entendimento dos princípios 

básicos dos materiais, análise e caracterização de materiais aplicados em 

Engenharia Mecânica. Atividades a serem desenvolvidas no Laboratório: 
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● Ensaios de dureza dos principais tipos de materiais (metálicos, poliméricos, 

cerâmicos e compósitos). 

● Ensaio de impacto Charpy; 

● Preparação de amostras e realização de metalografia para caracterização 

de microestrutura dos materiais. 

● Ensaios de resistência à tração e compressão em metais. (Utilizando a 

prensa instalada no laboratório do Centro Tecnológico) 

 

Laboratório de Automação e Controle 

 

O laboratório de Automação e Controle possui área total de 103,67 m2, 

ampla ventilação pelas duas janelas existentes, bancadas, cadeiras e 

equipamentos utilizados para realização de ensaios. Este laboratório foi dividido 

em dois ambientes, sendo o laboratório de pneumática e hidráulica e o laboratório 

de simulações em software de engenharia. 

No ambiente de pneumática e hidráulica estão as bancadas de simulações 

nas quais o estudante tem capacidade de desenvolver circuitos pneumáticos e 

hidráulicos, eletropneumáticos e eletrohidráulicos, simulando várias aplicações de 

automação no campo industrial. 

Dentro do ambiente do laboratório de simulações em softwares de 

engenharia estão 20 computadores dotados dos softwares, utilizados em várias 

disciplinas do curso: SolidWorks, Auto CAD; Fluid Sim; Edgecam; SSCNC entre 

outros, os quais são disponibilizados tanto para aulas didáticas como também 

para o aluno praticar durante o período de 07:00 às 22:40h durante a semana, 

mediante agendamento antecipado. 

Desta forma o laboratório permite o desenvolvimento de atividades 

relacionadas à simulação, análise, controle e modelagem matemática de sistemas 

mecânicos, atendendo as necessidades de ensino e pesquisa referentes às 
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disciplinas de Hidráulica e Pneumática e dando suporte também às disciplinas de 

Fabricação Assistida por Computador e Desenho Técnico II, entre outras. 

Laboratório de Soldagem e Manutenção 

 

Este laboratório ocupa uma área de 94,5 m2 e apoia as atividades 

relacionadas ao desenvolvimento, análise e caracterização de processos de 

soldagem e Manutenção aplicados em Engenharia Mecânica. O laboratório atende 

as necessidades de pesquisa referentes às atividade práticas relacionadas aos 

processos de soldagem aplicado para construção de protótipos, equipamentos, 

estruturas metálicas, peças, etc; Além de proporcionar a demonstração de 

processos de manutenção e princípio de funcionamento de diversos 

equipamentos; 

O laboratório conta com máquinas de soldagem por eletrodo revestido 

(MMA/SAMW), TIG, MIG/MAG, Plasma, Oxiacetileno; Prensa Hidráulica de 60 ton; 

Motor de combustão em corte e desmontado em painel. Ensaios e práticas a 

serem realizadas no laboratório de Soldagem, Manutenção e Veículos: 

● Experimentos e demonstração de operações diversas do processo de 

soldagem por eletrodo revestido (MMA/SAMW) em metais e ligas metálicas; 

● Experimentos e demonstração de operações diversas do processo de 

soldagem TIG em metais e ligas metálicas; 

● Experimentos e demonstração de operações diversas do processo de 

soldagem MIG e MAG em metais e ligas metálicas; 

● Experimentos e demonstração de operações diversas do processo de 

soldagem e corte por Oxiacetileno em metais e ligas metálicas; 

● Experimentos e demonstração de operações diversas do processo de 

soldagem e corte por Plasma em metais e ligas metálicas; 

● Demonstração de processos de manutenção em equipamentos e motores; 

● Demonstração do princípio de funcionamento e ajustes realizados na 

montagem e manutenção de motores de veículos; 
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Laboratório de Metrologia e Vibrações 

 

Os laboratórios de Metrologia e Vibrações possuem área total de 64,09 m2, 

ampla ventilação pelas duas janelas existentes, bancadas, cadeiras e 

equipamentos utilizados para realização de ensaios. Suas instalações permitem 

aos alunos realizar atividades práticas em metrologia e vibrações aplicados a 

engenharia mecânica.  

Consiste em um laboratório didático para entendimento dos princípios 

fundamentais de Metrologia e Vibrações Mecânicas aplicados a engenharia 

mecânica.  O laboratório conta com vários instrumentos e equipamentos aplicados 

à metrologia e vibrações mecânicas. 

Ensaios a serem realizadas referente a área de metrologia: 

● Introdução das técnicas de Metrologia dimensional. 

● Práticas de leitura com o paquímetro quadridimensional com as seguintes 

resoluções: 0,05mm; 0,02mm; 0,001” e 1/128”. 

● Práticas de leitura com o traçador de altura com as seguintes resoluções: 

0,05mm e 1/128”. 

● Práticas de leitura com os micrômetros externo e interno com as seguintes 

resoluções: 0,01mm; 0,001mm e 0,001”. 

● Práticas de leitura com o relógio comparador com as seguintes resoluções: 

0,01mm e 0,001”. 

● Práticas de leitura com o goniômetro e transferidor de graus com as 

seguintes resoluções: 0,05’; e 1°. 

● Práticas de leitura com o rugosímetro com os seguintes parâmetros de 

rugosidade: Ra; Ry e Rt. 

● Aferição e calibração dos diversos instrumentos citados anteriormente. 

● Ensaios a serem realizadas no referente a área de Vibrações Mecânicas: 

● Determinação de curvas acústicas com a utilização de conjunto de ondas 

mecânicas com sensor. 
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● Determinação de oscilações de um pêndulo por meio do conjunto didático 

de pêndulos físicos com sensor. 

● Avaliação de vibração em equipamentos com a utilização de medidor de 

vibrações. 

 

Regulação para uso dos laboratórios 

 

A utilização dos laboratórios pelos alunos é regulamentada por regimento 

próprio, no qual são descritas as normas de funcionamento, utilização e 

segurança, sob supervisão de um coordenador de laboratórios, professor da área 

de atuação e profissionais especializados. Possuem mesas, bancadas, cadeiras, 

quadros, instalações de ar comprimido, água e gás, bebedouro, ventilação, murais 

de avisos, materiais de expediente, linha telefônica, softwares para operação dos 

equipamentos e espaço suficiente para a utilização dos alunos. 

 

Equipe técnica dos Laboratórios da Engenharia Mecânica 

 

O Curso de Engenharia Mecânica conta com um coordenador de laboratório (20h) 

e três técnicos mecânicos (44h) e um auxiliar técnico (44h) além do apoio de 

outros quatro técnicos que atendem os demais cursos da IES que fazem uso dos 

laboratórios comuns do Centro Tecnológico. 

6.15 Áreas de convivência e lazer 

O complexo do Centro Universitário de Anápolis possui amplos espaços 

que são utilizados pelo corpo social do curso de Engenharia Mecânica (alunos, 

técnicos administrativos, professores e familiares), além dos demais alunos dos 

diversos cursos ofertados pela Instituição, como: 

Ginásio – O Ginásio Poliesportivo da UniEVANGÉLICA tem uma grande 

estrutura, sendo considerado o maior da região Centro-Oeste, que abriga a 
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academia escola, laboratório de Fisiologia, tatame, a secretaria do curso de 

Educação Física, almoxarifado, palco, área para ginástica olímpica, quatro 

arquibancadas e 5 quadras apropriadas para basquete, futsal, vôlei, handebol e 

tênis. Esse local é utilizado por eventos de grande nível de caráter interno e 

externo, bem como campeonatos formaturas e convenções e também acolhe 

projetos da Prefeitura de Anápolis. 

Academia – A academia está localizada no Ginásio de Esportes e funciona nos 

períodos matutino, vespertino e noturno. A academia conta com uma recepção no 

local para atendimento de cadastros e matrículas, nos seguintes horários: de 

segunda à sexta-feira, das 7 às 12h e das 13 às 22h. Atualmente, a academia 

oferece aos alunos, funcionários e comunidade aulas de musculação, cycling 

indoor e ginástica aeróbica (mulheres) e musculação para idosos. 

As distribuições dos grupos de atendimentos são: 

➢ Qualidade de vida: 3ª idade, obesidade, adolescentes, etc. 

➢ Preparação física: esportes no geral (natação, judô, futebol, etc.), concursos. 

➢ Competição: fitness e fisioculturismo. 

➢ Profilaxia: prevenção de lesão. 

➢ Estética: lazer, recreação. 

➢ Sociabilização. 

➢ Outros. 

 

Parque Aquático – Este setor tem grande desenvolvimento e acolhe 

campeonatos de renome em virtude de sua estrutura composta por piscina 

semiolímpica de 25m e piscina infantil, arquibancada, camarote, sala de aula, 

vestiários masculino e feminino e recepção voltada ao controle das aulas de 

natação e recreação aquática, oferecidas ao público geral. Outros destaques são 

os projetos orientados por profissionais do curso de Educação Física que estão 

em grande ascendência como ‘Nadando com o corpo deficiente’ e ‘Hidroginástica 
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para idosos’. Vale observar que a Instituição, em parceria com a Prefeitura, 

ampara o Programa Esporte para Todos, atendendo crianças e adolescentes de 

segunda a quinta-feira. 

Pista de Atletismo e Campo de Futebol – A Pista de Atletismo tem caráter 

oficial, ou seja, possui 460m na raia externa e 400m na raia interna, apropriada 

para corridas rasas, de fundo e com barreira, salto em distância, salto em altura, 

salto triplo, arremesso de peso, lançamento de dardo e lançamento de disco. A 

pista cerca o campo de futebol que tem por volta de 75m e ambos oferecem 

suporte às disciplinas de Fundamentos do Atletismo e Fundamentos do Futebol. 

Vale observar que a Instituição, em parceria com a Prefeitura, ampara o Projeto 

Zatopeck - Atletismo que dispõe de muitos medalhistas. 

Área de convivência entre os Blocos A e BC – oferece cadeiras e bancadas 

com toldos em área aberta e loja de conveniências. 

Restaurante Universitário – Oferece alimentos naturais, sanduíches, salgados, 

doces, bebidas, almoço e jantar por quilo. 

Lanchonete do Bloco H – oferece sanduíches, salgados, doces e bebidas. Essa 

lanchonete, por estar localizada no bloco E, atende com maior frequência os 

alunos do curso de Engenharia Mecânica e, também, os alunos dos cursos de: 

agronomia, engenharia civil, engenharia de computação e engenharia elétrica. 

Outros espaços de convivência 

Área de convivência entre os Blocos Q e J – oferece cadeiras e bancadas com 

toldos em área aberta. 

Lanchonete do Bloco Q – oferece sanduíches, salgados, doces e bebidas. 
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6.16 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

O Centro Universitário de Anápolis está se adequando a passos largos para 

o atendimento as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Para tanto, foi 

criado o Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado aos 

Portadores de Necessidade Especiais. 

Adaptado do PDI 2014-2018 

 

Boa parte das ações já foi executada, em especial finalização da 

construção dos Blocos H e I onde estão instalados os cursos de engenharias, 

conforme abaixo descrito. 

➢ Os prédios onde o curso está instalado foram projetados a partir de estudos de 

acessibilidade, com rampas de acesso para todos os andares, faltando apenas 

à instalação do piso tátil. As portas das salas de aulas possuem dimensões 

apropriadas para acesso de cadeirantes, além disso, os banheiros foram 

construídos de forma adaptada para uso de cadeirantes e pessoas com 

mobilidades reduzidas. 

➢ A passarela de que interliga os Blocos H e I com os demais blocos, onde estão 

instaladas às áreas de serviços institucionais: biblioteca, lanchonete central, 

secretaria geral, UniATENDER e UniSOCIAL, é coberta e possui piso tátil. 

➢ Existe projeto de estudo sobre as condições de acesso aos laboratórios do 

Centro Tecnológico, e sobre a adequação de máquinas e equipamentos 

destinados às práticas laboratoriais.  

Em conformidade com o cronograma institucional de execução de obras, 

estão sendo implementandas adequações e adaptações nas instalações para o 

atendimento de requisitos legais onde o curso de Engenharia Mecânica está 

instalado, além das outras áreas do complexo do Centro Universitário de Anápolis. 

A partir da finalização de execução do Plano de Promoção de 

Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado aos Portadores de Necessidade 
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Especiais, o Centro Universitário de Anápolis-UniEVANGÉLICA deve disponibilizar 

em todo o complexo: 

a) Condições de deslocamento de pessoas a pé e as com mobilidade 

reduzida, considerando as diferentes necessidades. 

b) Formas de comunicação e sinalização. 

c) Aplicação correta do símbolo internacional de acesso. 

d) Aplicação correta do símbolo internacional de pessoas com deficiência 

visual. 

e) Aplicação correta do símbolo internacional de pessoas com deficiência 

auditiva/surdez. 

f) Rotas de fuga, saídas de emergência e áreas de resgate devidamente 

sinalizadas. 

g) Entradas e rotas de interligação acessíveis. 

h) Rota acessível dos estacionamentos às entradas principais. 

i) Vagas no estacionamento para deficientes. 

j) Acessibilidade na existência de catracas, cancelas e portas-giratórias 

k) Rampas adequadas. 

l) Sanitários com acessibilidade. 

Busca-se tornar todos ambientes da IES acessíveis: 

a) Reserva de 5% de mesas acessíveis em restaurantes, lanchonetes e 

refeitórios. 

b) Balcões acessíveis. 

c) Bebedouros e telefones acessíveis. 

d) Remoção de barreiras nas comunicações. 

e) Ajudas técnicas que permitem o acesso às atividades escolares e 

administrativas. 

f) A IES contém normas sobre o tratamento a ser dispensado a 

professores, alunos e colaboradores portadores de deficiência. 

g) Núcleo de acessibilidade e sala de recursos multifuncionais. 
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A UniEVANGÉLICA entende que a acessibilidade plena começa pela 

acessibilidade atitudinal. Existe, por parte dos gestores institucionais, o interesse 

em programar ações e projetos relacionados à acessibilidade em toda a sua 

amplitude e a priorização de recursos para essas ações.  

Em atendimento à legislação pertinente, a IES implantou o Núcleo de 

Acessibilidade para avaliar e propor políticas em relação às Condições de 

Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  

O Núcleo de Acessibilidade, pensando na Educação Inclusiva e 

considerando seus pressupostos legais e conceituais deve: 

1. Identificar as potencialidades e vulnerabilidades sociais, econômicas e 

culturais, de sua realidade local e global a fim de promover a inclusão 

plena. 

2. Estabelecer metas e organizar estratégias para o enfrentamento e 

superação das fragilidades constatadas. 

3. Praticar a intersetorialidade e a transversalidade da educação especial. 

4. Reconhecer a necessidade de mudança cultural e investir no 

desenvolvimento de ações de formação continuada para a inclusão, 

envolvendo os professores e toda a comunidade acadêmica. 

5. Promover acessibilidade em seu sentido pleno, não só aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, mas aos professores, funcionários e à população 

que frequenta a instituição e se beneficia de alguma forma de seus 

serviços.   

6. Promover, junto aos professores, processos de diversificação curricular, 

flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar a 

aprendizagem de estudantes com deficiência. Em termos de sala de aula, a 

presença de intérprete de LIBRAS.  

7. Eliminar barreiras ambientais físicas. Propor Projetos de acessibilidade 

arquitetônica: readequação de rampas, banheiros adaptados, elevadores 

adaptados, piso tátil. O projeto de piso tátil, seguindo a ABNT NBR 9050 e 
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ABNT NBR 16537, está em implantação seguindo a sequência de Blocos A, 

C, B, B1, E, H, I, com a colocação de piso direcional e piso alerta. 

8. Propor uma Sala de Recursos Multifuncionais, espaço que oferecerá 

Atendimento Educacional Especializado. 

O Núcleo de Acessibilidade funciona no Bloco C, Sala 413 – é de sua 

responsabilidade a elaboração de um plano (projeto) de acessibilidade 

institucional, um manual de acessibilidade e oferecer serviços e equipamentos de 

tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. 

a) Composição de uma Equipe 

● Equipe Permanente 

o Coordenador. 

o Assistente Técnico. 

● Equipe Temporária (instituída conforme necessidades) 

o Monitoras. 

o Psicopedagoga (ou Psicóloga e Pedagoga). 

o Fisioterapeuta. 

o Educador Físico. 

o Intérprete de LIBRAS. 

o Analista de Sistemas. 

o Dep. de Engenharia e Obras. 

o Bibliotecária. 

o Outros. 

b) Mobiliário 

● Mesas para Coordenador e Assistente. 

● Computadores. 

● Acesso à internet e linha telefônica. 

● Armários. 

● Mesa para reuniões do núcleo. 

 



 

 

199 

 

c) Sala multifuncional com bancadas, onde a IES utiliza diferentes recursos 

e ajudas técnicas para que o estudante tenha acesso à informação e ao 

conhecimento independentemente. 

● Serviços prestados pela Sala de Recursos Multifuncionais ou 

Laboratório de Acessibilidade e Tecnologia Assistida: 

o Ampliação de materiais bibliográficos impressos e digitais. 

o Digitalização e conversão de material para alunos cegos. 

o Computadores adaptados com softwares leitores e ampliadores de 

tela. 

o Impressão em braile. 

o Acesso à lupa digital portátil. 

o Scanner leitor de livros. 

o Scanner digitalizador de imagens. 

o Leitor de livros digitais. 

o Folheador de páginas. 

o Assinadores para auxilio no preenchimento de assinatura. 

o Regletes. 

o Ar condicionado. 

6.17 Setores de serviços e apoio 

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – oferece à 

comunidade acadêmica e à comunidade externa, diversos serviços os quais visam 

à integração do alunado e da comunidade com a Instituição. Entre os setores de 

serviços, destacamos: 

• UniAtender: Núcleo de Apoio ao Discente, é o serviço institucional de 

atendimento, que faz interface com os cursos e setores da UniEVANGÉLICA no 

desenvolvimento de ações integradas de apoio ao acadêmico. Tem como objetivo 

acolher, integrar, atender e acompanhar os discentes, individual ou coletivamente, 

ajudando-os em suas necessidades e zelando por sua formação humana e 

profissional, de modo a favorecer o desenvolvimento de princípios éticos e 
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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, e 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 gerar 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, e 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, 
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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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7. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

 

A avaliação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é uma das atribuições 

do Núcleo Docente Estruturante (NDE). As atualizações e revisões são realizadas 

a partir de sugestões dos alunos e professores, adaptações do avanço do parque 

tecnológico industrial local e regional, resultados de auditoria do MEC, resultados 

do desempenho dos alunos pelo ENADE, auditorias realizadas pelas assessorias 

da Pró-Reitoria Acadêmica envolvendo equipe da CPA/SEA/SIA, dentre outras. 

Todas as sugestões de revisões são discutidas com o colegiado do curso 

(representantes dos discentes, demais professores do curso, e técnicos 

administrativos), com dados lavrados em ATAs, e após a validação da proposta 

cabe o NDE acompanhar sua implementação. 
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ANEXOS: DIRETRIZES, NORMAS E REGULAMENTOS DO CURSO 
 
 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1 - Diretrizes curriculares nacionais - DCN para cursos de Engenharias 

Anexo 2 -  Regulamento de Atividades Complementares 

Anexo 3 -  Regulamento de Estágio Curricular (Supervisionado) 

Anexo 4 - Regulamento de Trabalho de conclusão do curso 

Anexo 5 - Regulamento orientativo para realização de Exames de Proficiência 

Anexo 6 - Regulamento de Monitoria (Programa de Monitoria Voluntária do Curso 

de Engenharia Mecânica). 
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ANEXO 1 – DCN para os Cursos de Engenharia 

 
DCN para Cursos de Engenharia no Brasil 
 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO  
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR  
RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002 (1) 
 
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia.  
O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional d e 
Educação, tendo em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei 9.131, 
de 25 de novembro de 1995, e com fundamento no Parecer CES 1.362/2001, de 
12 de dezembro de 2001, peça indispensável do conjunto das presentes Diretrizes 
Curriculares Nacionais, homologado pelo Senhor Ministro da Educação, em 22 de 
fevereiro de 2002, resolve:  
 
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação em Engenharia, a serem observadas na organização curricular das 
Instituições do Sistema de Educação Superior do País.  
 
Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em 
Engenharia definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da 
formação de engenheiros, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do 
Conselho Nacional de Educação, para aplicação em âmbito nacional na 
organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos dos Cursos 
de Graduação em Engenharia das Instituições do Sistema de Ensino Superior.  
 
Art. 3º O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formando 
egresso/profissional o engenheiro, com formação generalista, humanista, crítica e 
reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a 
sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, 
considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, 
com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade.  
 
Art. 4º A formação do engenheiro tem por objetivo dotar o profissional dos 
conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 
habilidades gerais:  

I. Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 
instrumentais à Engenharia;  

II. Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;  
III. Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;  
IV. Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 

Engenharia;  

                                                 
1
 CNE. Resolução CNE/CES 11/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. Seção 1, p. 32. 
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V. Identificar, formular e resolver problemas de Engenharia;  
VI. Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;  
VII. Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;  

VIII. Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;  
IX. Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;  
X. Atuar em equipes multidisciplinares;  

XI. Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais;  
XII. Avaliar o impacto das atividades da Engenharia no contexto social e 

ambiental;  
XIII. Avaliar a viabilidade econômica de projetos de Engenharia;  
XIV. Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

 
Art. 5º Cada Curso de Engenharia deve possuir um projeto pedagógico que 
demonstre claramente como o conjunto das atividades previstas garantirá o perfil 
desejado de seu egresso e o desenvolvimento das competências e habilidades 
esperadas. Ênfase deve ser dada à necessidade de se reduzir o tempo em sala de 
aula, favorecendo o trabalho individual e em grupo dos estudantes.  
 
§ 1º Deverão existir os trabalhos de síntese e integração dos conhecimentos 
adquiridos ao longo do Curso, sendo que, pelo menos, um deles deverá se 
constituir em atividade obrigatória como requisito para a graduação.  
§ 2º Deverão também ser estimuladas atividades complementares, tais como 
trabalhos de iniciação científica, projetos multidisciplinares, visitas teóricas, 
trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em 
empresas juniores e outras atividades empreendedoras.  
 
Art. 6º Todo o Curso de Engenharia, independente de sua modalidade, deve 
possuir em seu currículo um núcleo de conteúdos básicos, um núcleo de 
conteúdos profissionalizantes e um núcleo de conteúdos específicos que 
caracterizem a modalidade.  
 
§ 1º O núcleo de conteúdos básicos, cerca de 30% da carga horária mínima, 
versará sobre os tópicos que seguem:  
 

I. Metodologia Científica e Tecnológica;  
II. Comunicação e Expressão;  
III. Informática;  
IV. Expressão Gráfica;  
V. Matemática;  

VI. Física;  
VII. Fenômenos de Transporte; 

VIII. Mecânica dos Sólidos; 
IX. Eletricidade Aplicada;  
X. Química;  

XI. Ciência e Tecnologia dos Materiais;  
XII. Administração;  

XIII. Economia;  
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XIV. Ciências do Ambiente;  
XV. Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania.  

 
§ 2º Nos conteúdos de Física, Química e Informática, é obrigatória a existência de 
atividades de laboratório. Nos demais conteúdos básicos, deverão ser previstas 
atividades práticas e de laboratórios, com enfoques e intensividade compatíveis 
com a modalidade pleiteada.  
§ 3º O núcleo de conteúdos profissionalizantes, cerca de 15% de carga horária 
mínima, versará sobre um subconjunto coerente dos tópicos abaixo discriminados, 
a ser definido pela IES:  
 

I. Algoritmos e Estruturas de Dados;  
II. Bioquímica;  
III. Ciência dos Materiais;  
IV. Circuitos Elétricos;  
V. Circuitos Lógicos;  

VI. Compiladores;  
VII. Construção Civil;  

VIII. Controle de Sistemas Dinâmicos;  
IX. Conversão de Energia; 
X. Eletromagnetismo;  

XI. Eletrônica Analógica e Digital;  
XII. Engenharia do Produto; 

XIII. Ergonomia e Segurança do Trabalho;  
XIV. Estratégia e Organização;  
XV. Físico-química;  

XVI. Geoprocessamento;  
XVII. Geotecnia;  

XVIII. Gerência de Produção;  
XIX. Gestão Ambiental;  
XX. Gestão Econômica;  

XXI. Gestão de Tecnologia;  
XXII. Hidráulica, Hidrologia Aplicada e Saneamento Básico;  

XXIII. Instrumentação;  
XXIV. Máquinas de fluxo;  
XXV. Matemática discreta;  

XXVI. Materiais de Construção Civil;  
XXVII. Materiais de Construção Mecânica;  

XXVIII. Materiais Elétricos;  
XXIX. Mecânica Aplicada;  
XXX. Métodos Numéricos;  

XXXI. Microbiologia;  
XXXII. Mineralogia e Tratamento de Minérios;  

XXXIII. Modelagem, Análise e Simulação de Sistemas;  
XXXIV. Operações Unitárias;  
XXXV. Organização de computadores;  
XXXVI. Paradigmas de Programação;  

XXXVII. Pesquisa Operacional;  
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XXXVIII. Processos de Fabricação;  
XXXIX. Processos Químicos e Bioquímicos;  

XL. Qualidade;  
XLI. Química Analítica;  
XLII. Química Orgânica;  

XLIII. Reatores Químicos e Bioquímicos;  
XLIV. Sistemas Estruturais e Teoria das Estruturas;  
XLV. Sistemas de Informação;  

XLVI. Sistemas Mecânicos;  
XLVII. Sistemas operacionais;  

XLVIII. Sistemas Térmicos;  
XLIX. Tecnologia Mecânica;  

L. Telecomunicações;  
LI. Termodinâmica Aplicada;  
LII. Topografia e Geodésia;  
LIII. Transporte e Logística.  

 
§ 4º O núcleo de conteúdos específicos se constitui em extensões e 
aprofundamentos dos conteúdos do núcleo de conteúdos profissionalizantes, bem 
como de outros conteúdos destinados a caracterizar modalidades. Estes 
conteúdos, consubstanciando o restante da carga horária total, serão propostos 
exclusivamente pela IES. Constituem-se em conhecimentos científicos, 
tecnológicos e instrumentais necessários para a definição das modalidades de 
Engenharia e devem garantir o desenvolvimento das competências e habilidades 
estabelecidas nestas diretrizes.  
 
Art. 7º A formação do engenheiro incluirá, como etapa integrante da graduação, 
estágios curriculares obrigatórios sob supervisão direta da Instituição de ensino, 
através de relatórios técnicos e acompanhamento individualizado durante o 
período de realização da atividade. A carga horária mínima do estágio curricular 
deverá atingir 160 (cento e sessenta) horas.  
 
Parágrafo único. É obrigatório o trabalho final de Curso como atividade de síntese 
e integração de conhecimento.  
 
Art. 8º A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar 
e propiciar concepções curriculares ao Curso de Graduação em Engenharia que 
deverão ser acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os 
ajustes que se fizerem necessários ao seu aperfeiçoamento.  
 
§ 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e 
conteúdos curriculares desenvolvidos tendo como referência as Diretrizes 
Curriculares.  
§ 2º O Curso de Graduação em Engenharia deverá utilizar metodologias e critérios 
para acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do 
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próprio Curso, em consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica 
curricular definidos pela IES à qual pertence.  
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
  
ARTHUR ROQUETE DE MACEDO 
Presidente da Câmara de Educação Superior 
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ANEXO 2 -  REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

 

 

 

 

 

UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

Regulamentação das Atividades Complementares 

 

1. Descrição 

A formação acadêmica dos cursos na área de ciências exatas tem se 
mostrado fortemente tecnicista. Ao longo da rápida difusão de conhecimentos, 
efeito da crescente globalização a da interdisciplinaridade dos problemas 
cotidianos, o conhecimento técnico não mais se mostrou suficiente para a 
formação de um perfil amplo, transformador e inovador. Esta formação no 
passado sempre foi uma atribuição natural do meio e da comunidade de inserção 
do acadêmico. Entretanto, o crescimento globalizado e as constantes evoluções 
técnico-culturais dificultaram o acompanhamento desta formação na mesma 
velocidade dos acontecimentos. Assim, criou-se uma lacuna que não foi absorvida 
pela comunidade nem pela estrutura curricular das escolas.  

Pode-se observar então, que a formação do perfil acadêmico de nível 
superior implica uma série de atribuições complexas que vão desde o âmbito 
interno da sala de aula, até às questões amplas da vida social. Esta formação, 
como uma dimensão ampliada do saber, inclui o conhecimento da cultura humana 
que passa pelas diferentes áreas do saber, como ainda inclui os valores, os 
comportamentos, as atitudes, os processos técnicos, incluindo nessa dimensão 
não apenas o saber fazer, mas também os processos cognitivos, isto é, os 
processos mentais, de raciocínio lógico. Essa dimensão ampliada do saber 
histórico-social, da cultura humana coletivamente desenvolvida, inclui as artes e a 
música, as expressões estéticas e a dança, enfim, a produção artística do homem. 
Tal formação, entretanto, não está contemplada na formação dos currículos 
escolares. As IES (Instituições de Ensino Superior) são responsáveis pela 
elaboração dos regulamentos de Atividades Complementares de seus cursos.  

As atividades complementares no curso de Bacharelado em Engenharia 
Mecânica da UniEVANGÉLICA possibilitam o reconhecimento, por validação, de 
habilidades e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente 



 

 

210 

 

escolar. Hipóteses em que o aluno poderá ampliar, enriquecer e incrementar o seu 
currículo com experimentos e vivências acadêmicas, internos ou externos ao 
curso. Tal atividade não deve ser confundida com o estágio curricular 
supervisionado, dada à amplitude e a rica dinâmica das Atividades 
Complementares. 

As atividades complementares, assim, se destinam a estimular a prática 
de estudos independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de 
permanente e contextualizada atualização profissional específica, sobretudo nas 
relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente 
integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais. 

 

2. Modalidade das Atividades 

As atividades complementares incluem projetos de pesquisa, monitoria, 
iniciação científica, projetos/programas de extensão, seminários, simpósios, 
congressos, conferências, cursos (na condição de cursista ou ministrante do 
curso), feiras, atividades artísticas, cultura geral e outros. 

As Atividades Complementares do curso são componentes curriculares, 
com carga horária de 80 horas que podem ser cumpridas ao longo dos 10 
semestres dos cursos. A carga horária de atividades complementares cumpridas 
pelo aluno será validada na componente curricular “Atividades Complementares” 
constante na matriz do curso de Engenharia Mecânica. Podem ser consideradas 
Atividades Complementares aquelas que agregam valor à formação sócio-cultural-
científico do aluno e que se enquadram nos seguintes grupos: 

● Atividades de ensino são fundamentais, ainda, para complementar 
os conteúdos não previstos nos ementários das disciplinas constantes na 
matriz curricular do curso. Tais atividades abrangem cursos como 
participante ou ministrante na área de engenharia ou afins. Comprovar com 
certificado ou controle de frequência pelo departamento do curso. 
 
● Atividades de extensão são importantes no sentido que favorecem, 
principalmente, o desenvolvimento de habilidades comportamentais, 
políticas e sociais para consolidar o perfil do egresso desejado pelo curso. 
Tais atividades abrangem extensão, bolsas de iniciação científica (PIBIC, 
PBIC, PVIC), estágios e outros. Comprovar com certificado ou controle de 
frequência pela IES. 
 
● Atividades Científicas servem de base para estimular o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa, assim como para incentivar a 
prática do pensamento científico e a relação direta entre ensino e pesquisa. 
Tais atividades abrangem conferências, palestras, minicursos e outros. 
Comprovar com certificado ou controle de frequência pela IES. 
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● Atividades Artístico-culturais são importantes no sentido de 
estimular o desenvolvimento sócio-cultural, estabelecendo condições para 
posicionar o pensamento científico em relação ao meio em que está 
inserido. Comprovar com resenhas devidamente analisadas por orientador 
da atividade, certificados ou controle feito pela IES. 

 
Segue a Tabela de contagem da carga horária das atividades 

complementares com a descrição das atividades, carga horária mínima e carga 
horária máxima permitida e os requisitos necessários para sua validação.  
 

ATIVIDADES 
CH  

MÍNIMA 
CH 

MÁXIMA 
REQUISITOS 

1. Atividades vinculadas ao ensino 

1.1. Projetos de ensino e pesquisa 
40 horas cada 

semestre 
80 horas 

Certificado emitido pela instituição 
de ensino e 

Relatório final de atividades 
comprovando a carga horária 

1.2. Participação como ouvinte em defesas 
de TCC, dissertações e/ou teses. 

4 hora por 
defesa 

40 horas 
Declaração e/ou relatório com 
visto do professor 

1.3. Monitoria em disciplinas do curso de 
Engenharia Mecânica ou em outros cursos 
de graduação 

20 horas por 
monitoria 

60 horas 
Certificado emitido pela 
Coordenação do Curso e cópia da 
avaliação final 

1.4. Visitas 
técnicas 

Local 
5 horas por 

visita 

50 horas 

Relatório do acadêmico com visto 
do professor e carimbo da 
Coordenação de Curso 

ou declaração emitida pela 
Coordenação de Curso de todos 
alunos participantes  

Intermunicipal 
15 horas por 

visita 

Interestadual 
20 horas por 

visita 

2. Atividades vinculadas à pesquisa 

2.1. Participação em eventos científicos de 
alcance internacional COM apresentação 
de trabalho 

40 horas 80 horas 
Certificado ou declaração de 
participação 

2.2. Participação em eventos científicos de 
alcance nacional COM apresentação de 
trabalho 

25 horas 75 horas 
Certificado ou declaração de 
participação 

2.3. Participação em eventos científicos de 20 horas 60 horas Certificado ou declaração de 
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alcance regional COM apresentação de 
trabalho 

participação 

2.4. Participação em eventos científicos de 
alcance nacional e/ ou internacional SEM 
apresentação de trabalho 

15 horas 45 horas 
Certificado ou declaração de 
participação 

2.5. Participação em palestras e seminários 
fora de eventos 

10 horas 30 horas 
Certificado ou declaração de 
participação 

2.6. Participação em workshop 12 horas 36 horas 
Certificado ou declaração de 
participação 

2.7. Participação em minicursos e/ou 
oficinas 

10 horas 70 horas Certificado de participação 

3. Atividades de produção científica 

3.1. Artigos completos publicados em 
periódicos indexados em base de dados 
reconhecidos internacionalmente 

40 horas por 
publicação 

80 horas 

Cópia do exemplar do veículo de 
publicação ou da página inicial 
com referência da publicação ou 
ainda o aceite de publicação. 

3.2. Artigos completos publicados em 
periódicos indexados em base de dados 
reconhecidos nacionalmente 

40 horas por 
publicação 

80 horas 

Cópia do exemplar do veículo de 
publicação ou da página inicial 
com referência da publicação ou 
ainda o aceite de publicação. 

3.3. Artigos completos publicados em 
periódicos não indexados em base de 
dados 

15 horas por 
publicação 

30 horas 

Cópia do exemplar do veículo de 
publicação ou da página inicial 
com referência da publicação ou 
ainda o aceite de publicação. 

3.4. Trabalhos (resumo expandido) 
publicado em anais de eventos científicos 
de alcance internacional 

40 horas por 
publicação 

80 horas 
Certificado de participação e 
cópia dos anais onde se encontra 
a publicação 

3.5. Trabalhos (resumo expandido) 
publicado em anais de eventos científicos 
de alcance nacional  

30 horas por 
publicação 

60 horas 
Certificado de participação e 
cópia dos anais onde se encontra 
a publicação 

3.6. Trabalhos (resumo expandido) 
publicado em anais de eventos científicos 
de alcance regional 

10 horas por 
publicação 

40 horas 
Certificado de participação e 
cópia dos anais onde se encontra 
a publicação 

3.7. Trabalhos (resumo) publicado em anais 
de eventos científicos de alcance 
internacional 

30 horas por 
publicação 

60 horas 
Certificado de participação e 
cópia dos anais onde se encontra 
a publicação 
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3.8. Trabalhos (resumo) publicado em anais 
de eventos científicos de alcance nacional  

15 horas por 
publicação 

45 horas 
Certificado de participação e 
cópia dos anais onde se encontra 
a publicação 

3.9. Trabalhos (resumo) publicado em anais 
de eventos científicos de alcance regional 

10 horas por 
publicação 

30 horas 
Certificado de participação e 
cópia dos anais onde se encontra 
a publicação 

3.10. Trabalhos (artigo completo) publicado 
em anais de eventos científicos de alcance 
internacional 

20 horas por 
publicação 

60 horas 
Certificado de participação e 
cópia dos anais onde se encontra 
a publicação 

3.11. Trabalhos (artigo completo) publicado 
em anais de eventos científicos de alcance 
nacional 

15 horas por 
publicação 

45 horas 
Certificado de participação e 
cópia dos anais onde se encontra 
a publicação 

3.12. Trabalhos (artigo completo) publicado 
em anais de eventos científicos de alcance 
regional 

10 horas por 
publicação 

40 horas 
Certificado de participação e 
cópia dos anais onde se encontra 
a publicação 

3.13. Autoria e publicação de livro com 
ISBN 

40 horas por 
publicação 

80 horas 

Cópia do exemplar do veículo de 
publicação ou da página inicial 
com referência da publicação ou 
ainda o aceite de publicação. 

3.14. Autoria e publicação de capítulo de 
livro com ISBN 

15 horas por 
publicação 

45 horas 

Cópia do exemplar do veículo de 
publicação ou da página inicial 
com referência da publicação ou 
ainda o aceite de publicação. 

4. Atividades de apresentação 

4.1. Apresentação de trabalhos em eventos 
científicos na modalidade oral ou pôster em 
eventos internacionais 

20 hora por 
apresentação 

80 horas Certificado de participação 

4.2. Apresentação de trabalhos em eventos 
científicos na modalidade oral ou pôster em 
eventos nacionais 

10 hora por 
apresentação 

40 horas Certificado de participação 

4.3. Apresentação de trabalhos em eventos 
científicos na modalidade oral ou pôster em 
eventos regionais 

5 hora por 
apresentação 

20 horas Certificado de participação 

5. Atividades vinculadas à extensão 

5.1. Cursos de extensão 
15 horas por 

curso 
60 horas Certificado de participação com 

carga horária e descrição de 
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atividades. 

5.2. Projetos de extensão 
15 horas cada 

semestre 
45 horas 

Certificado emitido pela instituição 
de ensino e 

Relatório final de atividades 
comprovando a carga horária 

5.3. Monitoria e/ou apoio em eventos 
(máximo 8h por dia) 

8 horas por 
evento 

40 horas 
Certificado ou declaração de 
participação 

5.4. Organização de eventos acadêmicos 
20 horas por 

evento 
80 horas 

Certificado ou declaração de 
participação com descrição das 
atividades, no máximo 8h por dia 

5.5. Participação em eventos culturais 6 horas 30 horas 
Certificado ou declaração de 
participação 

5.6. Estágio extracurricular 
60 horas por 

atividade 
60 horas 

Certificado de participação ou 
declaração do responsável pelo 
acompanhamento do aluno e 
elaboração de relatório 

6. Cursos de aperfeiçoamento 

6.1. Cursos presenciais de aprimoramento 
profissional 

15 horas por 
curso 

60 horas 
Certificado ou declaração de 
participação com carga horária e 
avaliação 

6.2. Cursos de língua estrangeira e/ou 
informática 

40 horas por 
curso 

80 horas 
Certificado emitido pela instituição 
concedente com carga horária, 
conteúdos e avaliação 

6.3. Cursos não presenciais (online) de 
aprimoramento profissional com ementa e 
avaliação 

20 horas 80 horas 
Certificado emitido pela instituição 
concedente com carga horária, 
conteúdos e avaliação 

6.4. Cursos não presenciais (online) de 
aprimoramento profissional 

10 horas por 
certificado 

30 horas 
Certificado emitido pela instituição 
reconhecida  

7. Atividades sociais, culturais e ambientais 

7.1. Trabalhos de ação social, beneficentes 
e voluntários 

20 horas por 
atividade 

60 horas 

Declaração do responsável pela 
ação social com CNPJ ou registro 
do estabelecimento ou da 
assistente social 

7.2. Participação como mesário em eleições 8 h por dia 24 horas Declaração de participação 
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7.3. Participação em associações estudantis 15 horas 75 horas 

Ata de nomeação aprovada em 
colegiado ou CAC e lista de 
presenças em reuniões da 
referida associação 

7.4. Doação de sangue 
10 horas por 

ano 
40horas  

 

3. Ficha para Acompanhamento de Atividades Complementares - Ensino, 

Extensão, Científicas e Artístico-culturais –  

 

O modelo abaixo é utilizado para o controle de registros de atividades 

cumpridas pelos alunos. Estas atividades são registradas mediante apresentação 

de comprovação. 

TABELA DE CONTAGEM DA CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES CH MÍNIMA CH MÁXIMA 
CH 

COMPUTADA 

1. Atividades vinculadas ao ensino 

1.1. Projetos de ensino e pesquisa 
40 horas cada 

semestre 
80 horas  

1.2. Participação como ouvinte em defesas de TCC, dissertações e/ou 
teses. 

4 hora por 
defesa 

40 horas  

1.3. Monitoria em disciplinas do curso de Engenharia Mecânica ou em 
outros cursos de graduação 

20 horas por 
monitoria 

60 horas  

1.4. Visitas técnicas 

Local 
5 horas por 

visita 

50 horas  Intermunicipal 
15 horas por 

visita 

Interestadual 
20 horas por 

visita 
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2. Atividades vinculadas à pesquisa 

2.1. Participação em eventos científicos de alcance internacional COM 
apresentação de trabalho 

40 horas 80 horas  

2.2. Participação em eventos científicos de alcance nacional COM 
apresentação de trabalho 

25 horas 75 horas  

2.3. Participação em eventos científicos de alcance regional COM 
apresentação de trabalho 

20 horas 60 horas  

2.4. Participação em eventos científicos de alcance nacional e/ ou 
internacional SEM apresentação de trabalho 

15 horas 45 horas  

2.5. Participação em palestras e seminários fora de eventos 10 horas  30 horas   

2.6. Participação em workshop 12 horas 36 horas  

2.7. Participação em minicursos e/ou oficinas 10 horas 70 horas  

3. Atividades de produção científica 

3.1. Artigos completos publicados em periódicos indexados em base de 
dados reconhecidos internacionalmente 

40 horas por 
publicação 

80 horas  

3.2. Artigos completos publicados em periódicos indexados em base de 
dados reconhecidos nacionalmente 

40 horas por 
publicação 

80 horas  

3.3. Artigos completos publicados em periódicos não indexados em 
base de dados 

15 horas por 
publicação 

30 horas  

3.4. Trabalhos (resumo expandido) publicado em anais de eventos 
científicos de alcance internacional 

40 horas por 
publicação 

80 horas 
 

3.5. Trabalhos  (resumo expandido) publicado em anais de eventos 
científicos de alcance nacional  

30 horas por 
publicação 

60 horas 
 

3.6. Trabalhos  (resumo expandido) publicado em anais de eventos 
científicos de alcance regional 

10 horas por 
publicação 

40 horas 
 

3.7. Trabalhos  (resumo) publicado em anais de eventos científicos de 
alcance internacional 

30 horas por 
publicação 

60 horas 
 

3.8. Trabalhos  (resumo) publicado em anais de eventos científicos de 
alcance nacional  

15 horas por 
publicação 

45 horas 
 

3.9. Trabalhos  (resumo ) publicado em anais de eventos científicos de 
alcance regional 

10 horas por 
publicação 

30 horas  
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3.10. Trabalhos  (artigo completo) publicado em anais de eventos 
científicos de alcance internacional 

20 horas por 
publicação 

60 horas 
 

3.11. Trabalhos  (artigo completo) publicado em anais de eventos 
científicos de alcance nacional 

15 horas por 
publicação 

45 horas 
 

3.12. Trabalhos (artigo completo) publicado em anais de eventos 
científicos de alcance regional 

10 horas por 
publicação 

40 horas 
 

3.13. Autoria e publicação de livro com ISBN 
40 horas por 
publicação 

80 horas  

3.14. Autoria e publicação de capítulo de livro com ISBN 
15 horas por 
publicação 

45 horas  

4. Atividades de apresentação 

4.1. Apresentação de trabalhos em eventos científicos na modalidade 
oral ou pôster em eventos internacionais 

20 hora por 
apresentação 

80 horas  

4.2. Apresentação de trabalhos em eventos científicos na modalidade 
oral ou pôster em eventos nacionais 

10 hora por 
apresentação 

40 horas  

4.2. Apresentação de trabalhos em eventos científicos na modalidade 
oral ou pôster em eventos regionais 

5 hora por 
apresentação 

20 horas  

5. Atividades vinculadas à extensão 

5.1. Cursos de extensão 
15 horas por 

curso 
60 horas  

5.2. Projetos de extensão 
15 horas cada 

semestre 
45 horas  

5.3. Monitoria e/ou apoio em eventos (máximo 8h por dia) 
8 horas por 

evento 
40 horas  

5.4. Organização de eventos acadêmicos 
20 horas por 

evento 
80 horas  

5.5. Participação em eventos culturais 6 horas 30 horas  

5.6. Estágio extracurricular 
60 horas por 

atividade 
60 horas  

6. Cursos de aperfeiçoamento 

6.1. Cursos presenciais de aprimoramento profissional 15 horas por 60 horas  
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curso 

6.2. Cursos de língua estrangeira e/ou informática 
40 horas por 

curso 
80 horas  

6.3. Cursos não presenciais (online) de aprimoramento profissional com 
ementa e avaliação 

20 horas  80 horas   

6.4. Cursos não presenciais (online) de aprimoramento profissional 
10 horas por 
certificado 

30 horas   

7. Atividades sociais, culturais e ambientais 

7.1. Trabalhos de ação social, beneficentes e voluntários 
12 horas por 

atividade 
60 horas  

7.2. Participação como mesário em eleições 12 horas por dia  24 horas   

7.3. Participação em associações estudantis 8 horas 24 horas  

7.4. Doação de sangue 5 horas / ano 20horas  

 

CARGA HORÁRIA TOTAL EXIGIDA 80 horas 

CARGA HORÁRIA TOTAL CUMPRIDA  
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ANEXO 3 - REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 

 

 

 

UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

 

Regulamentações e Diretrizes para o Estágio Supervisionado 

Fixa as normas para realização do Estágio 
Supervisionado do Curso de Engenharia Mecânica 
do Centro Universitário de Anápolis – 
UniEVANGÉLICA. 

 
CAPÍTULO I 

 
DA DEFINIÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADOE SUAS FINALIDADES 

 
Art. 1º - Compreende-se como estágio supervisionado o ato educativo 

escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 
preparação para o trabalho produtivo de educandos que frequentam o ensino 
regular em instituições de educação superior. 

§ 1º O estágio faz CAPÍTULO do Projeto Pedagógico do Curso, além de 
integrar o processo formativo do educando.  

§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 
profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 
educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

§ 3º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, 
cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Este 
conforme Resolução CNE/CES de 11/03/2002, deverá para formação do 
Engenheiro ter carga horária mínima de 160 (cento e sessenta horas) horas. 

§ 4º A carga horária de Estágio no curso de Engenharia Mecânica é de 
200 horas, divididas em: Estágio Supervisionado I (8º período – carga horária de 
40 hs), Estágio Supervisionado II (9º período – carga horária de 40 hs), e Estágio 
Supervisionado III (10º período – carga horária de 120 hs). 
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Art. 2º - Considera-se estágio supervisionado toda atividade desenvolvida 
dentro ou fora da do Centro Universitário com a finalidade de sedimentar os 
conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia Mecânica. 

Parágrafo único: A realização do estágio supervisionado consiste em 
atividade obrigatória que deve ser desempenhada pelos alunos a partir do 8º 
período do curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário de Anápolis – 
UniEVANGÉLICA, como requisito indispensável à graduação. Para tanto, poderá 
ocorrer de 03 (três) formas: 

I. Com atividades desenvolvidas dentro do Centro Universitário. 
II. Com atividades desenvolvidas fora do Centro Universitário e não 

vinculadas a empresas (vinculadas apenas à IES). 
III) Com atividades vinculadas a alguma empresa, ocorrendo em horário 

comercial. 
Art. 3° - São objetivos do Estágio Curricular Supervisionado:  
a) possibilitar ao estudante a aplicação prática da teoria aprendida nas 

disciplinas, permitindo assim maior assimilação dos conteúdos; 
b) permitir ao estudante avaliar o acerto da escolha profissional e/ou suprir 

eventuais deficiências na sua formação acadêmica; 
c) atenuar o impacto da passagem da vida estudantil para a vida 

profissional; 
d) antecipar o desenvolvimento de habilidades, atitudes e posturas 

profissionais 
c) Propiciar ao aluno orientação que o direcione a análise crítica e 

contextualizada da dinâmica da prática administrativa nas organizações 
estudadas.  

 
CAPÍTULO II 

 
DAS SUGESTÕES DE ÁREAS E ASSUNTOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO 
 

Art. 4º - O estágio poderá ser desenvolvido em diversas tipos de 
empresas como: pública, privada e mista. O estudante poderá desenvolver 
atividades nas áreas de:  

● Processos Industriais. 
● Manutenção Mecânica e Gestão da Manutenção. 
● Processos de Fabricação. 
● Elaboração e Gestão de Projetos de Máquinas e Equipamentos. 
● Processos de Produção Industrial. 
● Desenvolvimento de softwares e produtos. 
● Gestão da Qualidade de Processos Industriais. 
● Entre outros campos afins e correlatos. 

 



 

 

221 

 

CAPÍTULO III 
DA MATRÍCULA, PRÉ-REQUISITOS E DURAÇÃO 

 
Art. 5º- O estágio é uma atividade de competência da Instituição de 

Ensino a quem cabe a decisão sobre a disciplina, e dele participam pessoas 
jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica 
e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente 
registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional. O estágio 
pode ser oferecido ao aluno que se enquadre como: 

a) Aluno Estagiário. 
b) Aluno Empregado. 
c) Aluno Empresário. 
d) Aluno Funcionário Público/Militar. 

Art 6º - Estão aptos a realizar o estágio supervisionado todos os alunos 
regularmente matriculados a partir do 8º período, e para sua validação o estudante 
deverá se matricular em cada uma disciplinas de estágio supervisionado ou seja, 
Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II e Estágio Supervisionado III.  

§ 1º: A disciplinas de Estágio Supervisionado I, II, e III são ofertadas 
respectivamente e regularmente no 8º, 9º e 10º do curso de Engenharia Mecânica. 

Art. 7° – Para a avaliação da proposta de realização de estágio, bem como 
o aproveitamento de atividades profissionais para fins de Estágio Supervisionado, 
o aluno deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

a) No caso de aluno empregado: entregar o formulário Ficha de Inscrição 
(Anexo A), declaração da empresa (Anexo E) e Requerimento de Convalidação e 
Aproveitamento de Contrato de Trabalho (Anexo F). Cópia da carteira de Trabalho 
e Previdência Social, das páginas de qualificação civil, identificação, contrato de 
trabalho e alterações realizadas.  
b) No caso de aluno empresário: entregar o formulário Ficha de Inscrição 
(Anexo A), cópia do Contrato Social, devidamente registrado, cartão do CNPJ 
atualizado da empresa e comprovação de que se trata de empresa ativa, 
requerimento de convalidação e aproveitamento de contrato de trabalho (Anexo 
F).  

c) No caso do aluno estagiário: entregar o formulário ficha de inscrição 
(Anexo A), apresentar o relatório Termo de Compromisso do Estágio (TCE). 

- Contrato via Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA: (Anexo 
I) 

- Contrato via Agência de Integração: O estagiário deverá entregar via 
emitida pela Agência de Integração devidamente assinada.  

d) No caso do Funcionário Público/Militar: entregar o formulário ficha de 
inscrição (Anexo A), entregar ATA de POSSE emitida pelo órgão responsável ou 
declaração de vínculo emitida pelo departamento de RH da empresa/instituíção ou 
comando. 
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e) No caso do aluno pesquisador no Centro Tecnológico do Centro 
Universitário UniEVANGÉLICA: entregar o formulário ficha de inscrição (Anexo 
A), Requerimento de uso dos laboratórios do Centro Universitário como campo de 
pesquisa aplica (Anexo G). 

§ 1º: Em todos os casos citados acima, o estudante deverá apresentar os 
formulários Avaliação do Estágio – Ficha de Autoavaliação (Anexo B), formulário 
de Avaliação - Supervisor Externo (Anexo C) e Relatório de Atividades de estágio 
(Anexo D). 

§ 2º Toda documentação, exceto fichas de avaliação, deverá ser entregue 
no início de cada semestre letivo (data definida pela Supervisão de Estágio), e 
está comporá a 1ª Verificação de Aprendizagem.  

§ 3º Cabe a Coordenação/Supervisão de Estágio o deferimento da proposta 
de realização de estágio. 

Art 8º - Para ser considerado apto à realização do estágio, o aluno deverá 
estar regularmente matriculado na disciplina do Estágio Supervisionado. 

Art 9º - Para habilitar-se ao estágio, o aluno deverá escolher a área de 
estágio desejada, dentre aquelas constantes no art. 4º (Capítulo II), buscar a 
empresa a qual deseja realizar o estágio e apresentar a documentação pertinente, 
conforme abaixo:  

- Aluno empregado da empresa: o documento previsto na letra “a” do art. 7º e 
inciso 1º. 

- Aluno empresário: o documento previsto na letra “b” no art. 7º e inciso 1º.  
- Aluno estagiário: o documento previsto na letra “c” no art. 7º e inciso 1º. 
- Aluno funcionário público/militar: o documento previsto na letra “d” no art. 7º 

e inciso 1º. 
- Aluno pesquisador no Centro Tecnológico do Centro Universitário 

UniEVANGÉLICA: o documento previsto na letra “e” no art. 7º e inciso 1º. 
Art. 10º - Para obtenção do diploma de conclusão do curso de Engenharia 

Mecânica, será obrigatório o cumprimento da carga horária mínima de 280 horas 
destinadas ao Estágio Supervisionado, conforme preconiza a Resolução 
CNE/CES de 11/03/2002, e definida pela matriz curricular. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS DA 

SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 
 

Art. 11º - Compete ao Coordenador do Estágio Supervisionado do curso de 
Engenharia Mecânica especificamente:  

a) Cumprir e fazer cumprir a política de estágios do curso;  
b) Dar ciência do presente regulamento e da legislação que rege o Estágio 

Curricular aos professores orientadores e alunos;  
c) Criar condições para que os professores orientadores possam 

desenvolver suas atividades; 
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d) Elaborar normas, procedimentos e propor alterações deste regulamento, 
quando necessários, submetendo-o ao colegiado do curso para aprovação. 

e) Atuar como facilitador e/ou intermediador entre aluno e empresa, a fim de 
promover a alocação de maior número de alunos no mercado de trabalho/campos 
de estágios (indústrias, comércios, instituições públicas, bancos e etc) .  

f) Intermediar a alocação dos alunos que não conseguiram vagas nos 
campos de estágios a utilizarem os laboratórios do Centro Tecnológico da 
UniEVANGÉLICA para realização de pesquisas aplicadas. 

Art. 12º - A Supervisão de Estágio supervisionado prestará atendimento em 
dias e horários previamente definidos, não coincidentes com horário das aulas. 

Art. 13º – O coordenador terá as seguintes atribuições:  
a) Orientar os alunos para a operacionalização do Estágio Supervisionado 

no que se refere às normas, documentação e prazos;  
b) Realizar encontros com os alunos orientandos sempre que necessário, a 

fim de acompanhar o desenvolvimento do estágio durante todo o semestre letivo, 
em termos de aplicação prática e sua contribuição para o aprendizado do aluno;  

c) Verificar, por meio dos relatórios e atividades solicitadas, o cumprimento 
da carga horária do estágio, a assiduidade das entregas dos relatórios e o 
desenvolvimento coerente com as propostas e expectativas, tanto do aluno como 
da organização cedente e da UniEVANGÉLICA. 

d) Esclarecer ao aluno que a aprovação no Estágio Supervisionado 
depende da participação nas atividades de campo, entrega dos relatórios nos 
prazos estipulados e entrega do Relatório Final no prazo definido pela 
coordenação de estágio.  

e) Acompanhar juntamente com o professor-orientador o parecer para 
aprovação ou reprovação do Relatório Final do aluno-estagiário;  

f) Acompanhar a entrega da documentação exigida do aluno.  
g) Submeter à apreciação do coordenador de estágio e do curso, com base 

na documentação gerada no transcorrer do estágio. 
 

CAPÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO ALUNO 

ESTAGIÁRIO 
 

Art. 14º - Ao aluno estagiário compete: 
a) Se responsabilizar pela busca e a procura de vagas de estágios junto às 

empresas e instituições públicas e privadas.   
b) Cumprir as atividades determinadas pela coordenação e da empresa que 

está estagiando, apresentar os relatórios/atividades solicitados pela coordenação 
e a documentação exigida, dentro dos prazos;  

c) Tratar com urbanidade e respeito os Professores, colegas, colaboradores 
administrativos e prestadores de serviço da UniEVANGÉLICA.  

d) Participar da aula inaugural semestral do Estágio Curricular 
Supervisionado.  
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e) Empenhar-se na busca do conhecimento necessário ao bom 
desempenho do estágio.  

f) Participar de reuniões informativas promovidas pela coordenação de 
Estágio.  

g) Manter a boa imagem da UniEVANGÉLICA, junto à organização 
concedente, vivenciando a ética profissional, guardando sigilo sobre informações 
não autorizadas pela organização.  

 

CAPÍTULO VI 
DO INÍCIO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
Art. 15º – Para o início do estágio o aluno deverá estar devidamente 

matriculado junto a IES e apresentar os seguintes documentos.  
- Ficha de Inscrição (Anexo A), devidamente preenchida.  
- Documentos descritos no art. 7º.  
Parágrafo único - A contagem da carga horária do estágio somente terá 

início após o cumprimento das etapas previstas neste artigo. 
Art 16.º - Somente as atividades ocorridas a partir do 8º Período do Curso, 

poderão ser computadas como estágio supervisionado curricular obrigatório. Para 
a aceitação dessas atividades é imprescindível que o aluno esteja devidamente 
matriculado. 

Parágrafo Único: Não serão contados como tempo de estágio, os casos em 
que o aluno inicia as atividades de estágio sem estar com a documentação 
(contrato, plano de trabalho, seguro de acidentes) devidamente assinada pela 
empresa ou instituição concedente, pelo aluno e pelo representante legal do curso 
de Engenharia Mecânica. 

 

CAPÍTULO VII 
DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
Art. 17º – No Estágio Supervisionado, o acadêmico será avaliado pelas atividades 
solicitadas ao longo do estágio pela coordenação do estágio supervisionado, pela 
entrega dos relatórios nas datas pré-fixadas e pelo Relatório Final de Estágio 
conforme modelo no Anexos B e C. 

§ 1º: As atividades realizadas pelo estudante (Estágio Supervisionado I, II, 
e III) serão supervisionada pela Coordenação de Estágio do Centro Universitário 
UniEVANGÉLICA, e pelo Supervisor de Estágio indicado pela empresa 
concedente. No final de cada semestre letivo, o estudante deverá entregar 
relatório final das atividades desenvolvidas (Anexo D), além das fichas de 
avaliações anexos B e C. 

Art 18.º - Quando o estágio for realizado dentro da UniEVANGÉLICA, o 
mesmo deverá ser supervisionado, de forma direta, pelo titular da disciplina 
(Estágio Supervisionado), o qual elaborará, para o aluno, um plano de trabalho 
que atenda às exigências do curso. 
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§ 1º.Quando o supervisor de estágio não for o professor da disciplina, este 
deverá ser nomeado pelo diretor do curso, sendo um docente da instituição e 
profissional da área de Engenharia ou áreas afins com registro no Conselho – 
CREA. 

§ 2º. O processo de supervisão poderá ocorrer através de visitas e/ou 
relatórios e/ou apresentação de trabalhos, definidos pelo supervisor do estágio. 

§ 3º. Parte das atividades desenvolvidas dentro do Centro Universitário 
poderá ocorrer no horário das aulas reservadas ao estágio supervisionado. 

Art 19.º -Quando o estágio for realizado fora da UniEVANGÉLICA; a 
empresa ou instituição que oferecer o estágio deverá disponibilizar um profissional 
da área (Engenheiro Mecânico / Engenheiro de Controle e Automação / 
Engenheiro Eletricista / Engenheiro de Produção / Engenheiro de Materiais ou 
afins; e Tecnólogo em Eletromecânica / Tecnólogo em Manutenção Industrial / 
Tecnólogo em Automação Industrial ou afins) de seu quadro de funcionários, para 
supervisionar o estagiário. Esta supervisão deverá ocorrer por meio de relatórios e 
sob a orientação do supervisor do curso de Engenharia Mecânica 

§ 1º. O supervisor de estágio da empresa onde o estagiário está realizando 
o estágio deverá, preferencialmente, ser um profissional da área com registro no 
CREA. 

§ 2º. Com a finalidade de auxílio ao aluno, a empresa poderá oferecer ao 
aluno uma bolsa-estágio desde que, seja especificado em contrato que não existe 
nenhum vínculo empregatício ente estagiário e a empresa. 

§ 3º. As atividades desenvolvidas fora do Centro Universitário não poderão 
ocorrer no horário das aulas, do contrário, ocorrerão nos horários disponibilizados 
para este fim no semestre, conforme matriz curricular. 
 

CAPÍTULO VIII 
CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
Art 19.º -O aluno será aprovado na disciplina do Estágio Supervisionado, 

se:   
a) Cumprir a carga horária de 200 horas (Estágio Supervisionado I – 40 h; 

Estágio Supervisionado II – 40 h; e Estágio Supervisionado III 120 h). 
b) Entregar todas as atividades solicitadas pelo coordenador do estágio 

supervisionado.  
c) Entregar o relatório Final de atividades desenvolvidas no estágio (Anexo 

D)  
d) Atingir a nota igual ou superior a 60, e obtiver no mínimo 75% de 

frequência nas orientações.  
§ 1º - Para a composição da nota do relatório de estágio o professor 

orientador utilizará os seguintes critérios: estruturação e redação da introdução, 
desenvolvimento e diagnóstico organizacional; qualidade do texto apresentado 
coesão/coerência, ortografia e articular citações; referencial teórico, referência 
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bibliográfica utilizada, assiduidade e pontualidade nas orientações do estágio, 
apresentação de relatórios parciais e obediência às normas da ABNT.  

§ 2º. A nota correspondente às verificações de aprendizagem do estágio 
será calculada a partir da média obtida nas avaliações do supervisor do estágio da 
empresa ou instituição concedente, autoavaliação do aluno, e a nota obtida junto à 
Coordenação de Estágio do curso. 

§ 3º - No caso de reprovação o aluno deverá matricular-se novamente na 
disciplina do Estágio Supervisionado. 

 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E GERAIS  

 
Art. 20º - Os casos omissos este regulamento serão dirimidos inicialmente 

no âmbito da direção do curso, podendo ser acionada a Reitoria caso necessário.  
Art. 21.º - Caberá à Coordenação de Estágio e à direção do curso julgar 

quaisquer casos que não estejam previstos nesta. 
Art. 22.º - O aluno, devidamente matriculado na disciplina de Estágio 

Supervisionado, deverá baixar do Lyceum (Sistema de Gestão Educacional do 
Centro Universitário UniEVANGÉLICA) as cópias dos documentos o quais serão 
necessários para concretização e validação de seu contrato de estágio.     

Art. 23º - O presente regulamento terá validade a partir da data de sua 
aprovação pelo Colegiado do curso de Engenharia Mecânica da UniEVANGÉLICA 
- Centro Universitário de Anápolis.                 
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Anexo A... (do ANEXO 2) 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO - ESTÁGIO 
CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 
Curso: Engenharia Mecânica 
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Anexo B... (do ANEXO 2) 

 

 

Ficha de Autoavaliação 

Relatório de Estágio 
 

Estagiário:__________________________Vig. do Estágio: _____ a _____ 

Empresa: ____________________________________________________ 

I. DESCRIÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO 
 

Contribuições Sim Não 

As atividades realizadas foram compatíveis com seu nível de conhecimento?    

O estágio permitiu seu desenvolvimento em temos de trabalho em equipe, produtividade e 
colaboração? 

  

O estágio propiciou atividades relacionadas à formação profissional?   

O estágio permitiu complementação da aprendizagem recebida em seu curso?   

Foram ofertados treinamentos ou instruções necessárias ao bom desempenho, nas 
atividades previstas no Plano de Estágio? 

  

O monitoramento do Plano de Estágio foi constante, de modo a oferecer feedback sobre o 
seu desempenho? 

  

 
II. - No quadro resumo abaixo, avalie o desenvolvimento do estágio, de acordo com os 
conceitos: 

E - (Excelente = 90 a 100 pontos) B - (Bom =70 a 89 pomos)  
R - (Regular =50 a 69 pontos)I - (Insuficiente = 49 pontos) 

 

Avaliação E B R I 

Conceito Geral do estágio     

Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no curso     

Orientação técnica recebida pelo supervisor     

Grau de compatibilidade do estágio com a formação acadêmica.     

Condições de trabalho na empresa     

Compatibilidade entre as atividades programadas no plano de estágio e executadas.     

 

III - Faça os comentários e/ou sugestões para o aprimoramento do curso e/ou estágio. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Anápolis, _ _ / _ _ / _ _ _ _. 

________________________________ ______________________________ 
Prof. M.Sc. Márcio José Dias 

Supervisor de Estágio do 
Curso de Engenharia Mecânica 

Estagiário 
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Anexo C... (do ANEXO 2) 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS UniEVANGÉLICA 

Curso de Engenharia Mecânica 
Estágio Supervisionado 

 
 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO - SUPERVISOR EXTERNO 

Aluno:  

Empresa: Setor  

Telefone:  E-mail: 

Caro (a) Supervisor de Estágio, esta avaliação tem o objetivo de levantar dados sobre o 

desenvolvimento do estágio.  Sua opinião com relação ao desempenho do estagiário sob sua 

orientação é muito importante. Favor assinalar com X as opções apresentadas na nos Itens abaixo 

apresentados, considerando a seguinte escala de valores: 

 

1 – Péssimo; 2- Ruim; 3- Regular; 4- Bom; 5 – Ótimo. 

Após preencher, favor encaminhar ao Professor Orientador, conforme nome descrito no Plano de 

Atividades de Estágio. 
ITENS A SEREM AVALIADOS 

ITE

M 
 1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1. Assiduidade e Pontualidade               

2. Apresentação pessoal               

3. Grau de iniciativa própria               

4. Relacionamento com superiores               

5. Capacidade de aprendizado               

6. Nível de conhecimentos técnicos               

7. Produtividade               

8. Grau de interesse pelo trabalho               

9. Relacionamento interpessoal               

10. Avaliação geral do estagiário               
 

_____________________ de ________________de 20_____. 

Cidade de realização do estágio, e data 

____________________________________________________ 

Supervisor de Estágio da Empresa – Assinatura e carimbo 
Registro CREA 
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AnexoD... (do ANEXO 2) 
 
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

Acadêmico:Nº Matrícula: 

Empresa Concedente:  

Local/setor de realização do Estágio: 

 

Estágio Curricular Obrigatório (   ) Estágio Curricular Não Obrigatório (   ) 

Carga horária semanal: (   ) 20h   (   ) 30 h  (   ) 40 h 

 

Início: _ _ / _ _ / _ _ _ _  Término: _ _ / _ _ / _ _ _ _   

 

Termo de Compromisso de Estágio 

(   ) Por meio de Agência de Integração (   ) Pela UniEVANGÉLICA (   ) Próprio da Empresa (   ) 

Convalidação de Contrato de Trabalho via CLT. 

Se o contrato foi realizado via agência de integração, descrever qual agência de integração e no nº 

do contrato:_____________ 

 

1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

Descrever em 10 (dez) linhas: 
- Identificação da empresa (Razão social, nome fantasia, endereço, área construída, quantidade de 
funcionários, ramo de atividade, etc); 
- Breve histórico (data de criação); 
- Missão e valores; 
- Principais produtos. 
 

2. DEFINIÇÃO DE TERMOS 

Descrever em 10 (dez) linhas: 
A partir da leitura da bibliografia, expor as principais teorias e conceitos relacionados à área 
temática ou ferramenta escolhida de forma breve. Os autores devem ser citados segundo as 
normas da ABNT. 
*** Pode ser texto corrido. 
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AnexoD... (do ANEXO 2) =>(continua)   

3. ATIVIDADES DESENVOVLIDAS 

Descrever em 10 a 15 (dez) linhas: 

Planejamento; Pesquisa; Execução; Gestão; Assistência Tecnológica; Reuniões; Cursos; Visitas. 
Deve, também, conter a descrição dos setores onde estagiou, por exemplo: 
Atividades realizadas; Instalações e equipamentos; Matéria-prima utilizada; Processo produtivo; 
Normas técnicas e de segurança do trabalho. 
 

3.1 Diagnóstico da situação problema 
Descrever em 5 (cinco) linhas: 
Aqui, de acordo com as observações e intervenções práticas realizadas na empresa, e com as 
reflexões teóricas estudadas na literatura, o aluno deve identificar os problemas da área na qual 
estagiou. 
 

3.2 Proposta de Intervenção 
Descrever em 5 (cinco) linhas: 
De acordo com os problemas identificados, deve ser elaborada uma proposta de intervenção 
precisa o bastante para solucionar o problema da área. Esta proposta deve ser coerente com as 
teorias estudadas na literatura. Deve ser uma proposta realista e viável, passível de aplicação na 
empresa. 
 

4.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

5. ANEXOS 

Fotos, laudos, relatórios e dentre outros 

 

6. CAMPOS DE ASSINATURAS

 

 
____________________ _ _ / _ _ / _ _ 

(Nome do aluno) - Estagiário 
  
 

____________________ 
_ _ / _ _ / _ _ 

Nome do Supervisor 
Supervisor(a) de Estágio da Empresa (assinatura e carimbo) 

  
 

____________________ 

_ _ / _ _ / _ _ 
Prof. M.Sc Márcio José Dias – CREA-GO 14216/D-GO 

 Supervisor e Orientador de Estágio do Curso de 
Engenharia Mecânica 

Centro Universitáriode Anápolis -UniEVANGÉLICA 
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Anexo E... (do ANEXO 2) 

 

DECLARAÇÃO DA EMPRESA – ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS 

 

 (papel timbrado da empresa e carimbo do CNPJ da empresa) 
 

 

Declaramos para devidos fins que o aluno(a) 

________________________________________________é funcionário desta empresa desde _ _ 

/ _ _ / _ _ _ _, ocupando o cargo de __________________________________e desempenha as 

seguintes atividades:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Para tanto, visando a não duplicidade de documentos legais, este contrato de trabalho vinculado a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), poderá ser aproveitado e/ou substituído pelo Termo de 

Compromisso de Estágio Supervisionado. 

Local, _ _ de ________________de _ _ _ _ . 

 

_________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Representante Legal 
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Anexo F... (do ANEXO 2) 

 

REQUERIMENTO DE CONVALIDAÇÃO E 

APROVEITAMENTO DE CONTRATO DE TRABAHO 

 

 
 

Eu____________________________________________, aluno do Curso de Engenharia 

Mecânica da UniEVANGÉLICA - Centro Universitário de Anápolis- UniEVANGÉLICA, matriculado 

sob o nº _______________________, venho por meio deste requerer à Supervisão do Estágio 

Supervisionado o aproveitamento de Contrato de Trabalho (vinculado a CLT), como substituição ao 

Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado, conforme declaração da empresa em anexo.  

Também nessa mesma oportunidade anexo, como fins comprobatório de experiência profissional; 

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, das páginas de qualificação civil, identificação, 

contrato de trabalho e alterações realizadas pelas empresas as quais trabalhei nos últimos anos. 

 

Anápolis, ____ de ________________de 20_____. 

 

_______________________________________ 
Assinatura do Aluno 

 
 

Parecer da Supervisão de Estágio e de Curso sobre a Convalidação 

(    ) Deferido (    ) Indeferido 

Observação: 

 

 

 
_______________________________ 

Prof. M.Sc. Márcio José Dias 
Supervisor de Estágio do  

Curso de Engenharia Mecânica 
Data _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
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Anexo G... (do ANEXO 2) 

 

REQUERIMENTO DE USO DOS LABORATÓRIOS 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 

COMO CAMPO DE PESQUISA APLICADA 

 
 

Eu____________________________________________, aluno do Curso de Engenharia 

Mecânica do Centro Universitário de Anápolis- UniEVANGÉLICA, matriculado sob o nº 

_______________________, venho por meio deste requerer à Supervisão do Estágio 

Supervisionado o uso do laboratório___________________________como ambiente de pesquisa 

aplicada, e assim validá-la como Atividade de Extensão equiparando-a como Atividade de Estágio. 

Também, nessa mesma oportunidade, anexo uma cópia do Projeto de Pesquisa Aplicada 

a qual desenvolverei ao longo de meus estudos. 
 

Anápolis, ____ de ________________de 20_____. 

 

_______________________________________ 
Assinatura do Aluno 

 
Observação: As atividades de Pesquisa Aplicada, conforme projeto anexo, caracterizam como 

atividades de extensão conforme proposto no Projeto Pedagógico do Curso, que por sua vez 

escrito e formatado em consonância com a Lei  11.778 – Lei do Estágio. 

 

Parecer da Supervisão de Estágio 

(    ) Deferido (    ) Indeferido Data _ _ / _ _ / _ _ 

 
Professor Orientador da Pesquisa:_________________________________ 

Nº da Apólice de Seguro:________________________________________ 

 
 

_______________________________ 
Prof. M.Sc. Márcio José Dias 

Supervisor de Estágio do  
Curso de Engenharia Mecânica 
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Anexo I... (doANEXO 2) 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
 

 
Termo de Compromisso de Estágio que 
entre si celebram as partes adiante 
identificadas, mediante as seguintes 
condições: 

1.Instituição de Ensino: ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, pessoa jurídica de direito 
privado, filantrópica, CNPJ nº 01.060.102/0001-65, com sede na Av. Universitária, Km 3,5, Cidade 
Universitária – Anápolis/GO, mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS - 
UniEVANGÉLICA - CURSO DE ___________, aqui representada por seu Reitor, Carlos Hassel 
Mendes da Silva, brasileiro, casado, médico e professor. 

2.Entidade/órgão concedente: (Especificar: nome, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, 
representante legal) 

3. Estagiário(s): Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço, curso, período, 
número de matrícula. Quando coletivo, fazer tabela constando, pelo menos, de nome, RG e CPF e 
colher o visto dos estagiários em todas as folhas do TCE e assinatura ao final. 

4. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 11.788, de 25/9/2008 (Lei do Estágio). 

5. Conceituação: Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando 
o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, 
da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos. O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório. (Arts. 1º e 2º, 
Lei 11.788/2008) 

6. Do Estágio:  

Estágio obrigatório para cumprimento da disciplina Estágio Supervisionado” do _ _º Período, da 
matriz curricular do curso de Engenharia Mecânica. 

Prazo: _____________(especificar data de início e data de término) 
Carga horária: _____________(carga horária total, semanal e diária) 
Horário: ______________________ 
Local: ___________________________________ (especificar onde se dará o estágio) 
Remuneração: ________ (especificar valor e forma de pagamento, quando houver. Se não houver, 
excluir o tópico.) 
Auxílio Transporte: _____ (especificar valor e forma de concessão, quando houver. Se não houver, 
excluir o tópico.) 
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Anexo I... (do ANEXO 2) =>(continua)  

Professor Orientador da Instituição de Ensino:___________________ 
Supervisor da entidade concedente: __________________ (nome, cargo e função) 
* No caso de estágio obrigatório, a remuneração e auxílio transporte não são facultativos 

7. Do Seguro contra Acidentes pessoais em favor do Estagiário: O seguro contra acidentes 
pessoais em favor do estagiário foi contratado pela ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, 
junto à ___________________________________, com apólice nº_______________.  

8. Condições gerais: O estágio não implicará relação de emprego de nenhuma natureza, devendo 
observar, obrigatoriamente, o seguinte: 

I - matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior de Engenharia 
Mecânica da UniEVANGÉLICA; 

II - celebração do presente termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do 
estágio e a instituição de ensino; 

III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no plano de 
atividades de estágio, que fará parte integrante do presente instrumento. 

9. Das obrigações da UniEVANGÉLICA:  

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, 
quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as 
condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da 
formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; 

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 
profissional do educando; 

III – indicar professor orientador da área a ser desenvolvida no estágio como responsável pelo 
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a seis meses, de 
relatório das atividades, do qual deverá constar visto do orientador da instituição de ensino e do 
supervisor da parte concedente; 

V – vistar os relatórios de estágio apresentados pelo estagiário – por meio do professor orientador; 

VI – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local, 
em caso de descumprimento de suas normas; 

VII – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 
educandos; 

VIII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização 
de avaliações escolares ou acadêmicas. 

10. Das obrigações da entidade/órgão concedente: 
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Anexo I... (do ANEXO 2) =>(continua)  

I – celebrar Termo de Compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu 
cumprimento; 

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural, observando o estabelecido na legislação relacionada à 
saúde e segurança no trabalho; 

V – manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 

VI – enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de seis meses, relatório de 
atividades, com vista obrigatória ao estagiário; 
VII – representada pelo professor orientador, vistar os relatórios de estágio apresentados pelo 
estagiário; 
VIII – indicar funcionário do quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área 
de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até dez 
estagiários simultaneamente; 
IV – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com 
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 
VIII – aplicar ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho; 
IX – remunerar e conceder auxílio transporte ao estagiário, no caso de estágio não obrigatório. 
 
11. Das obrigações do estagiário: 
 
I – celebrar o presente termo de compromisso de estágio; 
II – a cada seis meses, apresentar à Instituição de Ensino, relatórios de estágio vistados pela 
entidade/órgão concedente; 
III – cumprir os horários fixados e programação de atividades de estágio elaboradas pela 
UniEVANGELICA e a entidade/órgão concedente; 
IV – respeitar e preservar as normas administrativas da entidade/órgão concedente, sobretudo 
sigilo profissional, com zelo para com a sua imagem e reputação; 
V – manter bom relacionamento interpessoal e profissional com os demais funcionários e ou 
empregados da concedente, respeitando os valores sociais e éticos das profissões; 
VI – conhecer, cumprir e responder pelo descumprimento das normas internas da concedente; 
VII - utilizar, obrigatoriamente, quando indicados, os equipamentos de proteção individuais, que 
deverão ser adquiridos às suas expensas quando não forem disponibilizados pela concedente; 
VIII – conhecer e cumprir o regulamento de estágio da Instituição de Ensino/Curso; 
IX – comunicar à Instituição de Ensino e à entidade/órgão concedente eventual desistência do 
estágio, observando que neste caso não obterá nota de avaliação. 
 
12. Das disposições finais: 
 
I - O presente termo poderá ser rescindido: 
a) a pedido do estagiário, observando-se o previsto no inciso VI, do item 10; 
e) por comportamento funcional ou social por parte do estagiário, incompatível com as normas 
éticas e administrativas da UniEVANGELICA e concedente; 
f) quando forem atribuídos ao estagiário encargos superiores ao seu nível de formação, ou suas 
aptidões físicas, bem como atentatórias aos princípios éticos e cristãos; 
g) automaticamente ao término do prazo fixado no termo de compromisso. 
b) no interesse e conveniência da Instituição de Ensino ou entidade/órgão concedente, sem 
quaisquer ônus, mediante comunicação formal e prévia com, no mínimo, 30 dias de antecedência; 
c) quando o estagiário desligar-se da instituição, trancar sua matrícula ou concluir o curso; 
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Anexo I... (do ANEXO 2) =>(continua)  
 
d) quando o estagiário deixar de comparecer, no máximo, a 25 % da sua carga horária total; 
II – Os recessos assegurados ao estagiário serão definidos no Plano de Atividades de Estágio, que 
faz parte integrante deste instrumento. 
III - As dúvidas surgidas na interpretação e execução do presente termo serão dirimidas, quando 
não pelo consenso entre as partes, pelo foro da comarca de Anápolis. 
Estando de comum acordo, firmam o presente.                
 

Anápolis,_____ de________________ de 20__ . 
 

________________________________                     ____________________________________ 

UniEVANGELICA                                               Entidade/Órgão concedente 

 

____________________________________ 

Estagiário ou seu representante legal 

 

Testemunhas: 

Nome: _________________________________ 

CPF: 

 

Nome: _________________________________ 

CPF: 
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ANEXO 4 - REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - 

TCC 

 

 

 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS  - UniEVANGÉLICA 

Curso de Engenharia Mecânica 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anápolis 

Março - 2018 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS – UniEVANGÉLICA 

CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 

 

 

PROF. ME. GINO BERTOLLUCCI COLHERINHAS 
PROF. MA. NATASHA SOPHIE PEREIRA 

Docentes das disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

 

 

Regulamenta o Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC), atividade de pesquisa 
científica, requisito parcial à conclusão 
do curso de Bacharelado em 
Engenharia Mecânica do Centro 
Universitário de Anápolis -  
UniEVANGÉLICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anápolis 

Março - 2018 
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CAPÍTULO I: DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 1° - O TCC da engenharia mecânica do Centro Universitário UniEVANGÉLICA 
é componente curricular obrigatório, o qual deverá ser da autoria do acadêmico e 
obrigatoriamente desenvolvido sob supervisão de um orientador do quadro 
docente do curso de engenharia mecânica da UniEVANGÉLICA, o qual é o 
responsável pela pesquisa. O trabalho jamais poderá ser parcial ou integralmente 
plagiado, em caso de constatado o plágio o (s) discente (s) será (ão) 
automaticamente reprovado (s) na disciplina. 
 

Art. 2° - O objetivo geral do TCC é articular os fundamentos teóricos e/ou práticos 
da engenharia mecânica trabalhados em diferentes disciplinas do curso, 
possibilitando que os discentes exercitem a pesquisa científica através de 
investigação de problemas inseridos no campo de interesse da área, através de 
sua expressão escrita e oral, mediante o aprofundamento temático, a capacidade 
de interpretação crítica da engenharia, bem como a capacidade de comunicação 
expositiva. 
 
Art. 3° - Não é permitido a contratação de serviços técnicos (de terceiros) para 
análise de dados qualitativos. O não cumprimento dessa norma desabona a 
credibilidade da autoria do projeto, acarretando na reprovação do (s) discente (s). 
 
Art. 4° - Os pesquisadores discentes deverão respeitar a data de entrega das 
atividades as quais deverão ser entregues em horário previamente agendado pelo 
professor da disciplina, sendo que o não cumprimento desta norma acarretará em 
prejuízo na nota. Após três dias de atraso, as atividades não serão aceitas 
incidindo em perda total da nota. 
 
Art. 5° - O discente que não cumprir o artigo 4 deverá solicitar prova substitutiva. 
 
Art. 6° - As atividades do TCC integralizam-se com a carga horária de 80 
horas/aula, distribuídas em duas etapas, cada uma delas organizadas como uma 
disciplina. 
 
§ 1° - A primeira etapa corresponde à disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 
I, de quatro créditos (80 horas/aula), oferecida no 9° período, sendo que sua 
ementa contempla a elaboração do projeto de pesquisa. 
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§ 2° - A segunda etapa do TCC corresponde à disciplina Trabalho de Conclusão 
de Curso II, de quatro créditos (80 horas/aula), oferecida no 10° período, sendo 
que sua ementa inclui: 

a) execução da pesquisa; 
b) elaboração de um projeto mecânico e de um artigo científico; 
c) defesa perante uma banca examinadora. 

Art. 7° - É obrigatório a produção do TCC nas modalidades de artigo científico, 
individualmente, em duplas ou trios estabelecidos pelos acadêmicos. 
 

CAPÍTULO II: DA DISCIPLINA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 
 
1. Art. 8° - Na disciplina de TCC I o discente deverá desenvolver o projeto de 
pesquisa, o qual deverá conter: Delimitação do Tema: Delimitação da pesquisa e 
justificativa da pertinência e escolha do tema; 
2. Definição dos Problemas de pesquisa: Definição do problema central e 
problemas norteadores a serem sanados com a pesquisa; 
3. Definição dos objetivos da pesquisa: analisar definição do objetivo principal 
e objetivos específicos a serem atingidos pela pesquisa; 
4. Definição da metodologia Científica: a previsão dos materiais, métodos e 
técnicas a serem utilizados; 
5. Determinação do cronograma: as etapas e respectivos prazos a serem 
cumpridos na elaboração da pesquisa. O cronograma será limitado aos semestres 
em que o aluno estiver cursando as disciplinas de TCCI e TCCII. 
6. Levantamento Teórico: Revisão da literatura sobre o problema a ser 
investigado e a consequente enunciação do referencial teórico sobre o qual 
embasará a investigação proposta; 
7.  
8. Resultados Esperados: Definição do que se espera alcançar com a 
pesquisa 
 
Art. 9° - É função do professor orientador:   
a. Orientar o(s) discente(s) na confecção do Projeto de Pesquisa contendo: 
Justificativa e Delimitação do Tema; Problemática; Objetivos; 
Metodologia; Cronograma; Levantamento Teórico e Resultados Esperados;  
b. Registrar as orientações em formulário próprio (Planilha de Frequências de 
Orientações);  
c. Auxiliar os discentes na confecção de Resumo e Painel para apresentação 
em evento relacionado ao curso de Engenharia Mecânica.  
  

Seção I: Avaliação do acadêmico  
Art. 10° - A avaliação do acadêmico no TCC I será realizada em três etapas:  
a) 1ª VA - Entrega de Projeto de Pesquisa (Parte 1 - Justificativa e Delimitação do 
Tema; Questões Problema (Geral e Norteadores); Objetivos (Geral e Específicos); 
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Metodologia (Materiais e Métodos)): Valor de 0 a 100. Esta nota será atribuída a 
partir da avaliação da professora da disciplina.  
b) 2ª VA - Entrega de Projeto de Pesquisa (Parte 2 - Levantamento Teórico): Valor 
de 0 a 100. Esta nota será atribuída a partir da avaliação do professor orientador 
responsável pelo trabalho.  
c) 3ª VA - Entrega de Projeto de Pesquisa (Final – Completo e Revisado): Valor de 
0 a 100. Esta nota será composta a partir da avaliação da professora da disciplina 
(0 e 30 pontos), somada à avaliação do professor orientador responsável pelo 
trabalho (0 a 30 pontos), e somada à nota de apresentação de Painel e Resumo 
Simples durante o Simpósio Nacional de Ciências e Engenharias (SINACEN) ou 
durante a Semana da Engenharia Mecânica (0 a 40 pontos).  
  

§1° - A nota da disciplina TCC I será composta pela média aritmética das três 
verificações de Aprendizagem (VA). O aluno deverá alcançar média 60 e obter 
frequência mínima de 75% para aprovação.  
  

§2° - A avaliação será feira numa escala de zero a cem, sendo aprovado o 
discente que obtiver nota igual ou superior a sessenta.  
  

Art. 11° - O acadêmico que não cumprir as etapas do Trabalho de Conclusão de 
Curso I ou não obtiver aprovação poderá apresentar novo Projeto de Pesquisa ou 
reapresentar o anterior.  
§1° - É obrigatório o cumprimento de todas as etapas subsequentes sem o 
aproveitamento de carga horário anterior, ou seja deverá cursar novamente a 
disciplina TCC I. 
 
CAPÍTULO III: DA DISCIPLINA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 
 
Art. 13° - A disciplina TCC II consiste no desenvolvimento da pesquisa, projeto 
mecânico, artigo científico e defesa pública. 
 
Seção I: Artigo Científico 
 
Art. 14° - O artigo científico, expressão formal do Trabalho de Conclusão de 
Curso, a ser elaborado pelo acadêmico do 10° período do curso de engenharia 
mecânica com o acompanhamento do orientador e entregue ao docente de TCC 
conforme estabelecido no cronograma da disciplina, deverá obedecer: 

a) no seu conteúdo, às finalidades estabelecidas no artigo 2° deste 
Regulamento. 

b) na sua estrutura formal, aos critérios técnicos estabelecidos pelo manual de 
elaboração de artigo científico do curso de engenharia mecânica da 
UniEVANGÉLICA, ou pelas regras vigentes no Simpósio a ser apresentado. 
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Seção II: da defesa do TCC 
 
Art. 15° - A defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, representado pelo artigo 
científico, é atividade obrigatória ao acadêmico e será agendada pela 
Coordenação de TCC. 
 
§1° – Somente estará habilitado a defender o Trabalho de Conclusão de Curso, o 
acadêmico que entregar a Ata de aceite de defesa de artigo do acadêmico 
devidamente assinada pelo professor orientador juntamente com três exemplares 
impressos do artigo científico até 15 dias antes da sessão da defesa. 
 
§2° – Se o orientador desaprovar o artigo científico desenvolvido pelo acadêmico, 
o discente estará reprovado na disciplina e não poderá apresentar na sessão da 
defesa. O professor orientador deverá preencher a Ata de recusa de defesa de 
artigo do acadêmico e entregar ao docente de TCC juntamente com um exemplar 
impresso do artigo. 
 
Art. 16° - A sessão de defesa, instalada por seu Presidente, poderá ser realizada 
em simpósio interno ou externo ao curso de Engenharia Mecânica da 
UniEVANGÉLICA. Caso o discente opte pela apresentação em congresso externo 
exclui-se a avaliação oral pela banca, beneficiando-o com nota máxima neste 
modo de avaliação.  
 
§1 – O tempo de apresentação do artigo científico será determinado pelo 
congresso. 
 
§2 – Em caso extraordinário devidamente comunicado e justificado, com 
antecedência, ao orientador e à Coordenação de TCC, o discente poderá 
apresentar seu artigo fora do simpósio, conforme decidido pela coordenação, sob 
as seguintes regras de apresentação: 

a) abertura; 
b) até quinze minutos, sem interrupções, para o acadêmico discorrer sobre a 

pesquisa realizada; 
c) até dez minutos, para cada membro da banca fazer considerações e 

perguntas ao acadêmico; 
d) até cinco minutos, sucessivamente, para o acadêmico responder a cada 

examinador; 
e) até cinco minutos, para cada membro da banca fazer as considerações 

finais; 
f) até cinco minutos de encerramento pelo presidente da banca. 

 
Art. 17° - O presidente da banca, em ato contínuo ao encerramento da sessão, 
reunirá com a banca examinadora para proceder à avaliação do acadêmico. 
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Seção III: da banca examinadora 
 
Art. 18° - a banca examinadora terá por atribuição avaliar o artigo científico e a 
respectiva defesa que lhe foi designada pelo docente da disciplina de TCC. 
 
§Único – Cada membro da banca deverá entregar parecer por escrito sobre o 
artigo apresentado e sobre o documento escrito, seguindo a Ata de Avaliação da 
Apresentação Oral e a Ata de Avaliação do Artigo. 
 
Art. 19° - A banca examinadora será composta por três membros, sendo 
obrigatória a presença do professor orientador como membro da banca, o qual 
assume a função de Presidente da banca. 
 
Seção IV: da avaliação do acadêmico 
 
Art. 20° - A avaliação do acadêmico no TCC II compreenderá a análise do trabalho 
escrito, pela banca examinadora e pela Coordenação do TCC, a qual avaliará a 
formatação do artigo; e da defesa oral, considerando a postura do aluno a 
utilização adequada do tempo, o uso correto da língua portuguesa, a comunicação 
verbal e o domínio do tema. As pontuação estão descriminadas na Ata de 
Avaliação da Apresentação Oral e na Ata de Avaliação do Artigo. 
 
§1° - A nota do TCC, a qual também será a nota final da disciplina TCC II, será 
composta pela média aritmética daquelas atribuídas de forma individual pelos 
membros da banca examinadora mais a nota da Coordenação. 
 
§2° - A avaliação será feita numa escala de zero a cem, sendo aprovado o 
discente que obtiver nota igual ou superior a sessenta. 
 
Art. 21° - O acadêmico que não cumprir as etapas do Trabalho de Conclusão de 
Curso ou não obtiver aprovação poderá apresentar novo Artigo Científico ou 
reapresentar o anterior, mas terá que cumprir todas as etapas subsequentes sem 
o aproveitamento de carga horário anterior, ou seja deverá cursar novamente a 
disciplina TCC II. 
 
CAPÍTULO IV: DA ORIENTAÇÃO DA PESQUISA 
 
Art. 22° - A orientação ou coorientação da pesquisa deverá ser realizada por um 
docente do curso de engenharia mecânica da UniEVANGÉLICA. 
 
§1° – A carga horária semanal destinada à orientação por acadêmico será àquela 
prevista nas normas da UniEVANGÉLICA. 
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§2° - O orientador do TCC deverá ser o mesmo para as disciplinas TCC I e TCC II 
e a eventual mudança, seja por iniciativa do acadêmico ou do orientador, somente 
será admitida por motivo devidamente justificado e documentado. 
 
Art. 23° - A indicação do orientador será feira pelo discente em formulário próprio 
até duas semanas após o início das aulas do semestre letivo. 
 
Art. 24° - Ao acadêmico apto a cursar as disciplinas TCC I e TCC II, incumbirá 
obter a aceitação de um professor para orientá-lo nas respectivas atividades, 
mediante o Termo de Aceitação de Orientação e compromisso recíproco de 
orientação. O acadêmico deverá entregar o Termo de aceitação até duas 
semanas a contar do início do semestre letivo, período no qual estará cursando a 
disciplina TCC I. 
§Único – O acadêmico poderá ter um co-orientador podendo ser docente ou outro 
profissional da área de abrangência da pesquisa, desde que seu orientador aceite. 
 
 
CAPÍTULO V: DAS RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS DO ACADÊMICO 
 

Art. 25° - Ao acadêmico, além de outros deveres inerentes à atividades curricular, 
incumbe: 
a) respeitar e cumprir este Regulamento; 
b) seguir o calendário de atividades do trabalho de conclusão de curso. 
c) Comparecer às reuniões convidadas pela Coordenação do Trabalho de 

Conclusão de Curso; 
d) Convidar um docente da UniEVANGÉLICA para orientar-lhe nas atividades de 

trabalho; 
e) Elaborar o projeto de pesquisa e desenvolvê-lo sob o acompanhamento do 

docente ministrante da disciplina TCC I, primando pelo cumprimento do 
respectivo cronograma. 

f) Elaborar o artigo com observância deste Regulamento, sob o acompanhamento 
do orientador. 

g) Entregar para cada membro da banca um exemplar impresso e encadernado, 
devidamente protocolado, na data de entrega determinada no cronograma de 
atividades. 

h) Defender oralmente seu artigo científico no dia, hora e local divulgados pelo 
docente de TCC; 

i) Elaborar a versão final corrigida do trabalho (um exemplar impresso e dois em 
CD-ROM) e obter do orientador a Ata de Reconhecimento da Versão definitiva 
do artigo nos quais ambos deverão ser entregues ao docente de TCC uma 
semana antes do término do semestre letivo. 

j) Entregar ao docente de TCC a autorização para disponibilização na biblioteca 
da UniEVANGÉLICA do trabalho em formato eletrônico ou publicar em meio 
eletrônico. 
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CAPÍTULO VI: DA COORDENAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 
 

Art. 26° - A Coordenação do TCC é feita pelo docente da disciplina e tem por 
atribuição geral estabelecer o cronograma de atividades a ser cumprido pelos 
acadêmicos e implementar as atividades do respectivo processo de avaliação. 
 
Art. 27° - O Coordenador é o professor responsável pela disciplina de TCC I e 
TCC II. 
 
Art. 28° - Ao Coordenador/Professor compete: 
a) Primar pelo cumprimento deste regulamento; 
b) Elaborar e divulgar no início de cada semestre letivo o Calendário de Atividades 
do Trabalho Conclusão do Curso de Engenharia Mecânica. 
c) Receber os Projetos de Pesquisa e os Artigos. 
d) Organizar e divulgar as sessões de defesa. 
e) Efetuar o registro das notas e presenças dos acadêmicos matriculados nas 
disciplinas TCC I e TCC II. 
f) Levar à Direção do Curso de engenharia Mecânica questões não previstas no 
presente Regulamento. 
 

CAPÍTULO VII: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 29° - Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 
Colegiado do curso de Engenharia mecânica da UniEVANGÊLICA, podendo ser 
revisado a qualquer momento, visando o aprimoramento de suas disposições, no 
todo ou em parte. 

 

Anápolis, _____de ____________ de 2018 

 

 

 

 

 

 



 

 

248 

 

ANEXO 5 -  REGULAMENTO ORIENTATIVO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 

DE PROFICIÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS  - UniEVANGÉLICA 

Curso de Engenharia Mecânica 

 

 

REGULAMENTO ORIENTATIVO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 

PROFICIÊNCIA 

 

 
O presente regulamento normatiza a avaliação de proficiência para 

comprovação do extraordinário aproveitamento de estudos e disciplina do Curso 
de Engenharia Mecânica do Centro Universitário de Anápolis. 

 
Art. 1º -  Conforme previsto no parágrafo 2° do Artigo 47 da Lei 9394/96 (LDB), 
poderão solicitar o exame de proficiência os alunos que tenham extraordinário 
aproveitamento de estudos, obtido através de experiência profissional, oriundo de 
atividades diárias, cursos de formação específica ou aperfeiçoamento, poderão 
comprová-lo através de documentação, avaliação de proficiência e/ou prova oral e 
prática, obtendo aprovação poderão obter aproveitamento em disciplinas 
específicas de seu curso, eliminando a necessidade de cursá-las. 
 
§ 1º - Não se aplica a situação de “extraordinário aproveitamento de estudos” para 
as disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC I E II) e Estágio 
Supervisionado. 
 
§ 2º - A definição do processo avaliativo pela modalidade de prova escrita e/ou 
oral e/ou prova prática fica condicionada à deliberação da Comissão de Avaliação, 
considerando os princípios e a natureza da área de conhecimento a ser avaliada. 
 
Art. 2º - Os acadêmicos que queiram comprovar o extraordinário aproveitamento 
de estudos em uma disciplina deverão fazer a solicitação para avaliação de 
proficiência, junto a Secretaria Acadêmica, como segue: 
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§ 1º - Em prazos previstos no Calendário Acadêmico; 
§ 2º - Apresentar cópias autenticadas dos documentos comprobatórios constando 
as formas pelas quais obteve o conhecimento a ser avaliado; 
 
§ 3º - No ato do encaminhamento da solicitação, deverá ser preenchido 
requerimento na Secretaria Acadêmica; 
 
Art. 3º - O acadêmico poderá solicitar a avaliação de proficiência em qualquer 
disciplina do curso, exceto aquelas apontadas no parágrafo 1º do Artigo 1º desta 
resolução, desde que:  
 
§ 1º - O aluno poderá solicitar exame de proficiência no máximo para 03 (três) 
disciplinas do curso; 
 
§ 2º - Caso o requerimento para a avaliação de proficiência seja feito para uma 
disciplina profissionalizante, a Comissão de Avaliação do curso deverá analisar o 
conteúdo da justificativa do aluno, buscando identificar elementos que comprovem 
a obtenção do extraordinário aproveitamento de estudos, que justifique o aluno 
submeter-se a este tipo de solicitação. 
 
Art. 4º - As solicitações protocoladas na Secretaria Acadêmica, se procedentes, 
serão encaminhadas a Coordenação do Curso, que tomará as seguintes 
providências: 
 
§ 1º - Formará uma Comissão de Avaliação, composta por 3 (três) docentes, 
sendo um dos quais o Professor que ministra a disciplina ou que possua maior 
afinidade com o conteúdo; 
 
§ 2º - Esta Comissão terá a incumbência de preparar e corrigir a Prova de 
Proficiência, baseada no conteúdo que será ministrado durante o semestre, 
pertinentes a disciplina; 
 
§ 3º - O “extraordinário aproveitamento dos estudos” será concedido ao aluno que 
obtiver nota igual ou superior a 6 vírgula zero (6,0) nos processos avaliativos 
conduzidos pela Comissão de Avaliação, conforme processo avaliativo do curso. A 
avaliação poderá contemplar atividades de avaliação escrita, oral e prática de 
laboratório. 
 
§ 4º - Após a correção da prova, a nota alcançada pelo aluno, será disponibilizada 
na Secretaria Acadêmica para conhecimento do mesmo; 
 
§ 5º - Cada acadêmico terá direito a apenas uma solicitação de avaliação de 
proficiência em cada disciplina. 
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Art. 6º - Sendo reprovado na avaliação de proficiência, o aluno deverá 
obrigatoriamente matricular-se, cursar a disciplina em regime regular de estudos e 
pagar os créditos que vier a cursar em decorrência da reprovação. 
 
Art. 7º - O acadêmico aprovado na avaliação de proficiência, terá como conceito 
final na disciplina a nota obtida na avaliação, e a Secretaria Acadêmica registrará 
também 100% de frequência. 
 
Art. 8º - Caso haja mais de uma solicitação de avaliação de proficiência de uma 
mesma disciplina, estas deverão ser agrupados para avaliação por uma mesma 
Comissão de Avaliação. 
 
Art. 9º - Caso o aluno discorde do resultado final da avaliação de proficiência, 
poderá protocolar recurso, na Secretaria Acadêmica, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias corridos, após o recebimento da nota final referente à prova de 
proficiência;  
 
Parágrafo Único – Caberá à Direção do Curso de Engenharia Mecânica, a 
nomeação de uma comissão de no mínimo três docentes para avaliar e deliberar 
em última instância sobre o pedido de recurso. 
Art. 10º - Esta Resolução entrará em vigor após aprovação do Colegiado do Curso 
de Engenharia Mecânica e respectivo registro em Ata.  
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ANEXO 6 - REGULAMENTO DE MONITORIA 

PROGRAMA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA DO CURSO DE ENGENHARIA 

MECÂNICA 

 

 

 

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS  - UniEVANGÉLICA 

Curso de Engenharia Mecânica 

 

PROGRAMA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA DO CURSO DE ENGENHARIA 

MECÂNICA 

 

INTRODUÇÃO 

O exercício da Monitoria constitui-se em uma atividade de grande 
relevância, especialmente, por estimular no discente de graduação sua vocação 
para a docência.  Além disso, constitui uma oportunidade  de reforço no processo 
de aprendizagem. Nesta perspectiva, o colegiado do curso de Engenharia 
Mecânica elaborou  e aprovou a proposta que regulamenta a monitoria, 
contemplando todas as etapas relevantes e pertinentes ao processo tais como 
inscrição, seleção, acompanhamento do monitor. 
  
1. OBJETIVOS 

 
O Programa de Monitoria Voluntária do Curso de Engenharia Mecânica tem 

como  objetivo estimular o interesse do discente pela carreira docente e fortalecer 
o processo de aprendizagem colaborativa entre os discentes de Engenharia 
Mecânica sob a tutela e orientação de um docente do curso. 

 

2. ESTRUTURA  
O Programa de Monitoria Voluntária será coordenado pelo Diretor e a 

Coordenação Pedagógica do Curso de Engenharia Mecânica a quem caberá: 
a) Elaborar as normas e o regulamento que regem o Programa; 
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b) Expedir certificado de monitoria e fornecer declarações; 
c) Supervisionar o Programa de Monitoria Voluntária; 
d) Proceder às inscrições; 
e) Acompanhar, juntamente com o docente tutor, o desempenho do monitor 

com base no desenvolvimento das atividades ao longo do semestre; 
f) Emitir parecer sobre cumprimento de frequência e atividades do monitor; 

 

3. SELEÇÃO 
a) O processo terá início mediante a publicação do edital do processo de 
seleção de monitores voluntários pela Diretoria e Coordenação Pedagógica do 
Curso de Engenharia Mecânica. 
b) Divulgação de edital, tratando do processo seletivo, pela Diretoria e 
Coordenação Pedagógica do Curso, contemplando as disciplinas de todos os 
períodos do curso; o período de inscrição e critérios de seleção de monitores 
voluntários. 
c) Inscrição dos candidatos através do Formulário 01. 
d) Avaliação, pelos docentes-orientadores, sobre o conhecimento, as 
habilidades didáticas do candidato a monitor da disciplina. Poderá ser 
empregado, também, o critério “Entrevista”; 
e) O candidato aprovado assinará um termo de compromisso, Formulário  02 
junto com o seu docente-orientador. 
 

4. ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 
a. Participar, junto com o docente orientador, das atividades de ensino, de 

acordo com o seu grau de conhecimento e com os objetivos da monitoria 
voluntária determinados pelo docente tutor; 

b. Facilitar o relacionamento entre os discentes e docentes contribuindo para 
o cumprimento do proposito do processo ensino-aprendizagem; 

c. Avaliar o andamento da disciplina do ponto de vista do discente, 
apresentando sugestões ao docente; 

d. Ter frequência igual ou superior a 75% nas atividades de monitoria; 
e. Apresentar ao docente orientador, quando for o caso, proposta de seu 

desligamento do Programa de Monitoria Voluntária, com antecedência 
mínima de 15 dias. 

 
5- SERÁ  VEDADO AO MONITOR: 

a. Substituir o docente em atividade de acadêmicas, incluindo ministrar aulas; 
b. Avaliação dos discentes; 
c. Preenchimento de diários de classe; 
d. Atividades meramente administrativas; 
e. O acúmulo de disciplinas de monitorias dentro do mesmo período letivo.  

 
6- O MONITOR SERÁ DESLIGADO DE SUAS FUNÇÕES: 

a. Pelo não cumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no 
Programa de Monitoria Voluntária; 
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b. Relacionamento inadequado com o orientador ou outros monitores; 
c. Por desejo pessoal do monitor (desistência); 

Caso o desligamento ocorra durante ao longo do semestre em vigência da 
monitoria voluntária, o discente perde seu direito de receber qualquer declaração 
ou certificado que comprove sua participação no programa de monitoria voluntária.  

  
7. RENOVAÇÃO 

Será possível renovar a monitoria por mais um ano (2 (dois) semestres), 
improrrogável, dentro das normas estabelecidas para os candidatos à monitoria 
voluntária. Para os candidatos à renovação é condição adicional o parecer 
favorável do docente orientador. Neste caso, o candidato à renovação deverá 
preencher o Formulário 03, juntamente com seu orientador. 

 
8. REQUISITOS DO DOCENTE - ORIENTADOR 

Para poder participar do Programa de Monitoria Voluntária, o docente deve 
possuir experiência e formação compatíveis com a função de orientador, ser no 
mínimo especialista, dispor de tempo para a orientação do monitor. 

 
9. ATRIBUIÇÕES DO DOCENTE - ORIENTADOR 

a. Participar da elaboração do processo de seleção de monitores; 
b. Elaborar as ações de monitoria em conjunto com seu monitor; 
c. Orientar e/ou assistir o monitor em suas atividades específicas, reunindo-se 

periodicamente para planejar, acompanhar e avaliar as monitorias do 
Monitor Voluntário; 

d. Identificar eventuais falhas na execução do Programa de Monitoria e propor 
soluções para resolução dos problemas; 

e. Avaliar periodicamente as atividades do Monitor; 
f. Promover ou participar de reuniões de integração dos monitores da Área; 

Fica vedado ao Docente Orientador usar o Monitor como substituto 
nas aulas práticas ou teóricas. O papel do Monitor é de auxiliar, não 
substituir o Docente. 

 
10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

O acompanhamento e a Avaliação do monitor serão feitos pelo Docente-
orientador através do: 

 Cumprimento das orientações de monitoria elaborada pelo docente ao 
Monitor;  

 Avaliações e orientações do Monitor. Os relatórios serão entregues na 
Secretaria do Curso de Engenharia Mecânica de acordo com calendário 
estabelecido em edital pelo Programa de Monitoria Voluntária.  
 

 
 
 



 

 

254 

 

FORMULÁRIO 01 - CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

EDITAL Nº ____/20____ 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE MONITORIA 
 

Eu, 
__________________________________________________________________
, discente regularmente matriculado no Curso de Engenharia Mecânica, 
matrícula______________________, CPF no_____________________________, 
residente à rua _____________________________________________________, 
no____________, bairro ____________________, telefone _______________, 
vem requerer inscrição ao concurso de monitoria na(s) DISCIPLINA(S) de 
_________________________________________________________________. 
Declara que a conclusão de seu curso está prevista para o ano 
_______________, que obteve aprovação na disciplina objeto desta Seleção, 
responsabilizando-se pelas informações acima. 
 

Anápolis, _____/_____/____              
 

______________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
O Candidato cursou a disciplina no ________ semestre de _______, obtendo 
aproveitamento de _________%.  
 
OBSERVAÇÃO:_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
DESPACHO FINAL:    DEFERIDO   (    ) INDEFERIDO   (    )                        
Anápolis ____/____/_____       

                                       
Direção do Curso de Engenharia Mecânica.  

Anápolis, ____ de ________ de 20_____ 
 

 
 
 
                                                           

          
                                                                                                 
                                                                                                               

 
 

Prof. Me. Hélio de Souza Queiroz 
Diretor do curso de  

Bacharelado em Engenharia Mecânica 
 
 

Prof. Me. Ricardo Wobeto 
Coordenador Pedagógico do Curso de 
Bacharelado em Engenharia Mecânica 
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      FORMULÁRIO 02 - TERMO DE COMPROMISSO DE 
MONITORIA 

         ANO: ___________ 
 

Eu, 
_____________________________________________________________, 
Nº de matrícula ________________, discente do ____________ período do 
Curso de Engenharia Mecânica, assumo o compromisso de exercer no 
período de ___/____/20___ a ___/___/20____ a monitoria da disciplina 
_____________________________________________________________,  
 
assumindo os seguintes compromissos: 

a) Cumprir 1 hora semanal de trabalho; 
b) Desenvolver o Plano de Trabalho do Monitor elaborando em conjunto 
com o Docente – Orientador; 
c) Apresentar relatório semestral ao Docente – Orientador,  
d) Cumprir as disposições normativas inerentes ao Programa de Monitoria. 

Ciente de que a monitoria é voluntária e não constitui nenhum tipo 
vínculo empregatício com o Centro Universitário de Anápolis – 
UniEvangélica e o Curso de Engenharia Mecânica, para firmar a 
validade do que aqui se estabelece, assino o presente TERMO DE 
COMPROMISSO, em 02 (duas) vias, fazendo jus ao beneficio da 
Monitoria (certificado de participação no Programa da Monitoria 
Voluntária) somente enquanto nela permanecer e convier ao CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS. 
 

Anápolis, ___/____/________. 
 
________________________________          _____________________________ 
             Assinatura do Monitor                           Assinatura do Docente da            
                                                                             Disciplina de monitoria                    
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FORMULÁRIO 03 - REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE 
MONITORIA VOLUNTÁRIA 

 
Eu, 
_________________________________________________________________, 
discente regularmente matriculado No CURSO _________________________sob 
o no ______________________, CPF no ___________________________, 
residente à rua 
___________________________________________________________, no ___, 
bairro_______________________________, telefone _____________________, 
vem requerer renovação de monitoria voluntária na Área de 
___________________, sob a orientação do 
Prof(a).________________________________________________________. 
Declara estar ciente de que a renovação da monitoria nesta área será por mais um 
(01) semestre, prorrogável por mais um (01) semestre. 
 

Anápolis, _____/_____/_____ 
 

____________________________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO A RENOVAÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
O Candidato foi monitor da área no ano de ________, apresentando os relatórios 
de freqüência e avaliação, cumprindo satisfatoriamente suas funções, descritas no 
Projeto de Monitoria e Plano de Trabalho do Monitor.  
OBSERVAÇÕES DO DOCENTE-ORIENTADOR: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Anápolis, _____/_____/_____ 
                                                                              
_____________________________________ 
   ASSINATURA DO DOCENTE ORIENTADOR 
__________________________________________________________________ 
DESPACHO FINAL:         DEFERIDO        (    ) 
                                         INDEFERIDO     (    )     
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ANEXO COMPLEMENTAR: 6.1 
RELATÓRIO DO MONITOR 
 
MONITOR:_________________________________________________________ 
ORIENTADOR:___________________________________DISCIPLINA:________ 
PERÍODO DA MONITORIA VOLUNTÁRIA: _____/_____/_____ à 
______/_____/_______ 
 
ATIVIDADES REALIZADAS 

            
 
 
 
 
 
ATIVIDADES NÃO REALIZADAS 

 
 
 
 
 
OUTRAS ATIVIDADES EXTRA – PLANO 

 
 
 
 
 
APRENDIZAGEM ADQUIRIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Anápolis, _____/_____/_____ 

                                                                                
                                        ___________________________________ 
                                                                     Monitor 
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ANEXO COMPLEMENTAR: 6.2 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO MONITOR (__) PARCIAL    (__) FINAL 
 
ORIENTADOR:______________________DISCIPLINA:_____________________ 
MONITOR:_________________________________________________________ 
 
1. Quais foram as atividades desenvolvidas pelo monitor neste semestre? 
  
 
 
 
 
 
2. Durante este semestre, como foi o desempenho do monitor quanto: 
 
 
 
 
 

2.1 Ao domínio do conteúdo da disciplina? 
Bom (    )         Regular  (    )           Insuficiente  (    ) 

2.2 À operacionalização das atividades programadas? 
Bom (    )         Regular  (    )           Insuficiente  (    ) 

2.3 À assiduidade e pontualidade? 
Bom (    )         Regular  (    )           Insuficiente  (    ) 

2.4 Ao relacionamento com a equipe de trabalho? 
Bom (    )         Regular  (    )           Insuficiente  (    ) 

2.5 À participação, regularidade e capacidade na resolução de problemas? 
Bom (    )          Regular  (    )          Insuficiente  (    ) 

3. Como o monitor é orientado para o desenvolvimento das atividades? 
4. Que sugestões você daria para melhorar este Programa?       

                                                                      
 
 
 
 
          

Anápolis, ____/_____/_____ 
 
 
 

____________________________________________ 

Docente – Orientador 

 


