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APRESENTAÇÃO 
 

O Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação é ofertado 

pelo Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) desde 2011. 

Autorizado pela Resolução CAS 2/2011, de 07 de abril de 2011, com carga 

horária total 4320 horas/aula e duração de cinco anos, o curso é oferecido no 

turno noturno, de segunda à sexta-feira, com aulas aos sábados, no período 

vespertino. São ofertadas sessenta vagas semestrais, sendo seu acesso por 

meio de processo seletivo. 

O curso atende a demanda local e regional, propiciando uma sólida 

formação em Ciência da Computação, Matemática e Produção, visando a 

criação de sistemas de software de alta qualidade, produzidos de maneira 

sistemática, controlada, eficaz e eficiente, que levem em consideração 

questões éticas, sociais, legais e econômicas. 

O curso possui uma estrutura didático-pedagógica condizente com as 

políticas estabelecidas pelo Ministério da Educação e a Sociedade Brasileira de 

Computação. Assim, este Projeto Pedagógico tem como desafio formar 

egressos, a partir da tríade: ensino, pesquisa e extensão, atendendo às 

exigências do mercado de trabalho e da formação humanística, necessária a 

um profissional e cidadão reflexivo. 

 

Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA 

 
Dr. Ernei de Oliveira Pina 

Presidente da Associação Educativa 
Evangélica (AEE) 

 
Dr. Carlos Hassel Mendes 

Reitor do Centro Universitário de 
Anápolis (UniEVANGÉLICA) 

 
 

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

PROACAD/UniEVANGÉLICA 

 
 

Prof. M.e Sandro Dutra e Silva 
Pró-Reitor de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária 

 
Prof. Dr. Ariovaldo Lopes Pereira 
Assessor de Planejamento Pedagógico 

– PROACAD/UniEVANGÉLICA 

 
Lúcio Carlos de Carvalho 

Boggian 
Diretor Administrativo 

 
Aparecida Maria José Pereira 

Diretora Financeira 

 
Equipe Organizadora do Projeto Pedagógico 
Profa. Ma. Viviane Carla Batista Pocivi – Diretora do Curso de Engenharia de Computação 
Profa. Ma. Adrielle Beze Peixoto – Membro do Núcleo Docente Estruturante 
Prof. Me. Millys Fabrielle Araújo Carvalhaes – Membro do Núcleo Docente Estruturante. 
Profa. Ma. Renata Dutra Braga – Membro do Núcleo Docente Estruturante 
Profa. Ma. Rosana Machado de Souza – Membro do Núcleo Docente Estruturante 



 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 
1. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL ......................................................................... 7 

1.1 Contexto socioeconômico e político da sociedade contemporânea ................... 7 
1.2 Contexto educacional local e regional ............................................................... 8 

1.2.1 Educação Básica ............................................................................................ 10 

1.2.2 Educação Superior ......................................................................................... 13 
2. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL ...................................................... 15 

2.1 Características da Instituição Mantenedora .......................................................... 15 
2.2 Características da Mantida (Centro Universitário de Anápolis) ........................... 16 

2.1.1 Áreas de Atuação Acadêmica ........................................................................ 16 

2.3 Política de atendimento a proteção dos direitos da pessoa com transtorno do 

espectro autista ........................................................................................................... 17 
3. CONCEPÇÃO DO CURSO ....................................................................................... 20 

3.1 Identificação do curso ........................................................................................... 20 

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

diplomas, transferências) ............................................................................................ 20 
3.2.1 Regime Escolar .............................................................................................. 21 

3.2.2 Número de vagas e entradas anuais ............................................................... 21 
3.3 Justificativa do curso ............................................................................................ 21 

3.4 Objetivos do curso ................................................................................................ 22 
3.4.1. Objetivo Geral .............................................................................................. 22 
3.4.2. Objetivos Específicos ................................................................................... 22 

3.5 Perfil profissional do egresso ............................................................................... 23 
3.5.1 Habilidades e Competências .......................................................................... 23 

3.6 Políticas institucionais no âmbito do curso .......................................................... 24 
3.6.1 Políticas institucionais de ensino no âmbito do curso ................................... 27 
3.6.2 Políticas institucionais de pesquisa no âmbito do curso ................................ 28 

3.6.3 Políticas institucionais de extensão no âmbito do curso ............................... 30 

3.6.4 Atividades de ensino e sua articulação com a pesquisa e a extensão ............ 31 
3.7 Metodologias de ensino ........................................................................................ 36 

3.7.1 Tecnologias de Informação e Comunicação no processo de ensino e 

aprendizagem .......................................................................................................... 37 
3.7.2 Material didático institucional ....................................................................... 38 

3.7.3 Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes (cursos na 

modalidade EAD) ................................................................................................... 40 

3.8. Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem .............................................. 41 
3.9. Programas de nivelamento................................................................................... 42 
3.10 Atividades práticas de ensino ............................................................................. 42 
3.11 Apoio ao discente ............................................................................................... 42 

3.11.1  UniATENDER ........................................................................................... 43 

3.11.2  UniSOCIAL ................................................................................................ 44 

3.11.3  UniCUIDAR ............................................................................................... 45 

3.12 Atividades de tutoria - ambiente EaD................................................................. 45 
3.13 Responsabilidade social ...................................................................................... 46 
3.14 Processos de avaliação do curso ......................................................................... 47 
3.15 Articulação entre a graduação e a pós-graduação .............................................. 48 

4. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO ................. 49 
4.1 Direção do curso ................................................................................................... 49 
4.2 Coordenação pedagógica ...................................................................................... 50 



 

 

4.3 Coordenação de Projetos Interdisciplinares ......................................................... 51 

4.4 Coordenação de Monitoria, Pesquisa e Extensão ................................................. 51 
4.5 Coordenação de Avaliação ................................................................................... 52 
4.6 Núcleo Docente Estruturante (NDE) .................................................................... 52 

4.7 Colegiado do curso ............................................................................................... 55 
4.8 Corpo docente ....................................................................................................... 55 
4.9 Corpo técnico-administrativo ............................................................................... 62 

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO ....................................................... 64 
5.1 Estrutura curricular ............................................................................................... 65 

5.1.1 Conteúdos curriculares .................................................................................. 66 
5.1.2 Matriz curricular (componentes curriculares) ............................................... 67 
5.1.3 Integralização............................................................................................... 108 

5.2 Flexibilização curricular ..................................................................................... 109 
5.3 Interdisciplinaridade ........................................................................................... 109 

6. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA ................................................ 112 

6.1 Setor administrativo ............................................................................................ 112 

6.2 Sistema Acadêmico ............................................................................................ 112 
6.3 Espaço de trabalho para a direção e coordenação do curso ................................ 113 
6.4 Gabinetes de trabalho para professores em tempo integral - TI ......................... 114 
6.5 Sala de professores ............................................................................................. 114 

6.6 Salas de aula ....................................................................................................... 114 
6.7 Biblioteca ............................................................................................................ 114 

6.7.1 Horário de Funcionamento .......................................................................... 114 

6.7.2 Espaço físico ................................................................................................ 114 
6.7.2 Acervo Geral................................................................................................ 115 

6.7.3 Bases de dados Portal de Periódicos Capes (Total 127) .............................. 116 
6.7.4 Acervo Específico de Engenharia de Computação...................................... 117 
6.7.4 Biblioteca Virtual ........................................................................................ 117 

6.7.5 Política para atualização e expansão do acervo ........................................... 118 

6.7.6 Serviços Oferecidos ..................................................................................... 118 
6.7.7 Funcionários da Biblioteca .......................................................................... 119 

6.8 Laboratórios ........................................................................................................ 119 

6.8.1 Laboratório(s) de informática ...................................................................... 119 
6.8.2 Fábrica de Tecnologias Turing .................................................................... 120 

6.8.3 Responsabilidade e Perfil dos Técnicos de Laboratórios de Informática .... 121 
6.9 Áreas de convivência e lazer .............................................................................. 121 
6.10 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida .................................................................................................................... 121 
6.10.1 Instalações Sanitárias ................................................................................. 122 

6.11 Setores de serviços e apoio ............................................................................... 123 
6.11.1 Agência Bancária ....................................................................................... 126 
6.11.2 Reprografia ................................................................................................ 126 

6.11.3 Estacionamento .......................................................................................... 126 
6.11.4 Lanchonetes e Restaurantes ....................................................................... 126 
6.11.5 Esporte e lazer ........................................................................................... 126 

6.12 Outros Espaços Físicos e Serviços da Instituição ............................................. 126 

6.12.1 Limpeza e serviços gerais .......................................................................... 127 
7. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO ................................. 128 

7.1 Atribuições Da CPA ........................................................................................... 128 
7.2 Subcomissão de Especialista em Avaliação – SEA............................................ 130 



 

 

8. REQUISITOS LEGAIS, DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO (INSTRUMENTO 

MEC/INEP DE ABRIL DE 2016) ............................................................................... 132 
9. REFERÊNCIAS PARA ELABORAÇÃO DO PPC ................................................ 134 
10. ANEXOS ................................................................................................................ 135 

10.1 ATOS NORMATIVOS DO CURSO: CRIAÇÃO, AUTORIZAÇÃO, 

RECONHECIMENTO, RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO E OUTROS . 135 
10.2 REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO ................................ 148 
10.3 REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES ..................... 176 
10.4 REGULAMENTO DE TCC ............................................................................. 184 

10.5 REGIMENTO DE MONITORIA .................................................................... 213 
10.6 REGULAMENTO DOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES .................... 236 
10.7 REGULAMENTO DA FEIRA DE IDEIAS .................................................... 242 
10.8 TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS NA FTT ........................................... 246 
10.9 PARCERIA INTERNACIONAL – ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO/FTT 

E ISPVIDA ............................................................................................................... 248 

 
 
 

 



7 

 

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 diferentes 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 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 atuem 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 
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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 de Computação, o qual se propõe a oferecer uma formação 
humana, técnico-científica, ética e profissional que atenda às demandas 
sociais, econômicas e políticas da sociedade contemporânea, com especial 
atenção para as especificidades das realidades regional e local. 

 
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 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 
quatorze 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. 
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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 Associação Educativa Evangélica, em 1960, com a 
oferta das licenciaturas em História, Letras, Geografia e Pedagogia. 

Nos anos 1970, Anápolis passou a ser uma referência no projeto de 
desenvolvimento industrial, com a criação do DAIA (Distrito Agroindustrial de 
Anápolis), inaugurado em 1976. Este Distrito serviria de modelo para que 
outros do gênero fossem instalados no interior do Estado. O DAIA abriga, 
atualmente, o maior número de empresas do Estado. Enquanto tal promove a 
interligação da cidade a grandes metrópoles e outros países, dinamizando a 
economia local.  

Outra ação que influenciou diretamente a dinâmica urbana local foi a 
efetivação da Estação Aduaneira do Interior, conhecida como Porto Seco. O 
Porto Seco propicia a distribuição de mercadorias e facilita as exportações. 

Prevista para finalizar em 2015, a construção do Aeroporto de 
Cargas de Anápolis, considerada obra estratégica para a consolidação da 
plataforma multimodal no município, irá fazer de Anápolis um centro de 
logística, garantindo atração de mais investimentos e o escoamento de 
produtos, podendo ser em breve um dos principais centros de distribuição da 
produção no Brasil. 

Na década de 1990, a abertura e/ou ampliação de Instituições de 
Ensino Superior têm orientado discursos locais que asseguram ser a cidade de 
Anápolis um verdadeiro “polo de educação”. As Instituições de Ensino Superior 
são também representativas da dinâmica urbana desse município. A oferta de 
educação superior promove a circulação de pessoas, dinamizada pela 
instalação de muitos jovens que se mudam ou vêm diariamente de cidades 
circunvizinhas para Anápolis. 

Em face do quadro sociopolítico, econômico e cultural de Anápolis e 
região, a UniEVANGÉLICA contribui positivamente com a comunidade, tanto 
no atendimento às demandas de ensino de graduação e pós-graduação, como 
na pesquisa científica e em atividades de extensão.  

FONTE: PDI 2014-2018.  

 
A história desta Instituição de Ensino Superior revela que sua 

inserção regional, iniciada há mais de 60 anos, vem acompanhando o 
desenvolvimento do país. A ampliação das instalações físicas e de laboratórios, 
o aumento da oferta de cursos e vagas e as ações de pesquisa e extensão têm 
sido realizadas de acordo com o cenário socioeconômico e as demandas 
regionais.  

Nesse sentido, o credenciamento institucional para a modalidade a 
distância amplia as possibilidades para o cumprimento de sua missão 
institucional. A perspectiva regional ganha novo escopo, agora em nível 
nacional, por meio de uma educação a distância mediada via novas tecnologias 
de informação e comunicação. Assim como as demais ações institucionais, em 
seu projeto educacional, as ações de planejamento da estrutura inicial para a 
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modalidade a distância também foram desenhadas utilizando conceitos 
inovadores de gestão e adotando políticas institucionais modernas e eficazes. 
Dessa forma, a EAD nasce com as mesmas características institucionais de 
busca pela qualidade que permeiam seu trabalho desde o ano de 1961, 
quando da criação de seu primeiro curso superior. Para tanto, investimentos 
específicos inerentes a um projeto de EAD - em recursos educacionais, 
humanos, tecnológicos e financeiros já se fazem presentes, criando as 
possibilidades e os caminhos para que a missão institucional seja cumprida, 
agora, no cenário educacional brasileiro. Os valores, os objetivos e as metas 
institucionais serão trabalhados no sentido de atender às necessidades dos 
alunos em cada um dos Polos de Apoio Presencial, propondo atuações 
pedagógicas que possam responder de maneira adequada a essas 
necessidades. 

FONTE: PPI/PDI 2014-2018 

 
A Associação Educativa Evangélica tem buscado acompanhar a 

velocidade das mudanças sem sacrificar os pressupostos éticos e as 
peculiaridades regionais. Nesse sentido, desde a década de 1960 foi uma 
instituição pioneira na formação e qualificação profissional em diversas áreas, 
ressaltando seu compromisso com a comunidade. Portanto, na medida em que 
as exigências foram ficando complexas, a Instituição almejou responder às 
múltiplas necessidades desse cenário, tornando-se, consequentemente, o 
primeiro Centro Universitário do Estado de Goiás.  Na área de tecnologias, a 
UniEVANGÉLICA oferece o curso de Engenharia da Computação. 

A UniEVANGÉLICA e o Curso de Engenharia de Computação estão 
conscientes dos desafios a serem enfrentados, que implicam em interagir em 
um mundo complexo. Para tanto, pretende preparar seu alunado para uma 
visão humanística pautada na sensibilidade social e ética, por meio do 
desenvolvimento de competências que permitam uma atuação profissional 
responsável, comprometida com a qualidade de vida do homem, em suas 
relações com o outro e com a coletividade. 

 
1.2.1 Educação Básica 

O Plano Nacional de Educação, para o decênio 2011-2020 
estabelece como meta universalizar, até 2016, o atendimento da população de 
4 e 5 anos e, ampliar até 2020, a oferta da Educação Infantil de forma a 
atender a 50% da população até 3 anos; universalizar o Ensino Fundamental 
de 9 anos para toda  população de 6 a 14 anos; universalizar, até 2016, o 
atendimento escolar para toda a  população de 15 a 17 anos e elevar, até 
2020,  a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%, nessa faixa 
etária. 

Assim, a universalização do ensino médio é uma exigência da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação e a expansão desse nível de ensino é uma das 
metas do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº. 
10.172/2001, sendo claramente evidenciada no Estado. 

 
Tabela 1 - Censo Escolar do INEP – Matrículas na Educação Básica/Anápolis

1
 

Variável 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                                 
1
 http://www.anapolis.go.gov.br/bde 
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 Matrículas - Total 

(alunos) 
89.399 89.689 94.708 92.336 89.199 85.623 84.924 77.656 76.941 77.869 78.450 77.917 

Matrículas Creche - 

Total (alunos) 
- 674 581 604 675 743 814 1.030 1.240 1.403 1.564 1.787 

 Matrículas na Creche - 

Federal (alunos) 
- - - - - - - - - - - - 

 Matrículas na Creche - 

Estadual (alunos) 
- 5 5 19 - - - - - - - - 

 Matrículas na Creche - 

Municipal (alunos) 
- 366 329 406 410 408 531 663 697 748 902 891 

 Matrículas na Creche - 

Particular (alunos) 
- 303 247 179 265 335 283 367 543 655 662 896 

 Matrículas na 

Alfabetização - Total 

(alunos) 

5.382 5.444 5.587 5.102 - - - - - - - 
 

 Matrículas na Pré-

Escola - Total (alunos) 
2.619 2.601 2.727 2.383 3.086 3.496 2.348 2.337 3.029 3.685 3.814 3.791 

 Matrículas na Pré-

escolar - Federal 

(alunos) 

- - - - - - - - - - - - 

 Matrículas na Pré-

escolar - Estadual 

(alunos) 

274 62 80 112 - - - - - - - - 

 Matrículas na Pré-

escolar - Municipal 

(alunos) 

428 305 236 272 319 451 403 757 1.096 1.378 1.484 1.546 

 Matrículas na Pré-

escolar - Particular 

(alunos) 

1.917 2.234 2.411 1.999 2.767 3.045 - 1.580 1.933 2.307 2.330 2.245 

Matrículas no Ensino 

Fundamental - Total 

(alunos) 

63.654 61.067 59.054 56.021 56.665 53.578 53.541 49.627 48.776 49.490 49.140 
47.89

3 

 Matrículas no Ensino 

Fundamental - Federal 

(alunos) 

- - - - - - - - - - - - 

 Matrículas no Ensino 

Fundamental - 

Estadual (alunos) 

36.047 32.600 29.345 26.263 19.205 16.679 14.333 12.321 11.175 10.997 10.538 
10.04

8 

 Matrículas no Ensino 

Fundamental - 

Municipal (alunos) 

21.585 22.590 23.552 23.695 25.934 25.466 26.479 26.081 25.602 25.571 26.103 
26.46

6 

 Matrículas no Ensino 

Fundamental - 

Particular (alunos) 

6.022 5.877 6.157 6.063 11.526 11.433 12.729 11.225 11.999 12.922 12.499 
11.37

9 

 Matrículas no Ensino 

Médio - Total (alunos) 
15.680 14.995 15.747 16.074 15.872 15.821 17.064 16.544 15.761 15.787 15.813 

16.66

4 

 Matrículas no Ensino 

Médio - Federal 

(alunos) 

- - - - - - - - - - - 169 

 Matrículas no Ensino 13.724 13.088 13.783 14.113 13.553 13.378 14.138 14.167 13.072 12.860 12.905 13.41
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Médio - Estadual 

(alunos) 

9 

 Matrículas no Ensino 

Médio - Municipal 

(alunos) 

- - - - - - - - - - - - 

 Matrículas no Ensino 

Médio - Particular 

(alunos) 

1.956 1.907 1.964 1.961 2.319 2.443 2.926 2.377 2.689 2.927 2.908 3.076 

 Matrículas na 

Educação Profissional 

- Total (alunos) 

- - - - 244 815 1.495 885 1.146 1.818 2.029 1.863 

 Matrículas na 

Educação profissional 

(nível técnico) - 

Federal (alunos) 

- - - - - - - - - - - 75 

 Matrículas na 

Educação profissional 

(nível técnico) - 

Estadual (alunos) 

- - - - - - - 370 223 136 179 228 

Matrículas na 

Educação profissional 

(nível técnico) - 

Municipal (alunos) 

- - - - - - - - - - - - 

 Matrículas na 

Educação profissional 

(nível técnico) - 

Particular (alunos) 

- - - - 244 815 1.495 515 923 1.682 1.850 1.560 

 Matrículas na 

Educação Especial - 

Total (alunos) 

675 614 529 506 614 683 691 1.015 1.127 923 959 1.087 

 Matrículas na 

Educação Especial - 

Federal (alunos) 

- - - - - - - - - - - - 

 Matrículas na 

Educação Especial - 

Estadual (alunos) 

526 485 379 388 31 - 51 135 187 189 169 278 

 Matrículas na 

Educação Especial - 

Municipal (alunos) 

131 129 150 118 135 230 185 384 447 279 420 494 

 Matrículas na 

Educação Especial - 

Particular (alunos) 

18 - - - 448 453 455 496 493 455 370 315 

 Matrículas na 

Educação de Jovens e 

Adultos - Total 

(alunos) 

1.389 4.294 9.911 11.177 12.043 10.487 8.971 6.218 5.862 4.763 5.131 4.832 

 Matrículas na 

Educação de Jovens a 

Adultos - Federal 

(alunos) 

- - - - - - - - - - - 66 
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 Matrículas na 

Educação de Jovens a 

Adultos - Estadual 

(alunos) 

853 3.200 5.557 6.367 7.478 6.730 

5.794 

 

 

 

 

3.889 3.784 3.229 3.187 3.025 

 Matrículas na 

Educação de Jovens a 

Adultos - Municipal 

(alunos) 

160 308 3.283 3.631 3.652 2.863 2.741 2.265 2.033 1.534 1.944 1.741 

 Matrículas na 

Educação de Jovens a 

Adultos - Particular 

(alunos) 

376 786 1.071 1.179 913 894 436 64 45 - - - 

Docentes - Total 

(número) 
3.475 3.610 3.743 3.851 3.652 3.771 3.863 2.966 3.160 3.293 3.297 

 

Estabelecimentos de 

Ensino - Total 

(número) 

191 187 185 176 172 180 182 180 192 218 206 
 

Salas de Aula -  Total 

(número) 
1.633 1.722 1.799 1.739 1.685 1.735 1.809 1.799 2.000 2.104 2.086 

 

Fontes: Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira - MEC/INEP / Secretaria de Estado da Educação – SEE. 

 

 
1.2.2 Educação Superior 

O último Censo da Educação Superior de 2014 divulgado pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, registrou 
a existência de 2.368 Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil. 

A tabela a seguir mostra a quantidade de matrículas no ensino 
superior, apresentando dados da federação e do estado de Goiás.  

 
Tabela 3 - Dados Gerais - Graduação Presencial e a Distância 
 
Matrículas nos Cursos de Graduação Presenciais e a Distância, por Cor / Raça segundo a 
Unidade da Federação e a Categoria Administrativa das IES – 2011 

Unidade da 

Federação / 

Categoria 

Administrativa 

Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais e a Distância por Cor / Raça   

Total Branca Preta Parda Amarela Indígen

a 

Não 

Dispõe da 

Informação 

Não 

Declarad

o 

Brasil 6.739.689 1.435.494 161.185 646.014 67.006 9.756 2.255.937 
2.164.29

7 

Pública 1.773.315 395.434 72.774 216.521 25.204 3.540 655.313 404.529 

Federal 1.032.936 224.115 58.305 145.035 16.776 2.095 368.915 217.695 

Estadual 619.354 146.702 13.637 66.177 7.958 1.371 261.982 121.527 

Municipal 121.025 24.617 832 5.309 470 74 24.416 65.307 

Privada 4.966.374 1.040.060 88.411 429.493 41.802 6.216 1.600.624 
1.759.76

8 

Goiás 221.768 31.156 3.932 22.495 2.495 161 98.442 63.087 

Pública 58.581 4.062 1.233 2.825 207 15 26.588 23.651 

Federal 29.201 2.115 332 1.713 106 7 23.889 1.039 
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Estadual 19.685 1.818 895 1.046 98 3 1.231 14.594 

Municipal 9.695 129 6 66 3 5 1.468 8.018 

Privada 163.187 27.094 2.699 19.670 2.288 146 71.854 39.436 

Fonte: MEC/INEP/DEED 

Notas: 1- IF/CEFET - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e Centro Federal de Educação 

Tecnológica. 

 
Em relação ao ensino superior, a cidade de Anápolis experimentou 

marcante desenvolvimento nos últimos anos, tornando-se um polo universitário. 
O ingresso no ensino superior tem assumido um caráter natural de 
continuidade por quem termina o Ensino Médio e uma alternativa de inserção 
no mercado de trabalho. Também, tem sido marcante o ingresso de muitos 
trabalhadores no Ensino Superior, que estão no mercado de trabalho e que 
terminaram o ensino médio há algum tempo ou que buscam uma segunda 
qualificação. 

Conforme dados do Censo Escolar do INEP, em 2016, no município 
de Anápolis foram registradas 11.506 matrículas iniciais no ensino médio 
regular, além de 1.903 na educação de jovens e adultos na modalidade 
presencial. O número de estudantes matriculados no ensino médio é bastante 
significativo, o que confirma a existência de uma demanda potencial por 
formação superior na região. 

Além disso, o município recebe estudantes de mais de 10 municípios 
vizinhos e estudantes contemplados pelo Programa Universidade para Todos 
(ProUni) de todo o Brasil e Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

2.1 Características da Instituição Mantenedora 
A Associação Educativa Evangélica – AEE, fundada em 31 de março 

1947, pelo Reverendo Arthur Wesley Archibald, tem como tarefa fundamental 
contribuir para a educação e a formação de crianças, jovens e adultos da 
região Centro-Oeste.  

Criada como mantenedora de escolas, em diversos níveis, a AEE é 
uma Instituição confessional, de caráter interdenominacional e marca presença 
com a fundação de escolas em diversas cidades do Estado de Goiás.  

No nível básico, fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis; o 
Colégio Álvaro de Melo, em Ceres; o Educandário Nilza Rizzo, a Escola Luiz 
Fernandes Braga Júnior, o Normal Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, 
em Cristianópolis; tendo estes últimos sido desativados, ao longo do tempo. 

Durante a década de 1960, no contexto da interiorização do 
desenvolvimento provocado pela transferência da capital federal para a Região 
Centro-Oeste, e a partir da abertura propiciada pelo governo federal para o 
credenciamento de novas Instituições de Ensino Superior, a AEE criou sua 
primeira faculdade. Assim, em 27 de fevereiro de 1961, o Conselho Federal de 
Educação autorizou o funcionamento da Faculdade de Filosofia Bernardo 
Sayão – FFBS, com a oferta dos cursos de Letras, História, Geografia e 
Pedagogia. Em 18 de março de 1969, a Faculdade de Direito de Anápolis – 
FADA – foi autorizada a funcionar e, em 23 de novembro de 1971, foi 
igualmente autorizada a Faculdade de Odontologia. A Faculdade de Filosofia 
do Vale do São Patrício, situada em Ceres, no Estado de Goiás, foi autorizada 
a funcionar pelo Decreto nº. 76.994, de 7 de janeiro de 1976, tendo esta os 
cursos de Letras e Pedagogia. Em 1993, as faculdades criadas até então foram 
transformadas em Faculdades Integradas, por força de seu Regimento 
Unificado. 

Mais recentemente, ao final da década de 1990, as Faculdades 
Integradas da Associação Educativa Evangélica ampliaram suas instalações e 
a oferta de novos cursos, incluindo Ciências Contábeis, em Ceres, e 
Administração, Educação Física e Enfermagem, em Anápolis. Em 2002, deu-se 
a oferta do curso de Fisioterapia, sendo também ampliado o número de vagas 
para Educação Física e Direito.  

Convicta da relevância de sua proposta educacional, fundamentada 
em valores cristãos, éticos e democráticos, as Faculdades Integradas da 
Associação Educativa Evangélica 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. 
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A Instituição nutre, ainda, a expectativa de que, nos próximos cinco 
anos, será consolidada como instituição cristã de educação e centro de 
excelência em ensino, pesquisa e extensão, utilizando conceitos inovadores de 
gestão e adotando políticas institucionais modernas e eficazes na condução de 
seu projeto educacional, tais como: 

• Exercício de sua função social, evidenciando as áreas de atuação 
educacional, assistencial, política, social e cultural. 

• Desenvolvimento de um Projeto Institucional de qualidade, que 
valorize as potencialidades e individualidades do ser humano. 

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

•  Desenvolvimento de programas institucionais que possibilitem a 
consolidação do Projeto Pedagógico do Centro Universitário, 
garantindo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão 
universitária. 

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

FONTE: PDI 2014-2018 

 
2.2 Características da Mantida (Centro Universitário de Anápolis) 

O Centro Universitário de Anápolis foi criado a partir das Faculdades 
Integradas da Associação Educativa Evangélica, tendo sido credenciado em 15 
de março de 2004, por meio da Portaria Ministerial nº. 628, publicada no 
D.O.U. nº. 52, de 16 de março de 2004. Em decorrência de seu 
credenciamento, a Instituição criou, então, em 2004, o curso de Sistemas de 
Informação, no turno noturno, e em 2005, o curso de Ciência da Computação, 
no turno matutino, e os cursos de Farmácia e Biologia/Licenciatura, no período 
noturno. Em 2008, novos cursos foram criados – Medicina, no turno diurno e 
Engenharia Civil, no turno noturno, além dos seguintes cursos superiores de 
tecnologia: Gastronomia, Gestão Financeira, Produção Sucroalcooleira, 
Radiologia e Redes de Computadores, todos no turno noturno. 

No que se refere à educação a distância, em 2005, dando início a 
essa modalidade, o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, cria o 
Núcleo de Educação a Distância – NEAD com a oferta de curso de extensão e 
seminários. Em continuidade à oferta desta modalidade, em 2009, de acordo 
com a Portaria 4.059 de 2004, que prevê que as instituições de ensino superior 
possam introduzir na organização pedagógica curricular de cursos superiores a 
oferta de disciplinas integrantes do currículo na modalidade semipresencial, 
inicia-se a oferta dos 20% da carga horária dos cursos reconhecidos, nessa 
modalidade. Cria-se, em junho de 2012, a Coordenação de Educação a 
Distância. 

Atualmente, o Centro Universitário de Anápolis, com o olhar voltado 
para a realidade presente e visão de futuro, atua estrategicamente, por meio de 
uma gestão inovadora e compartilhada. Assim, redefine prioridades, a fim de 
viabilizar sua missão e, desse modo, participar efetivamente do processo de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural da região.  

 
2.1.1 Áreas de Atuação Acadêmica 

Considerando sua missão, a UniEVANGÉLICA concretiza sua 
proposta educativa por meio dos cursos de graduação – licenciatura e 
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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 

 
2.3 Política de atendimento a proteção dos direitos da pessoa com 
transtorno do espectro autista 

É política da UniEVANGÉLICA a institucionalização da oferta de 
Atendimento Educacional Especializado para os portadores do Transtorno do 
Espectro Autista (TEA). 

Ela tem como objetivo a flexibilidade no atendimento do portador do 
TEA, a partir da identificação das habilidades e necessidades educacionais de 
cada aluno. Para isso, existem estratégias e organização de serviços com 
vistas a ampliar as habilidades e promover o aprendizado, criando redes 
intersetoriais de apoio à inclusão escolar, tanto dentro das instituições de 
ensino quanto com profissionais, instituições externas e governamentais. 

Inicialmente, não há previsão de mudanças arquitetônicas, visto que de 
acordo com cada caso, haverá uma adaptação do espaço em que o aluno 
circulará. Os cursos se organizam a fim de que o aluno portador de TEA 
permaneça na mesma: sala de aula, sala de estudo na biblioteca, laboratórios 
de informática, laboratórios multidisciplinares e laboratórios específicos, 
durante toda sua permanência. A escolha desses ambientes deverá ser feita 
cuidadosamente. 

O programa de adaptação ao discente autista será implementado em 
quatro etapas, sendo elas: 

 
Primeira etapa: Identificação dos discentes autistas. 
Essa etapa é realizada a partir do contato com os diretores de curso, 

que devem identificar os alunos e sensibilizar em sala de aula para que os 
próprios alunos se identifiquem para receber atendimento especializado. 

Essa identificação deve ser reconhecida por meio de documento 
médico, laudo ou atestado, para que não haja precipitação diagnóstica por 
parte de docentes, discentes e corpo técnico. 

 
Segunda etapa: Qualificação docente. 
A Associação Educativa Evangélica deverá oferecer cursos específicos 

e atualizados sobre o TEA para os professores que se disponibilizarem a 
serem tutores dos discentes em suas respectivas mantidas e seus respectivos 
cursos. 
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Terceira Etapa: Acompanhamento especializado. 
Após identificar o discente autista, será disponibilizado um professor 

devidamente capacitado, que seja docente do curso que o aluno frequenta, 
para fazer um acompanhamento em seu processo de aprendizagem. 

Esse professor deverá atender os seguintes critérios: 

 Ser ou ter sido professor do discente, ou ter estabelecido um vínculo 
com o aluno; 

 Ser aceito pelo aluno como seu tutor; 

 Ter disponibilidade de horário para encontrar com o aluno durante 
duas horas por semana, três semanas por mês. 

 Ter disponibilidade de frequentar as supervisões com psicólogo 
responsável pelo programa de atendimento especializado, uma vez 
por mês. 

 O professor receberá carga horária de 2 horas aulas semanais e 
deverá dividi-las entre o atendimento ao aluno e a supervisão de seu 
trabalho com um profissional da psicologia da educação. Essa 
supervisão deverá ocorrer regularmente, sendo o mínimo uma vez 
por mês. Esse profissional da psicologia da educação será o 
responsável pela coordenação de todos os tutores em atividade nos 
cursos das mantidas. 

 
O tutor terá como funções: 

 adaptar as metodologias e práticas pedagógicas atendendo as 
necessidades do discente; 

 orientar e conscientizar os colegas de sala no acolhimento desse 
aluno; 

 criar oficinas voltadas para o acadêmico, individuais ou em grupo, 
com TEA, em horários opostos ao de aula, a fim de facilitar a 
aprendizagem dos conteúdos do curso. 

 promover junto aos professores o aumento do uso de estímulos 
visuais; 

 orientar os professores quanto a necessidade de fornecimento de 
instruções claras; 

 promover intervenções pedagógicas que estimulem as relações 
sociais e a comunicação; 

 estabelecer diálogo com coordenação, direção e familiares ou 
responsáveis legais pelo aluno com TEA a fim de promover as 
adaptações necessárias à inclusão do aluno. 
 

O psicólogo supervisor e coordenador do programa terá como funções: 

 acompanhar por meio de supervisões, os professores tutores em 
exercício; 

 receber o encaminhamento dos diretores e promover a inserção do 
aluno no programa de acompanhamento especializado; 

 estabelecer diálogo com coordenação e direção dos cursos a fim de 
promover as mudanças necessárias à inclusão do aluno. 

 auxiliar na escolha e capacitação do professor tutor para cada caso; 

 prestar contas, através de relatórios, do andamento de todos os 
casos a Associação Educativa Evangélica. 
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Quarta etapa: Avaliação dos resultados do acompanhamento 

especializado. 
Uma vez por semestre haverá uma avaliação do processo de 

aprendizagem do aluno, que deverá ser formalizada em relatório, constando a 
avaliação do: 

 docente que realiza o acompanhamento especializado; 

 discente de seu desenvolvimento e de seu tutor; 

 supervisor sobre a continuação do docente, enquanto tutor e do 
processo de aprendizagem do aluno. 

 
Bianualmente deverá ser estabelecida uma comissão pela Associação 

Educativa Evangélica para realizar revisão e adequação das propostas do 
Parecer que estabelece os critérios para o atendimento aos princípios da 
Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista, presentemente apresentadas podendo gerar um novo 
parecer. 
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO 
 

3.1 Identificação do curso 
 

Nome do curso Engenharia de Computação 

Mantida à qual está 
vinculado 

Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA 

Endereço de funcionamento 
Avenida Universitária, KM 3.5, Cidade Universitária, 
Anápolis-GO, Bloco I, térreo. 

Reconhecimento 
Portaria 307 da Secretaria de Regulação e Supervisão da 
Educação Superior, publicada no Diário Oficial da União no 
dia 23 de abril de 2015. 

Número de vagas anuais / 
semestrais 

120 vagas anuais; 60 semestrais 

Turno Noturno 

Carga-horária total 
(horas/aula) 

4320h/a 

Carga-horária total 
(horas/relógio) 

3600h/r 

Tempo mínimo para 
integralização 

10 semestres letivos (5 anos) 

Tempo máximo para 
integralização 

15 semestres letivos (7 anos e 6 meses) 

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

O processo seletivo para os cursos de graduação da 
UniEVANGÉLICA abrange a base nacional comum do Ensino Médio, não 
podendo ultrapassar aquele nível de complexidade e visa à seleção do 
candidato com vistas à realização de estudos superiores.  

Para as vagas iniciais, a avaliação do candidato é feita por meio da 
prova de Conhecimentos e Gerais e da prova de Redação (esta de caráter 
eliminatório) ou do resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio – 
Enem, desde que o candidato opte por seu aproveitamento. 

Havendo vagas remanescentes será feita oferta de vestibular 
agendado em outros dias e horários mais a reclassificação, com o 
aproveitamento de pontos dos candidatos que obtiveram classificação no 
último vestibular ofertado e nos vestibulares anteriores de todas as mantidas da 
Associação Educativa Evangélica.  

A classificação é feita em ordem decrescente, segundo os pontos 
obtidos das somas alcançadas com todas as provas, depois de aplicados os 
devidos pesos e observados os critérios de eliminação e de desempate. Os 
candidatos são selecionados até o limite de vagas estabelecido pelo curso. 

O edital e a regulamentação referentes normas de acesso, 
modalidade da prova, instruções e datas; os programas das disciplinas sobre 
as quais versam as provas; as informações sobre cada curso com o respectivo 
número de vagas autorizadas e de alunos por turma, ato de autorização ou 
reconhecimento, duração e localização e a qualificação do quadro docente e 
biblioteca, ficam disponíveis na íntegra, a partir do início das inscrições, na 
Secretaria Geral e na página eletrônica da unidade de funcionamento dos 
cursos.  
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3.2.1 Regime Escolar 

O regime escolar do curso de Engenharia de Computação é 
semestral. As disciplinas são oferecidas em forma de créditos. No ato da 
matrícula, o acadêmico é orientado para que haja adequação entre o 
atendimento à necessidade de integralização do currículo e à disponibilidade 
de horários para as aulas previstas naquele semestre. 

 
3.2.2 Número de vagas e entradas anuais 

Serão ofertadas anualmente 120 vagas para o curso de Engenharia 
de Computação. A entrada será semestral, sendo 60 vagas para o primeiro 
semestre e as demais 60 para o segundo semestre. Nas aulas práticas, as 
turmas são subdivididas em duas turmas de 30 alunos. 

 
3.3 Justificativa do curso 

Impulsionada pela crescente competitividade de um mercado global, a 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) influencia tanto as operações 
essenciais do funcionamento de uma empresa quanto atividades cotidianas 
das pessoas. 

No passado recente, bem como na atualidade, o cenário brasileiro 
apresenta escassez de profissionais devidamente qualificados para atuarem na 
área de TIC. A Figura 1 mostra claramente que a falta de profissionais 
concentra-se nas profissões que envolvem as etapas do processo de 
desenvolvimento de software, dentre elas: desenvolvedor de software, analista 
de requisitos, analista de negócios, arquiteto de software, entre outras. 

 
Figura 1 - Vagas em aberto em empresas filiadas a SOFTEX, ano de 2008 

Fonte: SOFTEX, 2009, p. 159 
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A Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro 
(SOFTEX) mostrou que havia, em 2009, 17 mil vagas de trabalho não 
preenchidas na indústria nacional de software. (SOFTEX, 2009) No ano de 
2015, o mercado brasileiro apresentou um déficit de 195 mil profissionais 
capacitados, sendo que até 2019 poderão faltar aproximadamente 450 mil 
profissionais para preencher postos de trabalho na América Latina. (IDC, 2016) 

Em 2016, a falta de profissionais devidamente qualificados é o principal 
entrave para o mercado de Tecnologia da Informação. Dentro do leque de 
atuação destes profissionais, o segmento de desenvolvimento de softwares e 
aplicativos responde por mais de 53% vagas de TI ofertadas em 2016. 
(Conquest One, 2016)  

Outro estudo, realizado pela Associação Brasileira das Empresas de 
Software (ABES) em parceria com a International Data Corporation (IDC) 
mostrou que o mercado de TI no Brasil, incluindo hardware, software e 
serviços, teve um aumento de 9,2% no ano de 2015, contra os 5,6% da média 
global. (2016) 

Os dados expostos apontam com clareza uma deficiência crescente na 
oferta de profissionais qualificados na área de TI. Diante disto, é imperativo um 
curso de Engenharia de Computação que, em consonância com a vocação 
mercadológica, possua ênfase aprofundada em conteúdos de formação 
tecnológica em software, cuja formação tecnológica específica concentra-se no 
aprendizado de métodos, técnicas e ferramentas que contribuam para a 
formação de profissionais qualificados, aptos a atuarem profissionalmente na 
área de Tecnologia da Informação e Comunicação, com ênfase aprofundada 
em Engenharia de Software. 

 
 

3.4 Objetivos do curso 
3.4.1. Objetivo Geral 

O curso de Engenharia de Computação do Centro Universitário de 
Anápolis (UniEVANGÉLICA) objetiva formar profissionais qualificados nos 
âmbitos sociais e tecnológicos, aptos a atuarem nas etapas do processo de 
planejamento e produção de sistemas. 

Para atingir esta meta, o curso propicia formação em Ciência da 
Computação, Matemática e Produção, visando a criação de sistemas de 
software de alta qualidade de maneira sistemática, controlada, eficaz e 
eficiente, que levem em consideração questões éticas, sociais, legais e 
econômicas. 

 
3.4.2. Objetivos Específicos 

a) Contribuir com a formação de profissionais integralmente qualificados, a 
fim de se inserirem nos mercados local, nacional e global da indústria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação; 

b) Contribuir para o preenchimento da atual lacuna de formação 
tecnológica específica em Engenharia de Software; 

c) Desenvolver nos estudantes o respeito aos princípios éticos e 
profissionais da área de computação; 

d) Estimular a visão humanística crítica e consistente sobre o impacto de 
sua atuação profissional na sociedade e nas organizações; 
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e)  Formar profissionais comprometidos com a construção e 
desenvolvimento do conhecimento científico da área de Computação; 

f)  Capacitar o aluno para a atuação em diferentes contextos, 
considerando as necessidades sociais e os direitos humanos, tendo em 
vista a promoção da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, 
organizações e comunidades. 
 

3.5 Perfil profissional do egresso 
O profissional Bacharel em Engenharia de Computação, graduado no 

Centro Universitário de Anápolis, estará apto a realizar projetos de 
desenvolvimento de software, podendo integrá-los a projetos de hardware e 
potencialmente ser empreendedor. A ênfase aprofundada do curso se dá em 
software, promovendo conhecimento para a realização de todas as suas 
etapas, sejam elas de pesquisa, planejamento e produção. 

Espera-se dos egressos do curso de Engenharia de Computação do 
Centro Universitário de Anápolis que: 

1. Possuam formação em Ciência da Computação, Matemática e 
Produção, visando a criação de sistemas de software de alta 
qualidade de maneira sistemática, controlada, eficaz e eficiente que 
levem em consideração questões éticas, sociais, legais e 
econômicas; 

2. Possuam uma formação em física, eletricidade e circuitos digitais, 
visando a compreensão dos aspectos envolvidos no projeto de 
sistemas de computação; 

3. Possuam a capacidade de criar soluções, individualmente ou em 
equipe, para problemas complexos que tenham múltiplas relações 
entre domínios de conhecimento e de aplicação; 

4. Considerem os aspectos de gestão e qualidade, associados a novos 
produtos e organizações; 

5. Possuam a capacidade de ser reflexivos na construção de software 
por entender que eles atingem direta ou indiretamente as pessoas 
e/ou organizações; 

6. Entendam o contexto social no qual a Engenharia e a construção de 
Software são praticadas, bem como seus efeitos na Sociedade; 

7. Entendam a importância da inovação e da criatividade, bem como as 
perspectivas de negócios e oportunidades relevantes. 

 
3.5.1 Habilidades e Competências 

O curso de Bacharelado em Engenharia de Computação deverá 
possibilitar uma formação profissional que revele as habilidades e 
competências nos âmbitos Pessoal, Interpessoal e Técnico. 

 
Habilidades e Competências Pessoais: 
1. Desenvolver o pensamento sistêmico. 
2. Desenvolver o pensamento crítico. 
3. Possuir disciplina pessoal. 
4. Ter persistência. 
5. Desenvolver o auto aprendizado. 
6. Identificar novas oportunidades de negócios e desenvolver soluções 

inovadoras. 
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7. Possuir abertura a mudanças. 
 

Habilidades e Competências Interpessoais: 
1. Realizar trabalho em equipe. 
2. Possuir comunicação verbal e escrita eficientes. 

 
Habilidades e Competências Técnicas: 
1. Conhecer hardware e sistemas de comunicações, bem como suas 

interações; 
2. Investigar, compreender e estruturar as características de domínios 

de aplicação em diversos contextos; 
3. Compreender e aplicar processos, técnicas e procedimentos de 

construção de software; 
4. Analisar e selecionar tecnologias adequadas para a construção de 

softwares; 
5. Integrar sistemas; 
6. Conhecer os direitos e propriedades intelectuais inerentes à 

produção e utilização de software; 
7. Gerenciar projetos de software; 
8. Qualificar e quantificar seu trabalho baseado em técnicas, 

experiências e experimentos; 
9. Aplicar adequadamente normas técnicas;  
10. Conceber, aplicar e validar princípios, padrões e boas práticas no 

desenvolvimento de software; 
11. Avaliar a qualidade de sistemas; 
12. Analisar e criar modelos relacionados ao desenvolvimento de 

sistemas; 
 

3.6 Políticas institucionais no âmbito do curso 
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 207, determina que “as 

universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão”. 

 
Ciclo – Eixos de atuação do Ensino Superior 
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Para compreensão desses componentes, é necessário apresentar os 
conceitos de ensino, de pesquisa e de extensão, bem como a apresentação 
relacional que há entre estes, a fim de reafirmar a relevante indissociabilidade 
constitucional que há entre eles. Assim sendo, 
 

 ensino é a transmissão sistemática de conhecimentos teóricos e/ou 
práticos indispensáveis ao progresso da educação e da sociedade como 
um todo. O ensino pode se dar por meio de aulas, quer sejam práticas 
ou teóricas. 
 
O ensino se constitui, essencialmente, na produção da aprendizagem. 

Desta forma, a UniEVANGÉLICA concebe o papel do professor como mediador 
entre o aluno e o conhecimento. Está implícita 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, é necessário a 
adoção de metodologias de aprendizagem dinâmicas e inovadoras, que criem 
condições adequadas para a construção do conhecimento pelo aluno. 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 replanejamento, quando necessário, com vistas ao 
aprimoramento das ações educativas. 

Mesmo que se quisesse, não seria possível desatrelar o ensino da 
pesquisa e da extensão, haja vista sua estreita relação. “Quem ensina carece 
pesquisar; quem pesquisa carece ensinar. Professor que apenas ensina jamais 
o foi. Pesquisador que só pesquisa é elitista explorador, privilegiado e 
acomodado” (DEMO, 2000, p. 14). 
 

 pesquisa é uma prática sistematizada de aquisição, construção e 
desenvolvimento do conhecimento humano que se dá por meio de 
práticas de investigação dos fenômenos observando a origem, as 
causas, os efeitos e as consequências. 

 
A pesquisa se define como sendo o  

processo através do qual a ciência busca dar respostas aos 
problemas que se lhe apresentam.  Investigação sistemática de 
determinado assunto que visa obter novas informações e/ou 
reorganizar as informações já existentes sobre um problema 
específico e bem definido (APPOLINÁRIO, 2004, p. 150). 

A atividade de pesquisa busca a análise e interpretação de fenômenos 
sociais e naturais. Exige adequação metodológica constante, uma vez que as 
relações na sociedade são móveis e flexíveis.  

Na UniEVANGÉLICA, a pesquisa se relaciona com a comunidade 
acadêmica de duas formas: a primeira, voltada para autoformação  docente, 
uma vez que o ato de pesquisar conduz à revisão de conceitos, aplicação de 
métodos de investigação, a análise e busca de explicação de fenômenos e à 
publicação de resultados, que possibilitem a identificação de respostas para os 
problemas específicos da vida cotidiana do ser humano; a segunda maneira é 
a compreensão da lógica da ciência, isto é,  colocar à disposição dos alunos, 
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professores e pesquisadores a compreensão da iniciação científica, criando no 
aluno o hábito da investigação e a relação desse processo com a coletividade. 
 

 extensão - A UniEVANGÉLICA adota uma concepção de extensão, 
conforme a definição explicitada pelo FORPROEX, em 1987: 
 

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural 
e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma 
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 
Universidade e Sociedade. 
 

A metodologia de ensino proposta pelo curso de Engenharia de 
Computação preocupa-se com a interação entre a teoria e a prática, bem como 
com a articulação ensino, pesquisa e extensão.  Essa integração será efetivada 
pela: 

a) Uso de metodologias ativas como forma de superação das 
dificuldades impostas por disciplinas técnicas; 

b) Incentivo ao desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares que 
promovam a integração teoria-prática; 

c) Inserção em campos de estágios, sendo os não obrigatórios 
desde o primeiro período; 

d) Oferta, desde o primeiro período, de diversas oportunidades de 
inserção em projetos de pesquisa e extensão multi e interdisciplinares; 

e) Inserção em estágios profissionalizantes, no oitavo período, 
permitindo ao aluno o desenvolvimento de atividades mais específicas da área 
de computação; 

f) Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no qual o 
aluno elabora um produto científico a partir da articulação entre teoria e prática. 

g) Desenvolvimento de projetos futuros para o oferecimento de pós-
graduação latu senso e possibilidade de inserção no stricto senso 
multidisciplinar em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente. 

h) Promover a utilização sistemática da biblioteca, visando, além da 
necessária fundamentação teórica, que o aluno estabeleça contato direto e 
regular com o acervo disponível. 

i) Incentivo constante do colegiado do curso para que haja 
participação dos alunos e professores em atividades de caráter científico e 
cultural, que serão articuladas como parte do processo formativo dos 
acadêmicos; 

j) Participação em eventos locais, regionais e nacionais, com 
apresentação de trabalhos científicos. 

 
A atividade de ensino deverá estar compatibilizada com o contexto 

local da IES, com os desenvolvimentos científicos e tecnológicos e com os 
aspectos normativos e legais.  

Por meio de parcerias com a comunidade, a IES poderá selecionar 
questões como foco de estudos e pesquisas, envolvendo esforços conjuntos e 
sistemáticos de docentes e discentes. Esses estudos poderão evidenciar 
tópicos das disciplinas, subsidiando atividades de ensino, ao mesmo tempo em 
que podem ser alvos de investigações científicas mais refinadas, gerando 
trabalhos acadêmicos, debates e apresentações em congressos. 
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A articulação ensino, pesquisa e extensão, também poderá ocorrer 
por tópicos de interesse de docentes, trazidos para o ambiente acadêmico 
como tópicos de pesquisa. Tais assuntos devem estar contextualizados com a 
realidade local da IES, podendo ser tratados dentro da área de computação a 
partir dos recursos pedagógicos locais, evidenciando a importância da ciência 
em questão para o progresso e desenvolvimento. 

Outra possibilidade de articulação consiste na atuação a partir de 
parcerias com unidades externas (empresas, órgãos públicos, etc) ou internas 
(departamentos da IES), de forma a desenvolver trabalhos de consultoria, de 
assistência técnica, ou compor núcleos de interdisciplinaridade.  

Nessa perspectiva, o curso buscará fomentar atividades de ensino, 
pesquisa e extensão que envolva os alunos do curso, ampliando as 
possibilidades de articulações e trocas entre os diversos atores do processo 
“professores-alunos-gestores”. 

 
3.6.1 Políticas institucionais de ensino no âmbito do curso 

O ensino constitui-se essencialmente, de aquisição e produção de 
conhecimento. Desta forma, a UniEvangélica concebe o papel do professor 
como mediador entre o aluno e o conhecimento. A elaboração do 
conhecimento dá-se de forma dinâmica e contextualizada, requerendo a 
participação ativa do acadêmico na construção de sua aprendizagem.  

Nesse sentido, adota-se metodologias de aprendizagem dinâmicas e 
inovadoras, problematizando o contexto social. O processo de avaliação da 
aprendizagem ocorre de forma processual e contínua. Destaca-se os projetos 
interdisciplinares que praticam, de forma efetiva, o diálogo entre as disciplinas 
do curso. A missão destes projetos interdisciplinares é integrar o saber 
adquirido, por meio da criação de soluções tecnológicas, que auxiliem na 
melhoria de processo com o desenvolvimento do MPV (Mininum Project 
Viable). O MPV é um instrumento pedagógico adotado no processo de ensino-
aprendizagem, com a função de desenvolver um produto/sistema utilizando os 
conhecimentos técnicos do Engenheiro de Computação. Este produto é objeto 
de avaliação dos Projetos Interdisciplinares.  

A socialização dos projetos interdisciplinares se dá com o Seminário 
Interdisciplinar de Tecnologia e Sociedade, o qual favorece o diálogo entre 
aluno, professor e comunidade, com o objetivo de apresentar os MPVs e outros 
trabalhos científicos desenvolvidos semestralmente. Essa socialização 
promove a integração dos saberes e práticas empreendedoras para a formação 
da visão sistemática do futuro profissional do Engenheiro de Computação.    

 Institucionalmente, o curso está inserido em uma política de 
educação inclusiva. Esta formação é baseada na filosofia humanística e cristã, 
desde o seu processo seletivo (vestibular), até a conclusão do curso. Além da 
educação inclusiva a Instituição tem programas de atendimento à diversidade, 
tais como UniAtender, UniVida, Pastoral Universitária, Programa de 
Acompanhamento de Concluintes e Egressos, UniCuidar, Ouvidoria Geral, 
UniSocial e Programa de Nivelamento. 

Destacam-se no âmbito do Bacharelado em Engenharia de 
Computação algumas Políticas Institucionais, que se referem ainda a 
atividades de ensino e acompanhamento: 
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Apoio ao Docente - Os professores do curso de Engenharia de 
Computação têm à sua disposição o Apoio Didático-Pedagógico, por meio da 
Pró-Reitoria Acadêmica, que além das suas atividades e programações, 
dispõe-se a atender os professores em seus desafios. Institucionalmente é 
oferecido ao início de cada semestre o Seminário de Atualização de Práticas 
Docentes. Seu objetivo é promover discussões com todos os docentes da 
Instituição quanto aos desafios didático-pedagógicos impostos pela profissão. 

 
Apoio ao Discente – O UniAtender tem como objetivo acolher, 

integrar, atender e acompanhar os discentes, individual ou coletivamente, 
ajudando-os em suas necessidades e zelando por sua formação humana e 
profissional, de modo a favorecer o desenvolvimento de princípios éticos e 
cristãos, convivência saudável e responsabilidade social. Faz o atendimento 
diversificado nas áreas de: orientação a concluintes e egressos, prevenção ao 
uso indevido de drogas, inclusão social, acolhida, aconselhamento e ouvidoria.  

Os alunos ainda têm à disposição, a fim de facilitar a sua vida 
acadêmica, alguns instrumentos:  

1. Apoio pedagógico  
2. Apoio NAPED - Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente 
3. Coordenação dos Projetos Interdisciplinares 
4. Coordenação de Pesquisa, Extensão e Monitoria 
5. Coordenação de TCC e Estágio 
6. Programa DreamSpark; 
7. Sistema Acadêmico Lyceum;  
8. Acesso à Biblioteca Física, Online e ao Portal de Periódicos da 

CAPES; 
9. Canais de comunicação entre aluno x IES, como: Fale com o 

Reitor, Fale com o Presidente e Ouvidoria;  
10. Comunicação entre aluno x IES e comunidade x IES, por meio 

de redes sociais (Twitter, Facebook e outras). 
 
Subcomissão Interna de Avaliação - Objetiva delinear e 

sistematizar procedimentos de avaliação institucionalizados, a fim de tornar a 
autoavaliação do curso um ciclo contínuo que possa garantir e aperfeiçoar a 
qualidade do ensino. Para isto, propõe-se em vias gerais diagnosticar e 
analisar os pontos positivos e negativos no que concerne à organização 
didático-pedagógica, de infraestrutura e levantamento do perfil discente. 
Apontados estes, tem-se a elaboração e execução de um plano de ação de 
melhorias. 

 
3.6.2 Políticas institucionais de pesquisa no âmbito do curso 

 
Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PBIC) - modalidade 

de ensino-aprendizagem que visa oportunizar a alunos de graduação a 
experiência de questionamento, sistematização e organização do saber, 
elevando-os da condição de receptores de informações para a de atores da 
produção de seu próprio conhecimento. Trata-se de um programa voltado para 
o incentivo ao desenvolvimento de pesquisa pelos docentes e discentes, com o 
objetivo de contribuir para a produção intelectual, estimulando pesquisadores 
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produtivos a desenvolverem atividades científica, tecnológica e artístico-cultural 
no âmbito institucional. 

 
 Programa de Iniciação Científica Voluntária (PVIC) – a iniciação 

voluntária à pesquisa de alunos de graduação, através do estímulo a 
pesquisadores produtivos no sentido de envolver estudantes de graduação nas 
atividades científica, tecnológica e artístico-cultural.  

 
Programa de Auxílio à Publicação (PAP) – estímulo à divulgação 

e comunicação de pesquisas desenvolvidas por docentes e discentes, 
favorecendo o aumento da produção intelectual na Instituição. Trata-se de 
recurso em dinheiro para viabilização de publicações de livros ou artigos em 
periódicos de qualidade.  

 
Programa de Auxílio à Pesquisa e Extensão (PAPE) – apoio ao 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e/ou extensão desenvolvidos pelos 
docentes, com cessão de recurso financeiro para aquisição de material 
permanente ou de consumo. 

 
 Programa de Incentivo à Publicação (PIP) – estímulo à 

divulgação e comunicação de pesquisas desenvolvidas pelos docentes e 
discentes, para aumento da produção intelectual na Instituição. Trata-se de 
prêmio em dinheiro para publicações de livros, capítulos ou artigos em 
periódicos de qualidade.  

 
 Programa de Incentivo à Comunicação Científica (PICC) – 

estímulo à divulgação e comunicação dos resultados dos projetos de pesquisa 
e/ou extensão desenvolvidos por docentes e discentes, com recurso financeiro 
para custeio de viagens para apresentação dos resultados dos projetos 
institucionais de pesquisa e/ou extensão em eventos acadêmicos relevantes.  

 
Núcleo de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica 

(NUPTEC) – órgão de assessoria aos docentes e discentes na elaboração de 
projetos de pesquisa de inovação e na abertura de contatos para viabilizar 
relações de fomento e de pesquisa e empreendedorismo. 

 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – é cadastrado junto à 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP (Ministério da Saúde), 
desde abril de 2005 e vinculado ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), sob o 
processo 40.3451/2004. 

 
UnINCUBADORA - sistema de incubação de empresas da 

UniEVANGÉLICA que se destina a empreendedores que tenham ideias de 
produtos, processos ou serviços com caráter inovador ou de tecnologia social e 
que necessitem de orientação técnica gerencial para transformá-los em 
negócios. 

 
Coordenação de TCC – responsável por incentivar a pesquisa 

pautada nas seguintes linhas: 

 Teoria da Computação 



30 

 

 Linguagens de Programação 

 Engenharia de Software 

 Banco de Dados 

 Sistemas de Informação 

 Processamento Gráfico (Graphics) 

 Arquitetura de Sistemas de Computação 

 Hardware 
 

3.6.3 Políticas institucionais de extensão no âmbito do curso 
A UniEvangélica adota a concepção de extensão explicitada pela 

FORPROEX (1987, p.1):  “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”. 

 A relação entre ensino e extensão supõe transformações no 
processo pedagógico levando à socialização do saber acadêmico do ponto de 
vista das práticas pedagógicas, está relação favorece uma abordagem 
contextualizada, integradora das diferentes áreas do conhecimento e, portanto, 
interdisciplinar. Além, disso as atividades de extensão articuladas ao ensino, 
podem estabelecer estreita relação entre teoria e prática.               

 As ações extensionistas e comunitárias são desenvolvidas de forma 
articuladas com a missão e visão institucional, tomando como referências as 
necessidades sociais, principalmente, da comunidade em que se situa a 
Instituição. Os cursos de graduação entendem as atividades extensionistas 
como mecanismos indutores de qualidade pedagógica.   

No âmbito do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação 
são desenvolvidos as seguintes ações: 

 

 Projetos e Eventos de Extensão - A UniEVANGÉLICA possui um 
programa institucional coordenado pelo Curso de Engenharia de 
Computação, denominado Programa Permanente de Formação na 
Área de TIC, com vigência à partir de 10/09/2004 cujo objetivo é 
aportar projetos de extensão na área de Tecnologia da Informação e 
Comunicação. As ações englobadas nesse programa são 
seminários, workshops, minicursos, cursos de qualificação, palestras, 
entre outros. 
Anualmente, são realizados diversos eventos e atividades de 

extensão, tais como a semanas Acadêmicas, Seminários, Jornadas e 
palestras, onde os alunos têm a possibilidade de atualização profissional e 
debates inerentes à prática da Engenharia de Computação. 

 

 Programa de Auxílio à Pesquisa e Extensão (PAPE) – apoio ao 
desenvolvimento de projetos de pesquisa e/ou extensão 
desenvolvidos pelos docentes e discentes, com cessão de recurso 
financeiro para aquisição de material permanente ou de consumo 
necessário.  
 
São atividades de extensão praticadas pelos discentes do Curso de 

Engenharia de Computação da UniEVANGÉLICA: 
• Fábrica de Tecnologias Turing, por meio de seus três núcleos: 

Fábrica de Software, Capacitação e Pesquisa; 
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• Projetos Interdisciplinares, possibilidade de integração teoria-
prática; 

 
Outras atividades de extensão da IES que a gestão do Curso de 

Engenharia de Computação incentiva a participação dos discentes: 
• Programa Permanente de Educação Continuada; 
• Programa Permanente de Apoio e Desenvolvimento de Ações 

para a Promoção Social; 
• Projeto Ciranda/UniEVANGÉLICA Cidadã; 
• Projeto Visita ao Congresso Nacional. 

 
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-se, deste modo, a integração entre as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, tendo em vista promover a formação acadêmica 
de forma contextualizada, a partir da análise e interpretação de fenômenos 
sociais e naturais, abordados com adequação científica e incorporando o hábito 
de investigação com rigor metodológico. 

A IES entende que a capacidade de criar e trabalhar com o 
conhecimento pode garantir o desenvolvimento de uma instituição educativa, 
como também de um país de forma sustentável e soberana. Por isso, educar 
pessoas que saibam criar e trabalhar o conhecimento é fundamental para uma 
nação. É dessa relação com o saber que se formam cidadãos críticos, autores, 
reflexivos, criativos. Um saber que é assim construído percebe melhor a 
necessidade de transformar o mundo para que ele seja melhor para um maior 
número de pessoas. O profissional formado nessa concepção de mundo, de 
homem, de educação e de ensino compreende melhor a responsabilidade 
social de sua profissão num país ainda tão carente de formados em nível 
superior. Enfim, é um profissional reflexivo e sensível aos problemas que a 
sociedade enfrenta.  

São atividades de ensino: aulas teóricas e práticas em laboratórios ou 
em ambientes simulados, as quais constituem: atividades complementares, 
atividades interdisciplinares, estágio curricular, trabalho de conclusão de curso, 
monitoria, atividades na Fábrica de Tecnologias Turing e outros aspectos 
institucionais aplicados no âmbito do curso. Esses elementos serão detalhados 
nos itens a seguir. 

 
Aulas Teóricas e Práticas: 

A formação do aluno do Curso de Engenharia de Computação 
prioriza a aprendizagem ativa e a construção individual e coletiva do 
conhecimento. O corpo docente atua como agente facilitador do processo de 
aprendizagem do aluno e da turma. Todo corpo administrativo e de apoio 
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também busca se integrar e facilitar esse processo que deve ser o mais amplo 
possível.  

As atividades de ensino enfatizam a integração e o diálogo entre as 
disciplinas estimulando uma reflexão constante, que levam ao aprofundamento 
da compreensão do que vem a ser a identidade, o papel, as competências, os 
objetivos, as práticas e as responsabilidades que caracterizam o profissional 
bacharel em Engenharia de Computação. 

Para alcançar esse objetivo, o curso estabelece como princípio a 
responsabilidade pessoal do aluno pela construção de seu conhecimento, 
sendo que esse processo deve ser constantemente avaliado não apenas pelo 
corpo docente, mas também pelo próprio aluno. Esse último deve passar por 
momentos de avaliação em que ele possa identificar o que já aprendeu, o que 
não aprendeu, o que deveria ter aprendido e ainda o que precisa aprender. 

 O professor deve orientar o aluno para que ele venha a adquirir a 
capacidade de lidar com o novo, com a incerteza e que saiba distinguir o que é 
permanente do que é transitório. Para isso, os professores devem incentivar os 
alunos à pesquisa da realidade de sua área de conhecimento e de sua própria 
ação. Esse pressuposto da metodologia de ensino denota a coerência entre a 
formação oferecida e a prática vivida do professor/aluno, proporcionando ao 
discente a construção da autonomia intelectual, condição para o 
prosseguimento da formação e, futuramente, para sua atuação profissional. 

Esse percurso deve ser planejado a partir dos componentes 
curriculares, garantindo o envolvimento do aluno em atividades individuais e 
em grupo que incluam aulas, seminários, conferências, palestras, práticas em 
laboratório, oportunidades de participação em projetos de pesquisa, 
participação em projetos de extensão, monitorias, consultas supervisionadas 
em bibliotecas, entre outros que se configurarem importantes no processo 
formativo do acadêmico.  

Todas essas atividades devem se organizar a partir da estrutura 
curricular, de forma que as disciplinas e atividades previstas permitam o 
diálogo entre si, sendo desenvolvidas por meio de práticas interativas e 
inovadoras.  

 
Projetos Interdisciplinares: 

Para apoiar esse processo de formação, estruturou-se disciplinas de 
Projetos Interdisciplinares. Essas disciplinas devem promover o diálogo  com 
todas as demais, proporcionando ao aluno um momento de autoaprendizado, 
prática e reflexão multidisciplinar integradora. A atividade é encerrada 
semestralmente com a apresentação dos resultados em um seminário 
acadêmico-científico, denominado Seminário Interdisciplinar de Tecnologia e 
Sociedade (SITES). Este encontra-se, atualmente, na XVI edição. 

Para garantir essa proposta de ensino pautada no diálogo entre as 
diciplinas e demais atividades curriculares, exige-se um maior 
compromentimento do corpo docente no processo de planejamento e de 
construção do conhecimento. A socialização do processo (planejamento, 
execução e  aprendizagem) é incentivada, especialmente em momentos de 
reuniões do colegiado e são efetivadas por meio de uma coordenação 
específica para este fim. Assim, experiências podem ser trocadas e a evolução 
do processo pode ocorrer de forma consistente e articulada com os diversos 
participantes, contribuindo para o conhecimento do processo. 
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Fábrica de Software: 

Um aspecto relevante e diferencial na formação do Bacharel em 
Engenharia de Computação da UniEVANGÉLICA está nas disciplinas de 
prática em Fábrica de Software. Essas disciplinas objetivam estimular a 
vivência de diversos perfis profissionais do bacharel em Engenharia de 
Computação, por meio do desenvolvimento de projetos reais de software. Essa 
prática estimula também a aproximação do conhecimento acadêmico com o 
meio profissional. Para tanto, o próprio ambiente laboratorial simula um 
ambiente empresarial para gestão e desenvolvimento de projetos software. 

 
Atividades Complementares: 

As atividades complementares do curso de bacharelado em 
Engenharia de Computação da UniEVANGÉLICA possuem regulamento 
próprio, aprovado pelo colegiado, em consonância com o Projeto Pedagógico 
do Curso e normativas institucionais. 

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 e da interdisciplinaridade dos 
problemas cotidianos, o conhecimento técnico não mais se mostrou suficiente 
para a formação de um perfil amplo, transformador e inovador. Assim, criou-se 
uma lacuna que não foi absorvida pela comunidade nem pela estrutura 
curricular das escolas.  

Observa-se, 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 
dimensão ampliada do saber, inclui a necessidade de conhecer / refletir as 
dimensões humanas, que perpassa as diferentes áreas do saber, valores, 
comportamentos, atitudes, processos técnicos e cognitivos.  

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 (AC) no curso de Engenharia de 
Computação da UniEVANGÉLICA possibilitam o reconhecimento, por 
validação, de habilidades e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do 
ambiente 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 a amplitude e a rica dinâmica das 
Atividades Complementares. 

As AC, 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. 

As AC incluem projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, 
projetos/programas de extensão, seminários, simpósios, congressos, 
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conferências, cursos (na condição de cursista ou ministrante do curso), feiras, 
atividades artísticas, cultura geral, entre outros. A AC é componente curricular, 
com carga horária de 140 horas/aula que podem ser cumpridas ao longo dos 
10 semestres do curso. A carga horária de AC cumpridas pelo aluno será 
validada na componente curricular “Atividades Complementares” constante na 
matriz do curso.  

A forma de certificação e registro das atividades, bem como demais 
informações estão previstas no Regulamento de Atividades Complementares, 
anexo a este PPC. 

 
Estágio Curricular: 

O Estágio Curricular (EC) é uma atividade fundamental na formação do 
Bacharel em Engenharia de Computação. Ele proporciona experiências da 
convivência de um ambiente profissional, contribuindo para um adequado 
exercício da profissão do futuro egresso. O EC em cursos da área tecnológica 
reveste-se de muita importância, uma vez que o aluno terá a oportunidade de 
estar em contato com tecnologias atuais que estão sendo utilizadas nos 
diversos ramos de atividades em que Tecnologias de Informação estão 
inseridas. São objetivos do EC: 

a. Colocar o aluno em contato com a prática profissional que o 
egresso do Bacharelado em Engenharia de Computação encontrará no 
mercado; 

b. Aprimorar a maturidade profissional do aluno; 
c. Munir o aluno de um espírito crítico e argumentativo em tomadas 

de decisões diante de situações reais; 
Para que o EC atinja seus objetivos é imprescindível que os campos de 

estágios promovam o exercício de temas fortemente relacionados aos 
conteúdos do Bacharelado em Engenharia de Computação e que haja um 
acompanhamento dos alunos (estagiários) por parte de professores-
orientadores. Tais professores são importantes em todas as etapas do estágio 
como mediadores e supervisores de práticas das teorias do curso. Os 
orientadores devem dar suporte aos alunos por meio de interferências 
corretivas e direcionadoras afim de que o EC produza o efeito desejado – seja 
ele, o exercício da prática profissional pautado nas ciências balizadoras de tais 
atividades. 

Conforme consta no Regimento Geral da UniEVANGÉLICA, cada aluno 
deverá cumprir integralmente a carga horária total do estágio previsto na matriz 
do curso. As vagas de estágios serão viabilizadas por meio de convênios com 
Instituições Públicas, Privadas, do Terceiro Setor, da Consultoria Empresa 
Júnior da UniEVANGÉLICA Centro Universitário ou da Fábrica de Tecnologias 
Turing da UniEVANGÉLICA.  A UniEVANGÉLICA  é conveniada com o IEL 
(Instituto Euvaldo Lodi) e o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) em 
Anápolis. Estas instituições coordenam as vagas de estágios em empresas 
locais e regionais nos mais diversos segmentos que utilizam as Tecnologias da 
Informação como áreas meio e fim na produção de seus produtos e serviços. 

As atividades de estágio a serem desenvolvidas pelo aluno não 
caracterizam emprego, uma vez que não gera vínculo empregatício. O Estágio 
Curricular é realizado no 9º e 10º períodos com carga horária total de 280 
horas/aula. E demais informações sobre o Estágio Curricular estão 
contempladas no Regulamento de Estágio Profissional, em anexo. 
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Trabalho de Conclusão de Curso:  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Bacharelado em 
Engenharia de Computação da UniEVANGÉLICA insere-se no eixo dos 
conteúdos curriculares obrigatórios para a integralização do curso.  São 
objetivos do TCC: 

 Estimular a capacidade de interpretação e de articulação dos 
argumentos teóricos e práticos para demonstrar análises críticas, 
conclusões e sugestões de desdobramentos pertinentes ao assunto 
vivenciado; 

 Proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas 
habilidades analisando o estado da arte de um determinado tema e 
colocando em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do 
curso; 

 Complementar o processo ensino-aprendizagem e incentivar a busca 
do aprimoramento pessoal e profissional; 

 Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, 
propiciando o surgimento de profissionais capazes de adotar 
modelos e processos inovadores de tecnologias e metodologias; e 

 Atuar como instrumento de pesquisa. 
O TCC é dividido em TCC I e TCC II, que acontecem respectivamente, 

no 9º e 10º período. Possuem carga horária de 40 h/a e 02 créditos em cada 
período. Durante a disciplina os alunos poderão utilizar a estrutura da Fábrica 
de Tecnologias Turing da UniEVANGÉLICA, como centro de pesquisa ou apoio 
ao desenvolvimento do TCC. Demais informações contempladas no 
Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso em anexo. 

 
Monitoria: 

A Monitoria também se enquadra na categoria de atividades de 
ensino. Ela é regulamentada e coordenada por uma coordenação específica, 
que visa intensificar o interesse do aluno por atividades acadêmicas, 
promover o trabalho do professor como multiplicador de interesses de ordem 
científica e despertar interesse pela carreira acadêmica. 

O exercício da Monitoria constitui-se em uma atividade de grande 
relevância, especialmente, por estimular no aluno 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 de Computação elaborou proposta que regulamenta a monitoria, 
contemplando etapas relevantes e pertinentes ao processo tais como 
inscrição, seleção, acompanhamento e avaliação do monitor.  

As principais atribuições do monitor são: 

 Cumprir 4 (quatro) horas semanais de atividades de monitoria, podendo 
estas serem presenciais (duas horas) e a distância (duas horas), 
devidamente comprovadas usando fórum de dúvidas, e-mails, wikis, 
Redmine, dentre outros. O horário da monitoria será definido em 
conjunto com os alunos da turma, o monitor e o professor-orientador da 
disciplina. 

 Planejar, em conjunto com o professor-orientador da disciplina, suas 
atividades de monitoria (cronograma do semestre, contendo: data/hora, 
conteúdo, local de monitoria). 
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 Procurar, com frequência, o professor-orientador da monitoria com a 
finalidade de receber orientações. 

 Elaborar um relatório (no final do semestre), utilizando o modelo 
proposto no Regimento de Monitoria. O relatório deve ser entregue ao 
professor orientador na data estabelecida pela Coordenação de 
Monitoria, o qual será repassado à referida Coordenação. 

 Auxiliar os alunos da turma na realização de trabalhos teórico-práticos. 

 Esclarecer dúvidas sobre conteúdos estudados, registrando na ficha de 
acompanhamento os alunos presentes e as dúvidas que foram sanadas 
em cada dia da monitoria. 

 Assinar, regularmente, a folha de frequência mensal, que estará 
disponível na Secretaria Setorial. 

 Informar à turma, em todos os meios de comunicação disponíveis (mural 
da sala, mural da secretaria, e-mail, grupos de discussão, entre outros) 
sobre datas, horários e demais notificações acerca das atividades de 
monitoria. 

 Facilitar o relacionamento entre os alunos e professores contribuindo 
para o cumprimento do plano de ensino da disciplina; 

 Apresentar ao professor orientador, quando for o caso, proposta de seu 
desligamento do Programa, com antecedência mínima de 15 dias; 

 Avaliar o andamento da disciplina do ponto de vista do aluno, 
apresentando sugestões ao professor. 
 

3.7 Metodologias de ensino  
Libâneo (2010) afirma que “não há método único de ensino, mas 

uma variedade de métodos, cuja escolha depende dos conteúdos da disciplina, 
das situações didáticas específicas e das características socioculturais e de 
desenvolvimento mental dos alunos”. 

Notadamente, a metodologia deve ser adaptada ao tipo de aula, isto 
é, deve estar de acordo com o planejamento prévio e o conhecimento da 
metodologia. Assim, torna-se possível definir a melhor opção para atender à 
finalidade desejada. 

A concepção de formação inicial adotada pelo curso exige 
metodologias de ensino orientadas para o desenvolvimento das competências 
científicas e profissionais.  Nesse contexto, as metodologias adotadas 
buscarão conduzir os envolvidos no processo. Privilegiar-se-á metodologias 
que assegurem ao estudante tornar-se um profissional crítico, comprometido 
com o bem estar da sociedade, gerador de autonomia e mudanças sociais. 

A formação do aluno do Bacharel em Engenharia de Computação 
prioriza a aprendizagem ativa e a construção individual e coletiva do 
conhecimento. O corpo docente age como agente facilitador do processo de 
aprendizagem do aluno e da turma. Todo corpo administrativo e de apoio 
também busca se integrar e facilitar esse processo que deve ser o mais amplo 
possível.  

A dimensão humana é vista como parceira direta da dimensão 
técnica com o fim de realizar uma proposta real de ensino, formando indivíduos 
conscientes da realidade social e capazes de promoverem mudanças de forma 
eficiente e ética nos seus campos de atuação profissional.  

As atividades de ensino enfatizam a integração e o diálogo entre as 
disciplinas estimulando uma reflexão constante que levam ao aprofundamento 
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da compreensão do que vem a ser a identidade, o papel, as competências, os 
objetivos, as práticas e as responsabilidades que caracterizam o perfil 
profissional do Bacharel em Engenharia de Computação. 

Neste contexto, as metodologias aplicadas no Bacharelado em 
Engenharia de Computação devem procurar fazer com que os alunos tenham 
participação ativa no processo de construção de conhecimento, levando-os a 
raciocinar criticamente na tomada de decisões e nas propostas de soluções 
para problemas. Valoriza-se tanto o trabalho individual como o trabalho em 
equipe. 

Para se materializar os propósitos almejados nos objetivos do curso, 
a articulação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão estarão presentes 
nas ações a serem desenvolvidas pelos alunos em sala ou extrassala 
utilizando-se dos seguintes procedimentos metodológicos: 

 Leituras, pesquisas, resenhas e trabalho de conclusão de 
curso para a familiarização dos alunos à produção científica nas 
diversas áreas da computação;  

 Atividades de observação, com registro sistemático das 
práticas que ocorrem no campo prático da computação a partir das 
visitas técnicas, ou da investigação das práticas que ocorrem no meio 
profissional; 

 Relatos destas atividades a serem apresentados em 
seminários, para a discussão e apreciação crítica, com a elaboração dos 
resumos das conclusões; 

 Elaboração de projetos de iniciação científica, de atividades 
de extensão, por meio de ações que articulem o curso com as empresas 
e a comunidade; 

 Realização de atividades de estágio curricular (estágio 
Profissional), das atividades complementares, dos estudos de casos, e 
do trabalho de conclusão de curso; 

 Produção de relatos de casos e de artigos e sua divulgação 
em eventos científicos, dentro e fora da instituição ou em revistas 
científicas. 

 Estudos de caso, desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares, exposição dialogada, prática laboratorial e 
desenvolvimento de projetos, entre outros. 
 

3.7.1 Tecnologias de Informação e Comunicação no processo de ensino e 
aprendizagem 

As Tecnologias de Informação e Comunicação estão presentes em 
diversos momentos no processo de ensino-aprendizagem do Curso de 
Bacharelado em Engenharia de Computação, bem como na própria estrutura 
da IES, por considerar que estas tecnologias agilizam a troca de informações 
entre usuários de diversos níveis, facilitando a comunicação e auxiliando no 
processo de ensino-aprendizagem. As TIC´s são: 

 Recursos multimídia (datashow, caixas de som) nas salas de aula 
para ministrar conteúdos teóricos; 

 Aulas práticas em laboratórios com computadores onde: 
 Tem-se programas específicos para as disciplinas dos cursos, 

como por exemplo: Redmine, SVN, Astah, TeamViewer, 
DBDesigner, DevC++; 



38 

 

 Uso de softwares do programa acadêmico da Microsoft – 
DreamSpark Premium; 

 Rede mundial de computadores (internet) para realizar pesquisas 
(aula prática, envolvendo estudos de casos); entre outros. 

 Sistema Acadêmico Lyceum - uma plataforma de gestão e controle 
acadêmico, que possibilita aos professores anexarem materiais 
virtuais, tais como planilhas, arquivos de texto, mensagens, imagens, 
links, etc., para acesso direto pelo aluno. Este permite, além disto, a 
comunicação entre professores e alunos.  

 
3.7.2 Material didático institucional  

A Educação a Distância (EaD), compreendida a partir de uma 
abordagem sistêmica na qual todos os elementos influenciam e são 
influenciados reciprocamente, requer a interação de diferentes sujeitos e a 
estruturação e a conexão de diversos componentes para que o objetivo do 
processo de ensinar seja alcançado e para que o aprendizado seja 
concretizado de forma eficaz.  

Entre os diversos componentes deste processo, o material didático 
sempre teve uma importância fundamental para quem estuda sem contar com 
o apoio presencial de um professor. Porém, é importante ressaltar que, ao nos 
referirmos a material didático, estamos considerando uma diversidade de 
meios tecnológicos que podem ser utilizados no processo de ensinar. Portanto, 
não se restringe apenas ao texto didático impresso. 

De acordo com o Plano de Gestão Pedagógica e Administrativa da 
UniEVANGÉLICA | EAD, a concepção de aprendizagem nos nossos materiais 
didáticos é entendida como um processo que se constrói em contextos 
afetivos, sociais e culturais específicos, a partir da exposição dos alunos a 
situações desafiadoras e que demandam resolução de problemas práticos e 
significativos. 

Assim, o material didático deve estar em um processo contínuo de 
construção, adequando-se aos contextos contemporâneos e acompanhando as 
transformações sociais. Além disso, é imprescindível que os conteúdos 
apresentados nos materiais didáticos para EaD estejam alinhados com as 
diretrizes do MEC e com os documentos institucionais. 

Por essa razão, os conteúdos desenvolvidos, nos componentes 
curriculares, visam à formação de um aluno crítico focado na análise de 
práticas aplicadas.  

Pensando na formação crítica e na condução do aluno a um 
conhecimento reflexivo, o material didático não foi planejado de forma isolada 
dos processos de ensino e de aprendizagem, mas sim projetado a partir dos 
objetivos de aprendizagem que variam conforme o componente curricular e 
temas abordados.  

O processo de elaboração dos materiais didáticos passa por etapas 
de construção, análise e ajustes. Essa atividade é realizada por uma equipe 
multidisciplinar da Diretoria de educação a distância composta por professores, 
designer educacional, coordenador de curso e diretor de EAD. Cabe a essa 
equipe, de acordo com a especificidade da atribuição, elaborar o plano de 
ensino do componente curricular, a seleção e produção de conteúdos, de forma 
a incentivar a interação com os acadêmicos, uma vez que a interatividade é um 
princípio básico para o desenvolvimento dos processos de ensino e de 
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aprendizagem. Nessa perspectiva, são planejados de forma atraente e 
elaborados em linguagem adequada, com atividades relevantes e 
contextualizadas, propiciando a troca de experiências e de interação social, 
além de fornecer fontes de informação de qualidade, garantir os princípios 
norteadores do Projeto Pedagógico do Curso e adequar ao grupo social a que 
se destinam.  

No que diz respeito à construção do material didático, há uma 
preocupação por parte da equipe multidisciplinar de garantir a unidade entre os 
conteúdos trabalhados, quaisquer que sejam sua organização, disciplinas, 
módulos, áreas, temas ou projetos. De igual forma, garantir que o material 
didático propicie interação entre os diferentes sujeitos envolvidos no projeto. 

Face à concepção apresentada, o material didático institucional para 
as disciplinas EaD, conforme Portaria N° 1.134 de 10 de outubro de 2016, é 
composto pelos seguintes elementos:  

 
Caderno de Conteúdo – material didático que, sistemática e 
organizadamente, atende a proposta curricular de cada componente curricular 
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 conteúdo e/ou imprimir.  O conteúdo é elaborado por 
profissional com formação na área. Os cadernos de conteúdo são 
disponibilizados para leitura, download e impressão a partir da sala de aula 
virtual.  

 
Vídeos – material audiovisual gravado pelos professores de cada componente 
curricular com a finalidade de potencializar as aulas on-line de maneira criativa 
e lúdica. Os vídeos são produzidos no estúdio de TV da Diretoria de EaD. Os 
vídeos são disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem. Os vídeos 
são legendados afim de fornecer acessibilidade aos deficientes auditivos. 

 
Objetos de aprendizagem (Flash, Power Point ou outros) – aulas digitais, 
com ilustrações e animações, divididas por temas elaborados pela equipe de 
produção de material didático da diretoria de EaD. Os objetos de aprendizagem 
são disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem. Os objetos de 
aprendizagem, em formato de vídeo, animação, imagem e/ou textos são 
construídos pela equipe multidisciplinar da Diretoria de EAD, assim como pelos 
professores dos componentes curriculares. Além desses, recursos 
educacionais abertos de repositórios oficiais são utilizados, levando em conta o 
assunto, a usabilidade ou possibilidades. 

 
Biblioteca virtual – a UniEVANGÉLICA dispõe de uma Biblioteca Virtual que 
pode ser acessada por todos os docentes e discentes da IES. A biblioteca 
virtual conta com 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 executar plenamente a formação definida no PPC do curso atendendo 
às demandas, no que se refere à abrangência, bibliografia adequada às 
exigências da formação, aprofundamento e coerência teórica, além de oferecer 
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condição de utilização, com autonomia total ou assistida por pessoa com 
deficiência ou mobilidade reduzida. 

Quanto à 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. 

 
3.7.3 Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes 
(cursos na modalidade EAD) 

O Centro Universitário de Anápolis entende que comunicação é o 
ato de tornar comum, dividir, compartilhar. Qualquer ação pedagógica, técnica 
ou administrativa que não se torne comum, não alcançará o objetivo esperado. 
Nesse sentido, para que se tenha o aluno como centro do processo 
educacional, garantindo a qualidade esperada de um componente curricular 
ofertado na modalidade EaD, a comunicação da UniEVANGÉLICA foi 
estabelecida com a proposta de propiciar interatividade entre todos os seus 
atores: alunos, professores, tutores mediadores, coordenação de curso, 
direção de EAD, equipe técnica administrativa, entre outros.  

Outra característica presente, na comunicação da EAD da 
UniEVANGÉLICA, é a preocupação com a composição de diferentes canais de 
comunicação em via dupla. Neles, as mensagens não possuem apenas uma 
direção. Diante dos novos papéis que esses atores desempenham, num 
processo de ensino e aprendizagem na dinâmica da EAD, o tornar comum 
deve acontecer em qualquer situação de comunicação entre seus atores. 

Nesse contexto, a característica de comunicação e interatividade 
entre Acadêmicos, Professores, Tutores Mediadores e instituição-aluno nas 
disciplinas na modalidade a distância da UniEVANGÉLICA segue a seguinte 
forma: 

 
Equipe de Atendimento: composta por um grupo de profissionais 

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

Recursos Utilizados: telefone (62-3310-6730), chat, correio 
eletrônico (ead@unievangelica.edu.br) e formulário “Fale Conosco” disponível 
no site UniEVANGÉLICA | EAD. 

 
Tutores Mediadores: esses profissionais possuem a tarefa de 

acompanhamento dos alunos em suas atividades do dia a dia, por meio da 
mediação pedagógica. Possuem um importante papel na comunicação e 
interatividade entre aluno-aluno, conteúdo-aluno e professor-aluno.  

Recursos Utilizados: Ambiente Virtual de Aprendizagem: fórum, chat, 
correio eletrônico. 
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Professores: os docentes cumprem a sua carga horária na Diretoria 
de EaD. Reúnem-se com os tutores para feedback e orientações e interagem 
com os alunos por meio de mensagens ou do fórum. 

 
Diretor de Curso: O Diretor de Curso está disponível para 

atendimento aos alunos, Professores e Tutores, fortalecendo o processo de 
comunicação e interação. 

Recursos Utilizados: telefone, correio eletrônico e atendimento 
presencial. 

 
Em suma, foram previstas vias efetivas de comunicação e diálogo 

entre todos os agentes do processo educacional, criando condições para 
diminuir a sensação de isolamento, apontada como uma das causas de perda 
de qualidade no processo educacional e também como causa de evasão na 
educação a distância. 
 
3.8. Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

A avaliação é parte integrante do processo de formação, 
possibilitando diagnosticar problemas a serem superados, aferir os resultados 
observando as competências a serem constituídas e identificando mudanças 
de percurso eventualmente necessárias. 

A avaliação do desempenho acadêmico é feito por disciplina, incidindo 
sobre a frequência e o aproveitamento dos conteúdos trabalhados em cada 
uma delas. Compete ao professor da disciplina elaborar exercícios e atividades 
escolares sobre a forma de leituras, relatórios, consultas, pesquisa e demais 
trabalhos, em consonância com as estratégias de ensino adotadas, bem como 
julgar e registrar os resultados. 

As verificações de aprendizagem da disciplina, em numero de 3 (três) 
por semestre, visam à avaliação progressiva do aproveitamento do aluno e 
constam de, no mínimo, 3 (três) avaliações escritas, sob  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 aprovado previamente pelo 
colegiado. Em qualquer disciplina, é considerado aprovado o aluno cuja media 
aritmética 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. O acadêmico cuja média final for 
inferior a sessenta (60) fica reprovado na disciplina, devendo cursá-la 
novamente. 

Tem-se ainda como parte integrante dos procedimentos de avaliação 
dos processos de ensino-aprendizagem do curso de Engenharia de 
Computação: 

 o contínuo acompanhamento do professor por parte da direção, 
coordenação pedagógica e subcomissão interna de avaliação;  

 a constante avaliação e aperfeiçoamento da proposta didático-
pedagógica;  

 a avaliação formativa em disciplinas de desenvolvimento;  

 a avaliação com metodologias ativas; 

 a avaliação que consideram o desenvolvimento pessoal (planos de 
ensino);  
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 os seminários de aperfeiçoamento de prática docente;  

 a avaliação da FTT, por meio de acompanhamento do cumprimento 
da agenda de trabalho proposta e aprovada pela equipe. 

Estes e os demais aspectos relacionados à frequência e à avaliação do 
rendimento escolar serão orientados pelo Regimento Interno do Centro 
Universitário de Anápolis. 
 

3.9. Programas de nivelamento 
O programa de nivelamento é oferecido a todos os acadêmicos dos 

Cursos de Engenharia do Centro Universitário de Anápolis. O projeto de 
nivelamento tem início com as disciplinas Matemática e Física. Para tanto, 
diversas estratégias e ações foram delineadas: 

 Implantar uma coordenação para nivelamento e projeto integrador 
das Engenharias; 

 Conscientizar/Incentivar os alunos a serem proativos na busca da 
superação das deficiências; 

 Utilizar metodologias diferenciadas nas disciplinas do curso, que 
motivem o estudo e dê maior significado ao aprendizado do aluno; 

 Implantar a Monitoria Unificada para Nivelamento e Projetos 
Integradores das Engenharias; 

 Planejar ações para Nivelamento em Leitura, Interpretação e 
Construção Textual. 

Além desse projeto de nivelamento intercursos, o curso de Engenharia 
de Computação trabalha incentivando os docentes do primeiro período a 
abordarem o nivelamento em sua disciplina. Esse trabalho é baseado na 
aplicação de metodologias ativas e tem como objetivo sanar as deficiências 
discentes em disciplinas que necessitam bastante o uso da lógica e da 
matemática. 

 
3.10 Atividades práticas de ensino 

As atividades práticas de ensino ocorrerm por meio dos Projetos 
Interdisciplinares (4.3 e 5.1.1) e, por meio, da participação de projetos da 
Fábrica de Tecnologias Turing (6.8.1). 

 
3.11 Apoio ao discente 

A Direção, Coordenação Pedagógica, Coordenação de Pesquisa e 
Extensão, Coordenação de Projetos Interdisciplinares e a Coordenação de 
Avaliação oferecem atendimento e apoio aos discentes do curso, como 
orientação ao processo de aprendizagem, orientação pedagógica nas 
atividades escolares, controle de frequência, avaliação, orientação profissional 
e aos processos relativos à vida acadêmica. Encaminhamentos, quando 
necessários, à Pró-Reitoria Acadêmica, à Pastoral Universitária, ao 
UniATENDER (responsável pela ouvidoria institucional, acolhida aos calouros, 
programa de egressos, programa de combate a drogas), UniCUIDAR 
(orientação em saúde) e a demais núcleos institucionais. 

Como trabalho de apoio aos acadêmicos, a Instituição oferece: 
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3.11.1  UniATENDER 
 
Núcleo de Apoio ao Discente que desenvolve diferentes programas 

de orientação e apoio. Tem como objetivo acolher, integrar, atender e 
acompanhar os discentes, individual ou coletivamente, ajudando-os em suas 
necessidades e zelando por sua formação humana e profissional, de modo a 
favorecer o desenvolvimento de princípios éticos e cristãos, convivência 
saudável e responsabilidade social. O Núcleo atende à política institucional e 
procura atender às diretrizes e exigências do Ministério da Educação, quanto 
ao atendimento do aluno e ao acompanhamento do egresso, bem como 
promove ações e prioridades estabelecidas pelo Planejamento Estratégico da 
Instituição.  

Integram este Núcleo: 
Ouvidoria: Canal de transparência, central de informação, banco de 

dados. A Ouvidoria Geral está vinculada diretamente à Pró – Reitoria  
Acadêmica (PROACAD) e a Reitoria da UniEVANGÉLICA e cumpre a 
finalidade de levar as reclamações,  sugestões e elogios postados pelos os 
usuários. 

Inclusão Social: O programa de inclusão social mantém interface 
com os setores, comunidade e cursos, na discussão e promoção de políticas e 
ações inclusivas com vários grupos sociais, dentre os quais os portadores de 
necessidades especiais, afrodescendentes e familiares de usuários de drogas 
e encontros sistemáticos com os alunos portadores de necessidades especiais 
(auditiva, visual, motora) com atendimento personalizado. Sugere as 
adaptações físicas e outras que se fizerem necessárias para o processo de 
inclusão.  

Políticas Sobre Drogas: O programa faz um trabalho permanente 
de valorização da vida, de prevenção ao uso indevido de drogas e de inclusão 
social. São desenvolvidas as seguintes ações: Conscientização e discussão 
destas questões por meio de fóruns, seminários, palestras, campanhas 
(antitabagismo, caminhada antidrogas) etc; Atendimento diário de usuários ou 
não usuários de drogas; Desenvolvimento de ações de valorização e melhoria 
da qualidade de vida (saúde, artes, cultura etc.) em parceria com os cursos da 
Instituição; Eventos, exposições e campanhas que afirmem o valor da vida 
como a melhor forma de prevenção ao uso indevido de drogas, junto aos 
Diretórios Acadêmicos e diversos setores da UniEVANGÉLICA 

Concluintes e Egressos: O acompanhamento dos concluintes e 
egressos, de sua atuação na sociedade, de seu desempenho profissional e da 
continuidade de sua formação é fundamental para a avaliação do desempenho 
dos Cursos e da Instituição, subsidiando as mudanças, melhorias e todo o 
planejamento pedagógico e administrativo.  O programa realiza as seguintes 
ações e atividades: Realização, semestral, da “Noite do Concluinte”, 
homenageando a todos os concluintes, procurando fidelizá-los como egressos; 
Cadastramento e recadastramento permanentes, que possibilitem a 
atualização do Banco de Dados dos Egressos; Disponibilização do cartão 
fidelidade  que estende aos ex-alunos,  os programas e serviços oferecidos aos 
discentes da Instituição (Biblioteca, Academia e Cursos Especiais etc.); 
Realização, no decorrer do ano, de encontros de egressos em parceria com os 
vários cursos, inclusive com resgate da memória histórica dos egressos. 
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Acolhida aos Ingressantes: A Instituição promove no início de 
cada semestre uma programação de Acolhida com a participação da Reitoria e 
da Pró-Reitoria com palestra, informações sobre a Instituição: missão, serviços 
oferecidos aos alunos etc. Os diretores apresentam as informações específicas 
no âmbito de cada curso, promove visitas às dependências e setores: 
Biblioteca, Secretaria Geral, UniATENDER, UniSOCIAL etc. Horário de 
funcionamento: 08 às 22h de segunda a quinta e  08 às 21h na sexta – feira.  

Capelania: Desenvolve um trabalho de aconselhamento e 
orientação aos alunos que a procuram e assessora os “clubinhos bíblicos” que 
acontecem uma vez por semana em vários cursos, durante o intervalo das 
aulas. Está sendo implantado o “disque pra vida” – um acesso por telefone, 
onde poderão ouvir mensagem rápida de consolo, esperança e vida. 

 
3.11.2  UniSOCIAL  

Departamento de Filantropia  e Assistência Social. A 
UniEVANGÉLICA, em sintonia com sua política de filantropia e inclusão social, 
tem a preocupação de conceder aos alunos condições de acesso e 
permanência no ensino superior. Entre os instrumentos utilizados com tal 
propósito estão os programas de Bolsas de estudo aos alunos de graduação 
com comprovada carência financeira de acordo com suas necessidades e os 
financiamentos. 

São oferecidos Bolsa de Estudos e financiamentos: 
Bolsa Filantropia: (Portaria AEE n. 004 – Presidência da AEE – de 

27/04/2012 e Lei 12.101/2009). O Programa de bolsa filantropia é institucional 
e havendo disponibilidade a cada semestre, a Instituição disponibiliza bolsas de 
estudo parciais e integrais de acordo com a análise e critérios socioeconômicos 
do grupo familiar do(a) aluno(a). Para bolsa integral é considerado renda per 
capita de até 1(um) salário mínimo e meio e para bolsa parcial (50%) a renda 
per capita considerada é de até 3(três) salário mínimo e meio.   

Bolsa Universitária (OVG): É um programa de bolsas de estudo 
oferecido pela Organização das Voluntárias do Estado de Goiás em parceria 
com a UniEVANGÉLICA, pelo programa os alunos tem a oportunidade de 
conseguir bolsa parcial no valor de R$ 300,00 ou uma bolsa integral de acordo 
com os critérios socioeconômicos estabelecidos pelas regras do programa. 

Programa Universidade Para Todos (Prouni): Para concorrer a 
este benefício o candidato deverá ter participado do último ENEM – Exame 
Nacional do Ensino Médio e obtido a média mínima de 450 pontos nesse 
exame. Para a bolsa parcial exige-se que a renda familiar  não ultrapasse três 
salários mínimos por pessoa, e para a bolsa integral a renda familiar não 
poderá ultrapassar um salário mínimo e meio por pessoa. Existem outros 
critérios que são observados para contemplação do benefício, maiores 
informações através do site www.mec.gov.br. 

Programa de Financiamento (FIES): Para inscrever-se no FIES o 
estudante deverá estar matriculado em IES não gratuita, cadastrada no 
programa e com avaliação positiva nos processos avaliativos do MEC. O FIES 
é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Todos 
os procedimentos do processo seletivo, da adesão da IES e inscrição dos 
candidatos à divulgação dos resultados e entrevistas, são realizados pela 
internet www.mec.gov.br. 

http://www.mec.gov.br/
http://www.mec.gov.br/


45 

 

Crédito Universitário: Mediante parceria entre a UniEVANGÉLICA 
 e o UNIBANCO, o estudante (matriculado) paga metade da mensalidade (mais 
os encargos) em até o dobro do tempo do curso. Inscrições pelo site 
www.unibancouniversitario.com.br e depois de aprovado dirigir-se a uma 
agência UNIBANCO que atenda ao seu campus para formalizar o contrato. 

 
3.11.3  UniCUIDAR  

Ambulatório Avançado de Enfermagem da UniEVANGÉLICA, cuja 
Missão é prestar assistência básica aos atores do centro universitário: 
trabalhadores, discentes e outras pessoas que transitam neste cenário. As 
ações do UniCUIDAR contemplam todos os componentes da educação 
superior, propiciando campo clínico para desenvolvimento de atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

 
3.12 Atividades de tutoria - ambiente EaD 

No Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, mantida da 
Associação Educativa Evangélica – AEE, os Tutores Mediadores atuam 
junto aos acadêmicos, matriculados em disciplinas EaD, sob as orientações 
e supervisão da equipe de docentes, principalmente, como mediadores 
pedagógicos e facilitadores nos processos de ensino e aprendizagem. É 
necessário para o Tutor Mediador formação em nível superior e pós-
graduação lato sensu, preferencialmente, na área do curso e/ou da disciplina 
na qual atua. 

Nessa perspectiva, o Tutor Mediador (ambiente EaD) é contratado 
para efetivo trabalho pedagógico, com carga horária de 22 ou 44 horas 
semanais. Esse modelo de tutoria virtual possibilita um acompanhamento 
contínuo e muito próximo do processo de aprendizagem de cada estudante.  

 
Tutor Mediador 

O tutor a distância, no exercício da função não docente, participa 
ativamente da prática pedagógica. É um profissional graduado na área do 
curso, devidamente capacitado para uso das TICs, que atua a partir da 
Instituição e, por meio do ambiente virtual de aprendizagem, media o 
processo pedagógico com estudantes geograficamente distantes e 
referenciado aos polos de apoio presencial. 

No modelo pedagógico, desenhado pela tutoria ganha sentido por 
meio do planejamento e das ações do professor, que é o responsável pela 
elaboração do plano de ensino, conteúdo proposto, atividades e avaliações 
durante o semestre letivo. 

Assim, a tutoria é exercida por um profissional da área acadêmica 
que assume um papel mediador do processo de construção do 
conhecimento na perspectiva de intermediar as ações de ensino e 
aprendizagem entre o professor/aluno, entre aluno/conteúdo e também 
assume um papel de suma importância, que é o de fazer uma ponte entre o 
aluno e a instituição e se tornando elo importantíssimo no sentido de 
oferecer feedbacks propositivos sobre as atividades desenvolvidas, bem 
como o acompanhamento do rendimento do aluno, por meio do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA). A característica da mediação é baseada no 
desenvolvimento das competências básicas para o estudo on-line, na qual o 

http://www.unibancouniversitario.com.br/
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Tutor Mediador propõe, incentiva e delineia novos caminhos de 
aprendizagem. 

 
Funções do tutor mediador 

1. Função administrativa e organizacional: 
Organizar a sala de aula virtual dentro do ambiente virtual de 

aprendizagem. 
Acompanhar o aprendizado dos alunos. 
Coordenar o tempo para o acesso ao material e a realização das 

atividades. 
Auxiliar os diretores de cursos e professores de disciplina em todas 

as atividades que se fizerem necessárias para bom andamento dos cursos. 
 

2. Função social: 

 Interagir com os alunos, coordenadores de polos de apoio presencial e 
professores de disciplinas, via mensagem, telefone e ambiente virtual de 
aprendizagem, assuntos relacionados ao conteúdo, tais como: 
orientações quanto a leituras, discussões sobre questões apresentadas 
no ambiente virtual de aprendizagem, síntese de debates, avisos 
diversos e outros. 

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

 Orientar quanto a comportamentos esperados dos alunos no ambiente 
virtual de aprendizagem (palavreados indevidos), código de conduta, 
diretrizes contra plágio e regras de boa convivência nas relações 
mediadas pela internet (netiqueta) ou e-mails. 

 
3. Função tecnológica: 

 Auxiliar os alunos na interpretação do material visual e multimídia. 

 Auxiliar os alunos em dificuldades como: uso de softwares e hardwares, 
envio de arquivos em anexo, formatação de textos ou imagens e acesso 
a sites, dentre outros. 
 

4. Função pedagógica: 

 Esclarecer dúvidas, questionamentos, sugestões e observações por 
alunos, tutores presenciais e coordenadores de polo e diretores de curso 
por meio de fóruns de discussão na internet, pelo telefone e pela 
participação em videoconferências. 

 Promover espaços de construção coletiva de conhecimento. 

 Selecionar material de apoio e sustentar teoricamente os conteúdos. 

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

 Realizar a leitura e registrar no ambiente virtual de aprendizagem as 
notas referentes à participação dos alunos nos instrumentos avaliativos 
propostos pelos professores. 
 

3.13 Responsabilidade social 
A Associação Educativa Evangélica, instituição filantrópica, sediada 

no Município de Anápolis-Goiás, é mantenedora do Centro Universitário de 
Anápolis, da Faculdade Raízes, da Faculdade Evangélica de Goianésia e 
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Colégios: Couto Magalhães de Anápolis; Colégio Álvaro de Melo em Ceres e 
Colégio Couto Magalhães em Goianésia. Tem como missão promover a 
formação acadêmica voltada para o desenvolvimento da integralidade do ser 
humano, como cidadão capaz de interferir no processo de melhorias sociais, 
e do profissional, preparado para atuar com competência científica, 
tecnológica, ética e política, comprometido com o desenvolvimento 
sustentável.  

A Associação Educativa Evangélica atua em sintonia com sua 
política de filantropia e inclusão social oferecendo aos estudantes condições 
de acesso e permanência na educação básica e superior, com a concessão 
de programas de bolsa de estudo integral, parcial e o Financiamento 
Estudantil (FIES).  

O UniSOCIAL (item 3.11.2) é o departamento responsável pela 
gestão dos programas de bolsas como o ProUni, a Bolsa Filantropia, a Bolsa 
da OVG, juntamente com o Departamento do FIES, que atua na gestão do 
financiamento estudantil.  

Em convênio com o Governo do Estado de Goiás, disponibiliza a 
Bolsa Universitária OVG de acordo com os regulamentos e critérios 
estabelecidos pela Organização das Voluntárias de Goiás, entidade que atua 
na gestão do programa de bolsas de estudo do governo estadual. Em 
contrapartida, o aluno presta serviço voluntário em instituições 
governamentais e não governamentais, de acordo com sua área de 
formação.  

Em parceria também com o MEC/FNDE, disponibiliza para os alunos 
o FIES, como um Programa destinado a financiar estudantes de cursos de 
graduação regularmente matriculados em IES não gratuitas e cadastradas 
no programa, em cursos com avaliação positiva no SINAES – Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior, oferecendo financiamento de 
até 100% do custo das mensalidades e com juros de 3,4% ao ano.  

Estes programas possibilitam o ingresso e a permanência nas 
unidades de ensino da AEE a crianças, jovens e adultos que, na sua 
maioria, jamais teriam a chance de se tornarem membros ativos de tal 
instituição e, com isso, mudarem sua história de vida. Por meio destes 
programas, a AEE se apresenta como agente de emancipação social que 
promove a cidadania, os direitos sociais e humanos, visando o ser social 
como aquele que requer transformações profundas nas relações 
socioeconômicas atuais, e como isso se inicia pela garantia do exercício da 
cidadania, no seu conceito mais elementar, o da garantia dos direitos 
constitucionais.  

Desta forma, podemos dizer que a responsabilidade social da 
Instituição promove a prática comprometida por meio do desempenho de 
sua missão, que tem como valores a competência, o profissionalismo e o 
trabalho participativo, norteando suas ações por princípios éticos, morais e 
cristãos. 

 
3.14 Processos de avaliação do curso 

O processo de autoavaliação do Curso de Engenharia de 
Computação faz parte do programa de autoavaliação Institucional 
estabelecido e coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). Para 
atender tal demanda, o curso institui uma Subcomissão Interna de Avaliação 
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(SIA) composta, minimamente, por representante docente, discente, técnico-
administrativo e membro no NDE. 

O objetivo da SIA consiste em diagnosticar problemas e promover o 
aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no curso. Anualmente, a CPA 
propõe as dimensões que devem ser submetidas à análise e, a partir de 
então, a SIA projeta e executa as avaliações. Estes dados permitem 
conhecer as potencialidades e fragilidades dos diferentes eixos expostos ao 
processo avaliativo. 

Realizados os diagnósticos, o NDE do curso propõem sugestões 
que são regularmente implementadas com vistas à melhoria contínua. O 
resultado dos processos avaliativos gera um relatório anual que, após envio 
à CPA, é divulgado entre os alunos do curso por meio do Seminário 
InFormação, permitindo ao alunado conhecer, acompanhar e participar do 
processo. 

Em decorrência destas avaliações foram implementadas melhorias 
relativas à infraestrutura física, no processo de didático-pedagógico, cursos 
de aperfeiçoamento ao docente e apoio aos discentes, entre outros. 
 
3.15 Articulação entre a graduação e a pós-graduação 

O Curso de Engenharia de Computação é uma área que, 
frequentemente, dialoga com outras áreas de conhecimento. Em razão disto, 
há uma demanda entre o curso e a Pós-Graduação Strinct Senso, no sentido 
de fomentar trabalhos práticos e pesquisas, por meio da Iniciação Científica 
e Fábrica de Tecnologias Turing. No momento, estão sendo desenvolvidas 
soluções tecnológicas que atendam às necessidades do Mestrado em 
Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente. 
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4. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO 
CURSO 

 

4.1 Direção do curso 
 
Dados da Diretora do Curso  

Nome: VIVIANE CARLA BATISTA POCIVI 

End.: Rua L22 Qd. 09 Lt. 14 - Bairro Novo Jundiaí. 

Cidade: Anápolis                           Fone: 3310-6754 

Titulação:  Mestre RG 366 626 7 DGPC-GO CPF 919.804.371-49 

e-Mail: vivane.batista@unievangelica.edu.br  

Currículo:  Viviane Carla Batista Pocivi é mestra em Engenharia de Software pelo programa 
de mestrado do Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife 
(C.E.S.A.R.EDU - 2011). Concluiu a especialização em Banco de Dados pela 
Universidade Federal de Goiás (UFG - 2004) e concluiu o Bacharelado em 
Ciência da Computação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC/GO - 
2001). Quanto à sua atuação profissional, atualmente é Diretora e Professora dos 
Cursos de Graduação em Computação do Centro Universitário de Anápolis 
(UniEvangélica). Exerce também a gerência da Fábrica de Tecnologias Turing da 
UniEvangélica (FTT). Gerencia projetos de desenvolvimento de software e 
participa como Consultora em Análise de Sistemas na produção de 2 softwares 
sob plataforma WEB na FTT. É certificada Scrum Master (CSM) e Scrum Product 
Owner (CSPO). Atuou como Gerente de Projetos no Projeto ANKOS Mobile 
Edition (ANKOS ME) executado pela fábrica de software SOFISTIC (Recife - PE). 
Acumulou atividades de Gerente de Projetos e Analista de Sistemas no projeto de 
desenvolvimento do software UniFisio Digital (plataforma Web - Software para 
clínica acadêmica de Fisioterapia). Recentemente exerceu atividades como 
Professora de Pós-Graduação e de Nível Superior, Coordenação Pedagógica 
Acadêmica, Gestão de Projetos, Analista de Sistemas e Gestão de Fábrica de 
Software. Exerceu ainda trabalhos de naturezas de ensino, pesquisa, extensão e 
administração, com destaque para a orientação de projetos de desenvolvimento 
de sistemas e para a Gestão de Projetos, Patentes e Inovação no Núcleo de 
Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (NUPTEC) da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação e Pesquisa da UniEVANGÉLICA. Possui 6 softwares produzidos entre 
2003 e 2009, sendo 2 em plataforma Web, 3 desktop e 1 para celular (plataforma 
Android). Participou de projetos de pesquisa científica, sendo que coordenou 
alguns deles. Atua na área de Ciência da Computação, com ênfase em Gestão, 
Engenharia de Software e Banco de Dados. 
A diretora do curso, professora mestra Viviane Carla Batista Pocivi, possui 11 
anos de experiência no magistério superior e 9 anos de experiência na gestão 
acadêmica, sendo 3 anos como coordenadora pedagógica de cursos de 
computação e 6 anos como diretora. 

 
A Direção do Curso possui carga horária total de 40 horas semanais, e 

destas, 20 horas semanais são dedicadas ao atendimento de alunos, docentes 
e comunidade acadêmica em geral. As horas restantes são destinadas à 
Coordenação da Fábrica de Tecnologias Turing e ao cumprimento das 
atividades preconizadas pelo Regimento Interno da UniEVANGÉLICA.  

Conforme o Estatuto do Centro Universitário, a Direção do Curso é 
responsável pelo planejamento, organização, direção e controle de todo o 
funcionamento do curso e está subordinada à Chancelaria. 

São atribuições dos diretores de curso do Centro Universitário: 
I - representar o curso junto às autoridades e órgãos deste Centro 

Universitário; 
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II - deliberar sobre os procedimentos e relatórios oriundos da ouvidoria-     
-geral; 

III - dirigir, supervisionar e fiscalizar a execução das atividades 
programadas pelo Instituto ao qual esteja subordinado, bem como a 
assiduidade dos professores e demais funcionários administrativos; 

IV - sugerir à Superintendência do Instituto a contratação ou dispensa de 
pessoal docente e técnico-administrativo; 

V - apresentar, semestralmente, ao Superintendente do respectivo 
Instituto relatório de suas atividades e do seu curso; 

VI - acatar e respeitar as decisões dos órgãos colegiados,  
superintendências e Reitoria, zelando pelo bom andamento das suas 
atividades; 

VII - propor e administrar o plano orçamentário do curso. 
 
4.2 Coordenação pedagógica 

A coordenação pedagógica do curso de Engenharia de Computação 
visa garantir a qualidade das atividades docentes, com intuito de assegurar a 
metodologia proposta baseada na aprendizagem ativa e na integração dos 
conteúdos.  

As atividades da Coordenação Pedagógica são as seguintes:  
a) Manter clima de cordialidade e respeito mútuo com o corpo docente, 

corpo discente e corpo técnico-administrativo;  
b) Acompanhar, analisar e orientar quanto aos procedimentos didáticos 

propostos pelos professores;  
c) Acompanhar, analisar e orientar quanto às avaliações desenvolvidas 

pelos professores do curso;  
d) Promover e incentivar a participação dos professores no planejamento e 

execução de atividades do curso (encontros, seminários, eventos);  
e) Observar o desenvolvimento das disciplinas e do cronograma do curso;  
f) Acompanhar periodicamente o lançamento de conteúdo, carga horária, 

frequência e notas nos diários de classe;  
g) Manter contato frequente com os representantes de turma e atender às 

demandas dos alunos; 
h) Apoiar as atividades da direção do curso. 

 
A Coordenação Pedagógica do curso de Engenharia de Computação 

está sob a responsabilidade da professora Rosana Machado de Souza. A 
professora possui graduação em Economia pela Universidade Estadual de 
Goiás (1997), especialista em Economia de Empresas pela Universidade 
Estadual de Goiás(2004), possui mestrado em Agronegócio pela Universidade 
Federal de Goiás (2013). Atualmente é docente do Centro Universitário de 
Anápolis. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em 
Microeconomia, atuando principalmente nos seguintes temas: 
empreendedorismo, segurança alimentar, agricultura familiar, PNAE e 
administração financeira. 
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4.3 Coordenação de Projetos Interdisciplinares 
O Professor Coordenador dos Projetos Interdisciplinares é responsável 

por coordenar as atividades relacionadas à essa proposta de ensino-
aprendizagem, tendo as seguintes atribuições: 

a) Prestar esclarecimentos sobre as diretrizes do Projeto Interdisciplinar; 
b) Divulgar o Regulamento dos Projetos Interdisciplinares para os Alunos, 
c) Professores e para a Secretaria Setorial do Curso; 
d) Orientar os alunos quanto às atividades a serem desenvolvidas nas 

disciplinas de Projeto Interdisciplinar; 
e) Publicar e divulgar nos meios acessíveis aos envolvidos nos Projeto 
f) Interdisciplinares o calendário de atividades dessa disciplina; 
g) Zelar pelo bom andamento dos projetos desenvolvidos na disciplina de 

Projetos Interdisciplinares; 
h) Acompanhar a evolução dos alunos quanto ao desenvolvimento das 

atividades propostas na disciplina; 
i) Elucidar as dúvidas dos alunos nos horários, datas e locais acordados 

previamente com eles; 
j) Colocar a Direção e a Coordenação dos Cursos Superiores de 

Computação a par das atividades realizadas na disciplina Projeto 
Interdisciplinar, sempre que for solicitado; 
 

A responsável pela coordenação dos Projetos Interdisciplinares do 
Bacharelado em Engenharia de Computação é a professora Adrielle Beze 
Peixoto. Esta possui graduação em Ciências Sociais - Licenciatura pelas 
Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica (2000), 
especialização em Políticas Públicas pela Universidade Federal de Goiás 
(2002) e mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás (2004). É 
professora adjunta do Centro Universitário de Anápolis desde 2005. Tem 
experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em sociabilidade e 
tecnologias, atuando principalmente nos seguintes temas: tecnologia, 
sociabilidade, comunicação interpessoal, cultura, cidadania e 
interdisciplinaridade. 

 
4.4 Coordenação de Monitoria, Pesquisa e Extensão 

Essa coordenação foi instituída no ano de 2013 para atender as 
necessidades do curso. O Coordenador de Monitoria, Pesquisa e Extensão tem 
a função de acompanhar as atividades relacionadas a essa proposta, entre 
elas:  

a) Organizar e acompanhar o processo de seleção para a monitoria. 
b) Acompanhar o desempenho dos alunos-monitores, aprovados na 

seleção. 
c) Sanar as dúvidas dos alunos-monitores com relação ao presente 

Regimento, Edital e/ou Termo de Compromisso. 
d) Convocar, divulgar e coordenar as reuniões junto aos docentes e alunos 

envolvidos nas atividades de monitoria, pesquisa e extensão;  
e) Propor alteração, quando necessário, nos projetos de pesquisa e 

extensão, em andamento, após discussão com o orientador do 
respectivo projeto;  

f) Organizar toda a documentação das atividades desenvolvidas; 
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g) Acompanhar e avaliar os projetos científicos e/ou extensionistas 
desenvolvidos pelo curso;  

h) Contribuir para continuidade das atividades científicas, culturais e outras, 
implementadas no curso;  
 
A responsável pela coordenação de Monitoria, Pesquisa e Extensão do 

curso de Engenharia de Computação é a professora Renata Dutra Braga. A 
professora é mestre e doutoranda em Ciências da Saúde pela Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em Informática em 
Saúde pela Universidade Federal de São Paulo e em Qualidade e Gestão de 
Software pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Concluiu o 
Bacharelado em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário de Anápolis. 
Tem interesse em modelagem de processo de negócio, requisitos, análise de 
sistemas orientada a objetos, gerência de projetos de software ágil e padrões 
para construção de registro eletrônico em saúde interoperável (OpenEHR). 

 
4.5 Coordenação de Avaliação 

O coordenador de avaliação é um docente que faz parte da 
SUBCOMISSÃO INTERNA DE AVALIAÇÃO (SIA). A SIA é presidida pelo 
diretor do curso, tendo a composição mínima de: um representante docente, 
integrante do NDE; um representante discente; e um representante do técnico-
administrativo. Essa coordenação tem por objetivos: 

a) Avaliar o projeto pedagógico do curso, da concepção à 
operacionalização efetiva; 

b) Planejar e operacionalizar os processos avaliativos no curso; 
c) Coletar dados e disponibilizar informações do curso à CPA; 
d) Elaborar relatórios sobre as avaliações realizadas no curso com 

pareceres e recomendações enviando-os a CPA; 
e) Auxiliar nos processos de avaliação do curso desenvolvidos pelo MEC; 
f) Articular a avaliação interna do curso com as prioridades da CPA.  

 
A responsável pela coordenação de Avaliação do Bacharelado em 

Engenharia de Computação é a professora Adrielle Beze Peixoto. Esta possui 
graduação em Ciências Sociais - Licenciatura pelas Faculdades Integradas da 
Associação Educativa Evangélica (2000), especialização em Políticas Públicas 
pela Universidade Federal de Goiás (2002) e mestrado em Sociologia pela 
Universidade Federal de Goiás (2004). É professora adjunta do Centro 
Universitário de Anápolis desde 2005. Tem experiência na área de Ciência da 
Informação, com ênfase em sociabilidade e tecnologias, atuando 
principalmente nos seguintes temas: tecnologia, sociabilidade, comunicação 
interpessoal, cultura, cidadania e interdisciplinaridade. 

 
4.6 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Engenharia de 
Computação 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). 
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De acordo com a Resolução CONAES nº 1, de 17 de junho de 2010 
o Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se da equipe docente destinada 
a participar do processo de gestão acadêmica dos cursos de graduação.  O 
NDE realiza o acompanhamento continuo do Projeto Pedagógico do curso, 
submetendo ao colegiado para aprovação das propostas de alterações e 
melhorias.  

O NDE tem por finalidade elaborar, atualizar e avaliar continuamente 
o Projeto Pedagógico do curso, assim como acompanhar o processo de 
implantação, definindo sua organização didática e administrativa, submetendo 
ao colegiado para aprovação das propostas de alterações ou melhorias. Alguns 
membros do NDE também ministram, estrategicamente, disciplinas no primeiro 
período do Curso, normalmente Algoritmos e Programação I e Lógica, no 
intuito de promover e facilitar a adaptação dos discentes às diretrizes 
institucionais e também ao campo de estudo da computação. 

O NDE tem como função geral auxiliar a Direção do Curso em suas 
necessidades pedagógicas, exercendo juntamente com o diretor, as seguintes 
atribuições:  

I - 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;  
II - zelar pela integralização curricular interdisciplinar entre as diferentes 
atividades de ensino previstas no currículo;  
III - monitorar e avaliar a realização das atividades teóricas e práticas de 
ensino, pesquisa (iniciação científica e TCC) e extensão, identificando 
potencialidades e fragilidades e propondo ações de melhorias 
contínuas;  
IV - acompanhar os processos de avaliação do ensino e da 
aprendizagem e sua coerência com a concepção do curso, as normas 
institucionais e legislação da educação superior, promovendo as 
melhorias necessárias;  
V - discutir e aprovar no colegiado do curso as propostas de alteração da 
matriz curricular do curso, zelando por sua coerência com as Diretrizes 
Curriculares do Curso, e encaminhando-as para as Pró-Reitorias, no que 
couber, para pareceres e posterior aprovação do CAS;  
VI - incentivar e definir normas e critérios para as diferentes atividades 
do curso e supervisionar seu desenvolvimento:  

a) Monitoria;  
b) Iniciação Científica;  
c) Atividades de Extensão;  
d) Trabalhos de Conclusão;  
e) Estágios Supervisionados;  
f) Atividades Complementares; 
g) Projetos interdisciplinares.  

VII - submeter todas as propostas de normas e regulamentos à 
aprovação do colegiado do curso, anexando-as ao PPC;  
VIII - deliberar sobre assuntos referentes à vida acadêmica dos alunos, 
em conformidade com a legislação educacional e com as normas e 
princípios institucionais;  
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IX - planejar e organizar as atividades de acolhimento e orientação dos 
alunos ingressantes, atividades de nivelamento, assim como planejar as 
atividades com os alunos concluintes;  
X - planejar e operacionalizar anualmente o processo de autoavaliação 
do curso, nas seguintes dimensões:  

a) concepção e implementação do PPC, identificando aspectos 
positivos, assim como as fragilidades;  
b) processo de ensino e aprendizagem e sua coerência com a 
concepção didático-metodológica prevista no PPC, identificando 
fragilidades e potencialidades, encaminhando os resultados da 
avaliação ao colegiado de professores, para discussão e 
elaboração de propostas de melhorias;  
c) indicadores oficias do corpo docente, assim como seu 
desempenho acadêmico, promovendo processos de capacitação 
ou outras ações de melhoria;  
d) condições de funcionamento do curso em sua infraestrutura 
física e tecnológica, propondo melhorias.  

 
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. 

São membros do NDE, conforme Portaria Nº 156, de 22 de Março 
de 2018. 

Componentes Titulação Regime de trabalho 

Adrielle Beze Peixoto Mestre Parcial 
Renata Dutra Braga Mestre Parcial 
Rosana Machado de Souza Mestre Parcial 
Millys Fabrielle Araújo Carvalhaes Mestre Parcial 
Viviane Carla Batista Pocivi Mestre Integral 
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4.7 Colegiado do curso 
O Colegiado do Curso tem como função o planejamento das atividades 

pedagógicas, considerando os programas das disciplinas, estratégias de ensino, 
atividades discentes e sua relação com a concepção do curso e o perfil do 
egresso. 

Comissões de professores, de acordo com a área de conhecimento 
das disciplinas correntes, se reuniram para tratar de assuntos referentes à 
integração e continuidade de conteúdos, bem como para tratar de casos de 
dificuldades de alunos tais como: necessidade de nivelamento, problemas de 
disciplina e demais problemas que exijam uma decisão coletiva dos docentes que 
atuam naquela área de conhecimento.  

O colegiado do curso se reúne, obrigatoriamente, ao início de cada 
período letivo a fim de planejar as atividades acadêmicas e propor as melhorias 
necessárias, a partir dos resultados das avaliações.  Compete, ainda, ao 
colegiado discutir, emitir pareceres e encaminhar questões relacionadas com a 
vida acadêmica dos alunos.  

Cabe ao colegiado analisar, aprovar, tomar providências em relação as  
propostas, sugestões do NDE, bem como enviar ao CAS (Conselho Acadêmico 
Superior) proposta de alteração de matriz curricular.  

Além disso, no decorrer do período letivo, o colegiado de curso pode se 
reunir para tratar de assuntos importantes para o processo pedagógico e avaliar o 
desempenho do curso, dos professores e dos alunos. 
 
 

4.8 Corpo docente  
O corpo docente é constituído de profissionais das áreas de 

conhecimentos requeridas pelo curso, com titulação mínima de especialista, 
selecionados institucionalmente por meio de processo seletivo e de avaliação 
continuada. O Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação da 
UniEVANGÉLICA possui  90% do corpo docente com formação em programas  
stricto sensu. Dessa porcentagem, há um total de 03 professores com titulação 
stricto sensu em nível de Doutorado, conforme apresenta a tabela abaixo. 
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Nome 

Titulação 
Tempo de 

Experiência (anos) 
Regime de Trabalho Disciplinas que 

ministra no 
Curso/Outras 

Atividades 

Carga 
Horária 

Tempo de 
trabalho 
no curso 

Produção 
Técnica/ 
Cientifica 

2014-2017 
Esp. Mestre Doutor 

Pós-
Doutor 

Docente Profissional Horista Parcial Integral 

Adrielle Beze 
Peixoto  

  xxx     13 3   
 

xxx  

Métodos e Técnicas 
De Pesquisa Para 
Computação  

2,00 h/a 

63 meses 10 

Sociedade Da 
Informação 

4,00 h/a 

Projeto 
Interdisciplinar VII  

2,00 h/a 

Ética E Legislação 
Aplicada  

3,00 h/a 

Coordenação de 
Projetos 
Interdisciplinares 

2,00 h/a 

Coordenação de 
Extensão 

2,00 h/a 

Núcleo Docente 
Estruturante 

2,00 h/a 

Aline Alcamin 
Monteiro 

    xxx   4 4   xxx   Física e Eletricidade 4,00 h/a 01 mês 16 

Aline Dayany de 
Lemos Microni 

xxx       9 12   xxx   

Compiladores 4,00 h/a 

40 meses 00 

Projeto 
Interdisciplinar IV 

2,00 h/a 

Linguagens Formais 
E Autômatos  

3,00 h/a 

Sistemas 
Gerenciadores de 
Banco de Dados 

4,00 h/a 

Orientação de TCC I 2,00 h/a 
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e II 

Eduardo 
Dourado Argolo 

  xxx     04 17   xxx   
Tecnologia E Meio 
Ambiente  

2,00 h/a 26 meses 06 

Francisco Edilson 
de Souza 

  xxx     09 03 xxx     

Projeto 
Interdisciplinar I 

2,00 h/a 
63 meses 00 

Língua Inglesa 3,00 h/a 

Kátia Kelvis 
Cassiano 

    xxx   06 19 xxx     

Arquitetura de 
Computadores  

4,00 h/a 

04 meses 02 

Analise E 
Complexidade De 
Algoritmos  

3,00 h/a 

Circuitos Digitais 4,00 h/a 

Orientação de TCC I 
e II 

1,00 h/a 

Kleber Silvestre 
Diogo 

xxx       02 10   xxx   

Gerência de Projeto 
de Software  

4,00 h/a 

22 meses 00 Orientação de TCC I 
e II 

1,00 h/a 

Projeto FTT - Angola 8,00 h/a 

Luciana Nishi   xxx     13 01   xxx   

Qualidade De 
Software 

3,00 h/a 

63 meses 01 

Estrutura De Dados 
II 

4,00 h/a 

Algoritmos e 
Programação I  

4,00 h/a 

Estagio Profissional I 
e III 

3,00 h/a 

Coordenação de 
TCC I e II 

3,00 h/a 
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Teoria Da 
Computação 

3,00 h/a 

Projeto 
Interdisciplinar III 

1,00 h/a 

Orientação de TCC I 
e II 

2,00 h/a 

Marcelo de 
Castro Cardoso 

  xxx     10 10 xxx     

Programação 
Orientada a Objetos 

4,00 h/a 

63 meses 04 

Sistemas 
Distribuídos 

4,00 h/a 

Prática em Fábrica 
de Software II 

4,00 h/a 

Orientação de TCC I 
e II 

1,00 h/a 

Márcio Mariano 
da Silva  

  xxx     16 3 xxx     

Cálculo Numérico 4,00 h/a 

63 meses 00 
Cálculo I 4,00 h/a 

Álgebra Linear e 
Geometria Analítica 

4,00 h/a 

Millys Fabrielle 
Araújo 
Carvalhaes 

  xxx     4 6   xxx   

Programação E 
Tecnologia parra 
Web 

4,00 h/a 

16 meses 03 

Segurança  6,00 h/a 

Projeto 
Interdisciplinar VI 

2,00 h/a 

Redes de 
Computadores  

4,00 h/a 

Prática em Fábrica 
de Software III 

3,00 h/a 

Projeto FTT - Angola 8,00 h/a 

Orientação de TCC I 
e II 

1,00 h/a 
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Natasha Sophie 
Pereira 

  xxx     7 9     xxx 

Paradigmas De 
Linguagens De 
Programação 

3,00 h/a 
18 meses 36 

Orientação de TCC I 
e II 

1,00 h/a 

Paulo Alberto da 
Silva Sales 

    xxx    10 8  xxx     Língua Portuguesa 4,00 h/a 05 meses 14 

Raissa dos Santos 
Vieira 

  xxx     2 5 xxx     

Computação Gráfica 3,00 h/a 

22 meses 02 
Inteligência Artificial 3,00 h/a 

Arquitetura De 
Software 

3,00 h/a 

Renata Dutra 
Braga 

  xxx     07 4   xxx   

Pratica Em Fabrica 
De Software I 

4,00 h/a 

33 meses 12 

Lógica 4,00 h/a 

Gerência De 
Configuração De 
Software 

2,00 h/a 

Estimativas De 
Esforço Em Projeto 
De Software 

2,00 h/a 

Coordenação de 
Pesquisa 

2,00 h/a 

Coordenação da 
Fábrica de 
Tecnologias Turing 

4,00 h/a 

Coordenação de 
Atividades 
Complementares 

2,00 h/a 

Orientação de TCC I 
e II 

1,00 h/a 
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Núcleo Docente 
Estruturante 

2,00 h/a 

Rosana Machado 
de Souza 

  xxx     11 20   xxx   

Fundamentos De 
Administração 

3,00 h/a 

63 meses 04 

Projeto 
Interdisciplinar V 

2,00 h/a 

Coordenação 
Pedagógica 

4,00 h/a 

Probabilidade e 
Estatística  

4,00 h/a 

Núcleo Docente 
Estruturante 

2,00 h/a 

Vera Mota da 
Silva Barbosa 

  xxx     13 10   xxx   Empreendedorismo 2,00 h/a 17 meses 01 

Viviane Carla 
Batista Pocivi 

  xxx     08 10     xxx 

Projeto FTT - Angola 2,00 h/a 

63 meses 05 

Gerencia De Projeto 
De Software 

4,00 h/a 

Coordenação da 
Fábrica de 
Tecnologias Turing 

8,00 h/a 

Direção do Curso de 
Engenharia de 
Computação 

22,00 h/a 

Orientação de TCC I 
e II 

2,00 h/a 

Núcleo Docente 
Estruturante 

2,00 h/a 

Walquíria 
Fernandes 
Marins 

  xxx     01 06   xxx   

Engenharia de 
Requisitos 

3,00 h/a 
16 meses 01 

Verificação E 3,00 h/a 
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Validação 

Arquitetura De 
Software 

3,00 h/a 

IHC 2,00 h/a 

Fundamentos Em 
Engenharia De 
Software 

4,00 h/a 

Projeto FTT - 
Verificação e 
Validação 

4,00 h/a 

William Pereira 
dos Santos Junior 

  xxx     07 12   xxx   

Algoritmos e 
Programação II 

4,00 h/a 

63 meses 00 

Processamento De 
Imagens 

3,00 h/a 

Coordenação de 
Monitoria 

3,00 h/a 

Núcleo Docente 
Estruturante 

2,00 h/a 

 
Fonte: Curso de Engenharia de Computação, 2017. 
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Com relação ao regime de trabalho, 70% dos professores estão sob o 
regime parcial ou integral. Mais de 90% do quadro de docentes do Curso de 
bacharelado em Engenharia de Computação possui tempo de experiência 
profissional (excluindo-se o magistério superior) superior a dois anos. No que diz 
respeito a tempo de experiência profissional no magistério superior, 85% do 
quadro de docentes possui tempo acima de dois anos. 
 

4.9 Corpo técnico-administrativo 
Além da direção e da Coordenação Pedagógica, o curso de Engenharia de 

Computação conta com uma secretaria setorial, composta pelas Engenharias 
Mecânica, Civil, Elétrica e de Computação, Arquitetura e Urbanismo, Agronomia e 
Ciências Biológicas. 

A secretaria setorial é responsável por manter todo o fluxo de diários, 
frequências, notas, atendimentos aos alunos e demais atribuições exercidas pelas 
secretarias dos cursos de graduação da AEE. 

O corpo técnico-administrativo da Secretaria Setorial é:  
 

Pessoal Técnico- Administrativo 
Funcionário Função Carga-horária 

semanal 

Simone da Silva Costa Alves Secretária setorial do curso de Engenharia 
Elétrica 

44h/s 

Edima Campos Ribeiro de 
Oliveira 

Secretária setorial do curso de Arquitetura e 
Urbanismo 

44h/s 

Rozenilda Avelar Teixeira 
Pampalona 

Secretária setorial do curso de Engenharia 
Civil 

44h/s 

Gleides Afonso Siqueira dos 
Santos 

Secretária setorial do curso de Agronomia 44h/s 

Maria Vitória Ferraz de Moura Secretária setorial do curso de Engenharia 
Mecânica 

44h/s 

Karen Castro Amorim Secretária setorial do curso de Engenharia 
da Computação 

44h/s 

Paula Mendes Pureza Secretária setorial do curso de Ciências 
Biológicas 

44h/s 

Keila Garcia Alves Auxiliar de secretaria setorial 44h/s 
Karen Sabrina de Morais Auxiliar de secretaria setorial 44h/s 
Elaine Cristina Nunes Auxiliar de secretaria setorial 44h/s 
Rodrigo Santana Silva Auxiliar de secretaria setorial 44h/s 
Léia Vitória dos Santos Silva Joven Aprendiz 30h/s 
Israel Douglas Costa Calaça 
Pietrobon 

Desenvolvedor WEB (Líder Técnico da FTT) 44h/s 

Fonte: Curso de Engenharia de Computação, 2017. 

 
 

Funções Técnico-administrativas  
Funções Funções Técnico-administrativas  

 

Secretária Setorial Cadastro de Matrizes Curriculares, Cadastro de 
Disciplinas no Sistema Lyceum, Despachos de 
Processos, Montagem de grade aos alunos inscritos por 
disciplinas, Envio de boletim de frequência, Confecção 
de Certificados, Suporte aos professores, ao Diretor e à 
equipe de gestão do Curso.  
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Auxiliar Administrativo  Atendimento aos alunos, Atualização de diários, 
Frequência dos professores, Suporte aos professores, 
Impressão de Atas de provas, Requerimento ao 
almoxarifado, Organização dos armários e pastas, 
Recebimento de processos, Gestão de Reservas dos 
Laboratórios e dos softwares do programa Dream Spark 
(Microsoft). 

Desenvolvedor WEB – Líder Técnico 
da FTT 

Acompanhamento das atividades desenvolvidas na 
Fábrica de Tecnologias Turing, monitoria das atividades 
vinculadas à disciplina Fábrica de Software.    

Jovem Aprendiz Apoio às secretárias e auxiliares de secretaria setorial. 

Fonte: Curso de Engenharia de Computação, 2017. 
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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 Silva, a discussão sobre currículo coloca duas questões centrais 
ao processo educativo, ou seja, qual o conhecimento é considerado essencial a 
ser ensinado? E, que tipo de pessoa se pretende formar? De modo análogo, 
afirma Berticelli ser o currículo “a questão central que diz respeito àquilo que a 
escola faz e para quem faz ou deixa de fazer”.  Existe, desse modo, na 
construção do currículo escolar uma relação de poder, na seleção de saberes que 
o outro deve aprender e na construção da identidade do aluno. 

Nessa perspectiva, a definição curricular, ao selecionar estes, e não 
aqueles saberes, e formar este perfil humano e profissional, e não outro, traduz 
opções socioculturais, ideológicas, epistemológicas e políticas que fundamentam 
a abordagem dos diferentes conteúdos cognitivos, procedimentais e atitudinais. 
Sendo assim, ao se definir o currículo, define-se, igualmente, uma concepção de 
espaço educativo, ou como espaço hegemônico, ou, como espaço da produção 
do conhecimento novo, da inovação tecnológica, da ratificação ou revisão dos 
valores, da crítica e da reconstrução permanente das relações sociais.  

A definição da natureza desse espaço, por envolver questões essenciais 
do processo educativo, não pode resultar de deliberações individuais. Ao 
contrário, se constitui num processo de reflexão do coletivo acadêmico, de forma 
crítica, de construção de consensos acerca do campo epistemológico, das 
práticas pedagógicas inseridas no contexto social. E, por tratar-se de um 
processo que está em permanente construção, supõe retomadas e retificações. 
Portanto, a elaboração de currículos pela comunidade acadêmica, que expressem 
essa intencionalidade, pressupõe o estabelecimento de “programas de formação 
global, com coerência didática e distribuição de tempo de forma sequencial, com 
situações e atividades ordenadas.”   

Disto decorre que o planejamento curricular implica determinada 
concepção de conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica 
específica, além do que já se afirmou em relação à opção político-filosófica 
institucional. Considerando-se, pois, a produção acelerada do conhecimento, 
desafios novos são trazidos aos que pensam e executam currículos, ou seja, aos 
gestores e professores. A renovação curricular e a flexibilidade dos projetos 
pedagógicos dos cursos levam em conta a dinâmica da sociedade da informação 
e mais do que se adequar a ela, os currículos dos cursos de graduação se 
caracterizam pela versatilidade em compreender as demandas sociais e interferir 
nelas, formando profissionais que sejam capazes de compreender e enfrentar os 
problemas cotidianos, com toda sua complexidade, celeridade de respostas 
compatíveis com uma sociedade que se deseja mais humana e inclusiva.  

Assim, a UniEVANGÉLICA entende o currículo como espaço educativo 
que compreende um conjunto de saberes e  atividades destinados à formação do 
profissional e do cidadão em sua integralidade. Incluídos nesses saberes e 
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atividades estão as orientações das Diretrizes Curriculares para a Educação 
Ambiental (Resolução Nº 02/2012); Diretrizes Curriculares para a Educação em 
Direitos Humanos (Resolução nº 01/2012) e as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira e Indígena (Resolução nº 01/2004). 

FONTE: PDI 2014-2018 

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

 uma proposta formativa coerente com a visão e missão institucional, 
fundamentando-se nas políticas oficiais para a graduação;  

 uma formação com sólida base científica e tecnológica, com espaços de 
fundamentação teórica e práticas que assegurem a posterior inserção do 
egresso nessa realidade que nela deverá atuar, para oferecer respostas 
adequadas à sociedade que se deseja mais humana e inclusiva; 

 a compreensão da sociedade contemporânea, com suas potencialidades e 
desafios, e o julgamento crítico dessa realidade, que norteie a atuação 
para uma cidadania comprometida com a dignidade humana, a ética e os 
valores democráticos; 

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

 a necessária contextualização, contemplando as demandas sociais; 

 a interdisciplinaridade; 

 a articulação teórico-prática;  

 a compatibilidade e adequação da carga-horária para a realização das 
diferentes atividades. 

  
A UniEVANGÉLICA, por meio do Curso de Engenharia de Computação, 

apresenta uma proposta curricular integradora, voltada à formação humanística e 
técnico-científica, pautada nos princípios da ética e da cidadania, com uma visão 
global da realidade social, evidenciando a responsabilidade e compromisso 
institucional com a comunidade onde está inserida. Considera os princípios da 
construção do saber, da flexibilidade curricular e da interdisciplinaridade, como 
fundamentais para consolidação do Projeto Pedagógico de Curso e, ainda, a 
forma de possibilitar a autonomia profissional e intelectual. 

 
5.1 Estrutura curricular 

O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Computação da 
UniEVANGÉLICA foi concebido em 2010 e passou por uma reformulação em 
2017. Essa reformulação foi um trabalho do Núcleo Docente Estruturante (NDE), 
coordenado pela diretoria do curso e com a participação do colegiado docente.  

A matriz curricular do curso de Engenharia de Computação tem uma 
carga horária total de 4.320 horas/aula, sendo a hora/aula de 50 minutos, 
correspondentes a 3.600 horas-relógio. A carga horária de aulas teóricas 
corresponde a 2.520 horas/aula e 1.800 horas/aula distribuídas em aulas práticas 
e atividades discentes. Ela deve ser integralizada, no mínimo, em 10 semestres 
letivos. São destinadas 280 horas/aula para o Estágio Curricular, sendo este 
dividido em Estágio Profissional I e II, ocorrendo respectivamente no 9º e 10º 
períodos do curso. Para os Trabalhos de Conclusão de Curso I e II são 
destinadas um total de 80 horas/aula, 40 horas/aula para cada, sendo estes 
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executados respectivamente no 9º e 10º períodos do curso. Para a disciplina 
optativa são destinadas 60 horas/aula.  As Atividades Complementares 
contemplam 140 horas/aula. Os projetos interdisciplinares contemplam 260 
horas/aula, ocorrendo do 2º ao 8º período do curso. 

Coerente com os princípios de respeito e valorização da dignidade 
humana, inerentes à missão e aos valores institucionais, e considerando a Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006 e a RES. CNE/CP n. 1, de 30/05/2012, todos os 
Projetos Pedagógicos dos cursos da UniEVANGÉLICA são orientados para a 
“Educação das relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira e 
indígena”. Especificamente, esses temas são tratados, transversalmente, nas 
disciplinas de Sociedade da Informação; Ética, Cidadania e Espiritualidade; 
Tecnologia e Meio Ambiente; Ética e Legislação Aplicada. É, igualmente, 
estimulada a realização de projetos interdisciplinares com o objetivo de abordar 
temáticas relacionadas às áreas acima especificadas. 

O ensino de Libras é abordado por meio de disciplina optativa, oferecida 
na matriz curricular do curso de Engenharia de Computação. 

 
5.1.1 Conteúdos curriculares 

A formação oferecida pelo curso de Bacharelado em Engenharia de 
Computação é baseada em um ensino coerente e gradual das áreas do 
conhecimento inerentes ao curso. O ensino é pautado pela abrangência dos 
conteúdos de formação em computação e pelas especificidades das disciplinas 
que promovem a capacitação nas demais áreas de formação: tecnológica, 
humanística e complementar. Abordando temas que envolvem direitos humanos, 
relações étnico-raciais, educação ambiental e libras. 

Os conteúdos de computação e complementares são viabilizados por 
meio de disciplinas em salas de aula, no uso de laboratórios com recursos 
tecnológicos fundamentais à formação profissional dos alunos e pela utilização de 
bibliografias de autores renomados. Tal prática resulta na assimilação e reforço 
dos conhecimentos curriculares do curso. 

A especificidade do curso apresenta-se nas disciplinas tecnológicas 
avançadas que, em conjunto com as disciplinas de humanas, preparam o 
discente para o mercado de trabalho em computação. Para tanto, estas 
disciplinas têm seu conteúdo constantemente revisado de maneira a garantir a 
atualidade nas novas técnicas e ferramentas evidenciadas no mercado, bem 
como na utilização de bibliografias abordando novas tecnologias. 

Os conhecimentos adquiridos ao longo do curso são aplicados nas 
disciplinas de fábrica de software, projetos interdisciplinares, trabalho de 
conclusão de curso e estágio supervisionado, que visam a prática efetiva da 
convivência profissional e a aplicação técnica real dos conhecimentos inerentes à 
formação do discente. 

Para contemplar as contínuas evoluções da área, sejam elas científicas, 
tecnológicas ou mercadológicas, a estrutura curricular é flexível por meio das 
disciplinas de projetos interdisciplinares e optativa. Quando necessário, realiza-se 
cursos complementares paralelos. 

O Estágio Curricular (EsC) é uma atividade fundamental na formação do 
Bacharel em Engenharia de Computação. Ele proporciona experiências da 
convivência de um ambiente profissional, contribuindo para um adequado 
exercício da profissão do futuro egresso. Os objetivos e demais informações do 
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EsC no Bacharelado em Engenharia de Computação estão detalhadas em 
regulamento próprio, anexo a este PPC. 

Quanto ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), as disciplinas de TCC 
I e II são obrigatórias na matriz curricular do Bacharelado em Engenharia de 
Computação compondo um total de 80 horas/aula. Elas são componentes 
direcionados à consolidação dos conhecimentos desejados ao perfil do formando 
e os discentes podem utilizar a estrutura da Fábrica de Tecnologias Turing da 
UniEVANGÉLICA como centro de pesquisa ou apoio ao  desenvolvimento do 
TCC. Os objetivos e demais informações do TCC estão detalhados em 
regulamento próprio, anexo a este PPC. 

Os Projetos Interdisciplinares são considerados disciplinas integradoras 
da Matriz Curricular. Estas estão distribuídas, do segundo ao oitavo período. Os 
principais objetivos são: proporcionar ao estudante a oportunidade de desenvolver 
habilidades e competências componentes do perfil do egresso do curso de 
Bacharelado em Engenharia de Computação; complementar o processo ensino-
aprendizagem e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e profissional; 
estimular a capacidade de interpretação e de articulação da relação teoria/prática; 
contribuir para o desenvolvimento da reflexividade/criticidade do aluno; destacar a 
importância da construção de um perfil profissional integralizador; desafiar o aluno 
à tomada de atitudes que vão além da absorção e reprodução de conhecimentos; 
propiciar um ambiente de interação e desenvolvimento de conhecimentos; propor 
problemas que possam ser resolvidos pela ação conjunta dos alunos. 

As atividades complementares no curso de Bacharelado em Engenharia 
de Computação da UniEVANGÉLICA possibilitam o reconhecimento, por 
validação, de habilidades e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do 
ambiente escolar, de forma que o aluno poderá ampliar, enriquecer e incrementar 
o seu currículo com experimentos e vivências acadêmicas, internos ou externos 
ao curso. Elas 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. 

 
5.1.2 Matriz curricular (componentes curriculares) 

A Matriz Curricular do Curso de Engenharia de Computação da 
UniEVANGÉLICA foi proposta com vistas ao cumprimento da seguinte legislação: 

 Currículo de Referência da Sociedade Brasileira de Computação. 
 Currículo de Referência para cursos de computação da ACM/IEEE 2005 

– Computing Curricula. 
 Decreto 5.626/2005, que prevê a disciplina LIBRAS como optativa para 

os cursos de bacharelado. 
 Lei nº 9.795/1999 e Decreto nº 4.281/2002, que preveem Políticas de 

educação ambiental. 
 Lei nº 11.645/2008 e Resolução CNE/CPN nº1/2004, que preveem a 

temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 
 Resolução CNE/CES 02/2007, que dispõe sobre carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de 
graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 
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 Resolução CNE/CES 03/2007, que dispõe sobre procedimentos a 
serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e dá outras 
providências. 

 Resolução CNE/CES nº 5/2016, que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação, 
abrangendo os cursos de bacharelado em Ciência da Computação, em 
Sistemas de Informação, em Engenharia de Computação, em 
Engenharia de Software e de licenciatura em Computação, e dá outras 
providências. 

 
A tabela abaixo apresenta as informações da matriz curricular do curso de 

Engenharia de Computação: 
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1º período 

    
Carga Horária 

 

 
 

Código Disciplina Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

(Interdisciplinar) 
Total 

Pré-
Requisitos 

 
 

EC001 Algoritmos e Programação I 40 40   80   

 
 

EC002 
Fundamentos em Engenharia de 
Software 

80     80   

 
 

EC003 Lógica 40 40   80   

 
 

EC004 Cálculo I 60 20   80   

 
 

EC005 Sociedade da Informação 80     80   

 
 

EC006 Língua Portuguesa 80     80   

   
C/h do período: 380 100 0 480 

 

         
2º período 

    
Carga Horária 

 

 
 

Código Disciplina Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

(Interdisciplinar) 
Total 

Pré-
Requisitos 

 
 

EC007 Algoritmos e Programação II 40 40   80 EC001 

 
 

EC008 
Álgebra Linear e Geometria 
Analítica 

80     80 EC004 

 
 

EC009 Engenharia de Requisitos 40 20   60   

 
 

EC010 Arquitetura de Computadores 40 40   80   

 
 

EC011 Língua Inglesa 60     60   

 
 

EC012 
Metodologia do Trabalho 
Científico 

40     40   

 
 

EC013 Interação Homem-Computador 40     40   

 
 

EC014 Projeto Interdisciplinar I     20 20   

   
C/h do período: 340 100 20 460 

 

         
3º período 

    
Carga Horária 

 

 
 

Código Disciplina Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

(Interdisciplinar) 
Total 

Pré-
Requisitos 

 
 

EC015 Estrutura de Dados I 40 40   80 EC007 

 
 

EC016 Sistemas Operacionais 40 20   60   

 
 

EC017 Projeto de Banco de Dados 40 40   80   

 
 

EC018 Cálculo II 80     80 EC008 

 
 

EC019 Cidadania, Ética e Espiritualidade 40     40   

 
 

EC020 Projeto Interdisciplinar II     40 40   

   
C/h do período: 240 100 40 380 

 

         
4º período 

    
Carga Horária 
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Código Disciplina Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

(Interdisciplinar) 
Total 

Pré-
Requisitos 

 
 

EC021 Estrutura de Dados II 40 40   80 
 

 
 

EC022 
Sistemas Gerenciadores de 
Banco de Dados 

40 40   80 EC017 

 
 

EC023 
Paradigmas de Linguagens de 
Programação 

40 20   60 EC007 

   EC024 Teoria da Computação 60     60   

 
 

EC025 Cálculo Numérico 80     80   

 
 

EC026 Projeto Interdisciplinar III     40 40   

   
C/h do período: 260 100 40 400 

 

         
5º período 

    
Carga Horária 

 

 
 

Código Disciplina Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

(Interdisciplinar) 
Total 

Pré-
Requisitos 

 
 

EC027 Probabilidade e Estatística 60 20   80   

 
 

EC028 
Programação Orientada a 
Objetos 

20 60   80 EC021 

 
 

EC029 Redes de Computadores 40 40   80 EC016 

 
 

EC030 Arquitetura de Software 40 20   60   

 
 

EC031 Análise e Projeto de Software 40 40   80   

 
 

EC032 Projeto Interdisciplinar IV     40 40   

   
C/h do período: 200 180 40 420 

 

         
6º período 

    
Carga Horária 

 

 
 

Código Disciplina Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

(Interdisciplinar) 
Total 

Pré-
Requisitos 

 
 

EC033 Sistemas Distribuídos 40 40   80 EC029 

 
 

EC034 Qualidade de Software 40 20   60   

 
 

EC035 Fundamentos de Administração 60     60   

 
 

EC036 
Programação e Tecnologias para 
WEB 

  80   80 EC028 

 
 

EC037 
Análise e Complexidade de 
Algoritmos 

60     60 EC024 

 
 

EC038 Projeto Interdisciplinar V     40 40   

   
C/h do período: 200 140 40 380 

 

   
 
      

7º período 

    
Carga Horária 

 

 
 

Código Disciplina Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

(Interdisciplinar) 
Total 

Pré-
Requisitos 
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EC039 Física e Eletricidade 60 20   80   

 
 

EC040 Verificação e Validação 40 20   60   

 
 

EC041 Gerência de Projeto de Software 40 40   80   

 
 

EC042 
Estimativas de Esforço em 
Projetos de Software 

40     40   

 
 

EC043 
Gerência de Configuração de 
Software 

40     40   

 
 

EC044 Computação Gráfica 40 20   60 EC025 

 
 

EC045 Projeto Interdisciplinar VI     40 40   

   
C/h do período: 260 100 40 400 

 

         
8º período 

    
Carga Horária 

 

 
 

Código Disciplina Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

(Interdisciplinar) 
Total 

Pré-
Requisitos 

 
 

EC046 
Métodos e técnicas de pesquisa 
para Computação 

40     40   

 
 

EC047 Circuitos Digitais 40 40   80 EC039 

 
 

EC048 Tecnologia e Meio Ambiente 40     40   

 
 

EC049 Prática em Fábrica de Software I 40 40   80 EC028 

 
 

EC050 Processamento de Imagens 40 20   60 EC025 

 
 

EC051 Linguagens Formais e Autômatos 60     60   

 
 

EC052 Projeto Interdisciplinar VII     40 40   

   
C/h do período: 260 100 40 400 

 

         
9º período 

    
Carga Horária 

 

 
 

Código Disciplina Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

(Interdisciplinar) 
Total 

Pré-
Requisitos 

 
 

EC053 Prática em Fábrica de Software II   80   80 EC049 

 
 

EC054 Estágio Profissional I     140 140   

 
 

EC055 Empreendedorismo 40     40   

 
 

EC056 Compiladores 40 40   80 EC051 

 
 

EC057 
Trabalho de Conclusão de Curso 
I 

40     40   

 
 

EC058 Segurança 40 20   60   

   
C/h do período: 180 120 140 440 

 

         
10º período 

    
Carga Horária 

 

 
 

Código Disciplina Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

(Interdisciplinar) 
Total 

Pré-
Requisitos 

 
 

EC059 Optativa 60     60   

 
 

EC060 Prática em Fábrica de Software   60   60 EC053 
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III 

 
 

EC061 Inteligência Artificial 40 20   60   

 
 

EC062 Ética e Legislação Aplicada 60     60   

 
 

EC063 Estágio Profissional II     140 140 EC054 

 
 

EC064 
Trabalho de Conclusão de Curso 
II 

40     40 EC057 

   
C/h do período: 200 80 140 420 

 

         
AO LONGO DO CURSO 

    
Carga Horária 

 

 
 

Código Disciplina Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

(Interdisciplinar) 
Total 

Pré-
Requisitos 

 
 

- ATIVIDADES COMPLEMENTARES     140 140   

         
Cômputo de Carga Horária 

         

  
Hora/Aula [Teórica e Prática] 3640 

 

  
Atividades Discente [Interdisciplinar + Estágio + Ativ. Complementares] 680 15,74% 

   
  

  

   
C/h total 4320 

 
 

OBS.: Alterações de matriz aprovadas em colegiado dia 26 de janeiro de 2017. 
 
 

5.1.3 Disciplinas optativas 
São disciplinas optativas: 
 

Disciplinas Optativas Carga-horária 

Libras 60h/a 

Tópicos Avançados em Programação 60h/a 

Tópicos Especiais em Engenharia de 
Computação 

60h/a 

Disciplinas Ofertadas em Língua Estrangeira 60h/a 

 
 

5.1.4 Ementas e bibliografias 

1º PERÍODO 
 
ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I 
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 controle: seleção e repetição. Desenvolvimento 
de algoritmos. Transcrição de algoritmos para uma linguagem de programação. Domínio 
de uma linguagem de programação: sintaxe e semântica. Estilos de codificação Ambiente 
de desenvolvimento. Desenvolvimento de pequenos programas. 
 
Bibliografia Básica: 
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FARRER, Harry. Algoritmos Estruturados. 3 ed. São Paulo. LTC, 1999. 
ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Verenuchi de. 
Fundamentos da Programação de Computadores: algoritmos, Pascal e C/C++. São Paulo: 
Pearson Education, 2009. 
SCHILDT, Herbert. C Completo e Total. Tradução de Roberto Carlos MAYER. 3 ed. São 
Paulo: Makron Books, 2006. 
 
Bibliografia Complementar: 
DEITEL, Paul J. DEITEL, Harvey M. C: como programar. 6 ed. São Paulo: Pearson Education 
Hall, 2011. 
FEOFILOFF, Paulo. Algoritmos em linguagem C. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de Programação. 3 
ed. São Paulo: Pearson Education Hall, 2005. 
SEDGEWICK, Robert. Algorithms in C: graph algorithms. 3 ed. Addison Wesley Longman, 
2002. 
VELOSO, Paulo at al. Estrutura de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 1983. 

 
 
FUNDAMENTOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE 
Ementa: 
Histórico da Computação. Contextualização da Engenharia de Software (perfil profissional, 
legislação MEC, mercado, direitos humanos e outros) Conceitos básicos (definições de 
software, sistemas, engenharia e engenharia de software). Áreas de conhecimento da 
Engenharia de Software. 
 
Bibliografia Básica: 
PRESSMAN, Roger S., Engenharia de software: uma abordagem profissional.  7. ed. São 
Paulo: Pearson  Makron Books, 2011. 
REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de software e sistemas de informação. 3 ed . Rio de 
Janeiro: Brasport, 2005.358p 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 
2011. 529 p. 
 
Bibliografia Complementar: 
BALLESTRO-ALVAREZ, M. E., Manual de organização, sistemas e métodos: abordagem 
teórica e prática da engenharia da informação. São Paulo: Atlas, 1997. 
MACHADO, Felipe Nery. Análise e Gestão de Requisitos de Software: Onde Nascem os 
Sistemas. Editora Érica. 1ª edição. 
KOSCIANSKI, A.; SOARES, M. S. Qualidade de software: aprenda as metodologias e 
técnicas mais modernas para o desenvolvimento de software. São Paulo: Novatec, 2007. 
PETERS, James F.; PEDRYCZ, Witold. Engenharia de software: teoria e prática. 1ª ed. Rio 
de Janeiro: Campus, 2001. 
YOURDON, E., Análise Estruturada Moderna. São Paulo: Editora Campus, 1990. 
 
 
LÓGICA 
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Ementa: 
Lógica proposicional. Proposições e conectivos. Operações lógicas sobre proposições. 
Construção de tabelas-verdade. Tautologias, contradições e contingências. Implicação lógica. 
Equivalência lógica. Álgebra das proposições. Métodos para determinação da validade de 
fórmulas da lógica proposicional. Demonstração condicional e demonstração indireta. Lógica 
de predicados. 
 
Bibliografia Básica: 
BOOLOS G. S; BURGESS j.p and Jeffrey R. C. Computability and Logic. Cambridge 
University Press; 4ª Ed, 2002. 
DAGHLIAN J. Lógica e Álgebra de Boole. Ed. Atlas S.A. 4ª Edição. 1995. 
MORTARI C. A. Introdução à LÓGICA. Ed. Unesp. 1ª Edição. São Paulo, 2001. 
 
Bibliografia Complementar: 
ÁVILA, G. Análise Matemática para Licenciatura. Ed. Edgard Blucher. 1ª Edição. 2002. 
HEGENBERG L. Lógica: O Cálculo SENTENCIAL. Ed. Forense Universitária. 1ª Edição. 1972. 
LIMA. M. Matemática e Raciocínio Lógico CESPE/UNB.  Ed.Elsevier. 1ª Edição. 2010.  
ROCHA. E; Aires. M. A Lógica do Cotidiano. Ed.Impetus. 1ª Edição. 2010. 
SALMON, Wesley c. Lógica. Ed. Guanabara. 6ª Edição. 1987. 
 
 
CÁLCULO I 
Ementa: 
Conjuntos Numéricos, desigualdades, valor absoluto, propriedades de potência e 
radiciação, fatorações, Funções: polinomial de grau 1 e 2, racional. Limites de funções e 
de sequências, Derivada e Integral. 
 
Bibliografia Básica: 
FLEMMING, Marília Diva.. Cálculo A. Editora Pearson, 6a ed. 2003. 
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. Vol. 1, 5. ed Editora LTC, 2011. 
LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica Vol. 1. Editora Harbra, 3ª ed. 1994. 
 
Bibliografia Complementar: 
ÁVILA, Geraldo S. S.. Introdução ao Cálculo. Editora LTC, 1998. 
GERSTING, Judith L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. 5ª. 
Edição, Editora LTC, 2004. 
MUNEM, Mustafa A. Cálculo Vol. 1. Editora LTC, 1982. 
SILVA, Sebastião M.. Matemática Básica para Cursos Superiores. Editora Atlas, 2013. 
SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica Vol. 1. Editora Pearson, 2005. 
 
 
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
Ementa: 
Contextualização dos estudos que envolvem o tema: Sociologia e Informática; 
capitalismo, globalização; modernidade. O desenvolvimento tecnológico na história e o 
estudo dos impactos da Automação na Sociedade. Inclusão digital; Relações étnico-
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raciais. Crise do trabalho: desafios provocados pelas inovações tecnológicas e mudanças 
na organização do trabalho. 
 
Bibliografia Básica: 
ANTUNES, Ricardo; BRAGA, Ruy.(org.) Infoproletários: degradação real do trabalho 
virtual. São Paulo: Boitempo, 2009. 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1996.  
NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
 
Bibliografia Complementar: 
DUPAS, Gilberto. Ética e poder na sociedade da informação. 2. ed. São Paulo: Unesp, 
2001.  
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora da Unesp, 
1991. 
IANNI, Otávio. Teorias da globalização. 11ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.  
RIFKIM, Jeremy. A era do acesso: a transição de mercados convencionais para networks e 
o nascimento de uma nova economia. São Paulo: Makron Books, 2001.  
SCHAFF, Adam. A sociedade informática. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
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: 
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2010.  
CASSANY, Daniel. Oficina de textos: compreensão leitora e expressão escrita em todas as 
disciplinas e profissões. Trad. Valério Campos. Porto Alegre: Artmed, 2008.  
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: 
Ática, 2006. 
 
Bibliografia Complementar: 
ABAURRE, Maria Luiza. Produção de texto: interlocução e gêneros. São Paulo: Moderna, 
2007. 
AZEREDO, José Carlos. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 2. ed. São Paulo: 
Publifolha, 2008. 
KOCH, Ingedore V; ELIAS, Vanda M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: 
Contexto, 2006.  
_____. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2009.  
SARMENTO, Leila Lauar. Gramática em textos. São Paulo: Moderna, 2012. 
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2º PERÍODO 
 
ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II 
Ementa: 
Subalgoritmos: rotinas e funções. Estruturas de dados homogêneas: vetores e matrizes. 
 Estruturas de dados heterogêneas: Ponteiros, Registros e Arquivos. 
 
Bibliografia Básica: 
DEITEL, Paul J. DEITEL, Harvey M. C: como programar. 6 ed. São Paulo: Pearson Education 
Hall, 2011. 
TENENBAUM, Aaron at al. Estrutura de Dados Usando C. Tradução por Teresa Cristina 
Félix de Souza. São Paulo: Makron Books, 1995. 
VELOSO, Paulo at al. Estrutura de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
 
Bibliografia Complementar: 
DROZDEK, Adam. Estrutura de dados e algoritmos em C++. 1ª Ed. Editora Thomson 
Pioneira, 2002. 
JAMSA, K; KLANDER, L. Programando em C/C++. São Paulo Makron Books, 1999. 
MANZANO, José Augusto N. G. Oliveira, Jayr Figueiredo de. Algoritmo-Lógica para 
desenvolvimento de programação de computadores. 22ª ed. Editora Érica. 2009. 
SEDGEWICK, Robert. Algorithms in C. 3ª Ed. Editora: Addison-Wesley. 
WIRTH, Niklays. Algoritmos e estrutura de dados. 1ª ed. Editora LTC. 
 
 
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA 
Ementa: 
Álgebra de Vetores. A reta. O plano. Cônicas e Quádricas. Sistemas de Equações Lineares. 
Espaços Vetoriais. Transformações Lineares. 
 
Bibliografia Básica: 
BOLDRINI, José Luiz.  Álgebra Linear. 3.ed Editora Harbra, 1986. 
WINTERLE, Paulo. Vetores e Geometria Analítica. Editora Pearson, 2007. 
REIS, Genésio Lima dos; SILVA, Valdir Vilmar da. Geometria  analítica. 2. ed. Rio de 
Janeiro: LTC - Livros Técnicos  e Científicos, 1998. 
 
Bibliografia Complementar: 
CARVALHO, João Pitombeira. Álgebra Linear: Introdução. LTC, 1974 
ANTON, Howard; RORRES, Chris. Álgebra linear com aplicações . 8. ed. Bookman, 2001. 
572 p.   
LIPSCHUTZ, Seymour. Álgebra Linear: Resumo da teoria. Editora McGraw-Hill, 1987.  
REIS, Genésio Lima /Silva, Valdir Vilmar. Geometria Analítica. 2ª. Edição, Editora LTC, 
2000. 
STEINBRUCH, Alfredo /Winterle, Paulo. Álgebra Linear. Editora McGraw-Hill, 1987. 
 
 
ENGENHARIA DE REQUISITOS 
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Ementa: 
Fundamentos em Engenharia de Requisitos (conceitos de requisito, gerência de requisitos 
e engenharia de requisitos; requisitos de produto e de processo, características e tipos de 
requisitos); Engenharia de requisitos; Atividades do processo de requisitos; Validação de 
requisitos; Gerência de requisitos; Documentação de requisitos. 
 
Bibliografia Básica: 
PRESSMAN, Roger S., Engenharia de software: uma abordagem profissional.  7. ed. São 
Paulo: Pearson  Makron Books, 2011. 
REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de software e sistemas de informação. 3 ed . Rio de 
Janeiro: Brasport, 2005.358p 
SOMMERVILLE, I., Engenharia de Software, 9 ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 
2011. 
 
Bibliografia Complementar: 
BALLESTRO-ALVAREZ, M. E., Manual de organização, sistemas e métodos: abordagem 
teórica e prática da engenharia da informação. São Paulo: Atlas, 1997. 
BARTIE, Alexandre. Garantia da qualidade de software. São Paulo: Campus, 2002. 
CARVALHO, Ariadne M. B. Rizzoni; CHIOSSI, Thelma C. dos Santos. Introdução à 
engenharia de software. 1ª ed. São Paulo. Editora da Unicamp, 2001. 
COUTO, Ana Brasil. CMMI: Integração dos modelos de capacitação e maturidade de 
sistemas. Editora Ciência Moderna, 2007. 
MOLINARI, Leonardo. Testes de software: Produzindo sistemas melhores e mais 
confiáveis. Editora Érica. 2ª edição, 2003. 
KOSCIANSKI, A.; SOARES, M. S. Qualidade de software: aprenda as metodologias e 
técnicas mais modernas para o desenvolvimento de software. São Paulo: Novatec, 2007. 
 
 
ARQUITETURA DE COMPUTADORES 
Ementa: 
Computadores modernos. Evolução das arquiteturas dos computadores. Sistemas de 
numeração e aritmética binária. Memória e representação de dados e instruções. 
Processador, ciclo de instrução, formatos, endereçamento e programação em linguagem 
de montagem. Dispositivos de entrada e saída. Sistemas de interconexão (barramentos). 
Interfaceamento e técnicas de entrada e saída. Hierarquia de memória. Paralelismo a 
nível de instrução. Arquiteturas paralelas. 
 
Bibliografia Básica: 
DELGADO, José. Arquitetura de Computadores. Editora LTC; 2ª 2010 
STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores: projeto para o 
desempenho. 5. ed. São Paulo: Pearson  Education, 2002. 786 p. 
TANENBAUM, Andrew S.. Introdução à organização de computadores. Tradutor de Nery 
MACHADO FILHO. 4. ed.  Rio de Janeiro: LTC 
 
Bibliografia Complementar: 
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HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Arquitetura de computadores: uma abordagem 
quantitativa. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 827 p. 
MONTEIRO, Mário A.. Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2012. 
PIVA JUNIOR, Dilermano. Organização Básica de Computadores e Linguagem de 
Montagem. Elsevier-Campus, 2012 
PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L.. Organização e Projeto de Computadores, 3.ed.  
Campus-Elsevier. 
WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de arquitetura de computadores. 3. ed. Sagra 
Luzzatto, 2004. 306 p. 
 
 
LÍNGUA INGLESA 
Ementa: 
Ler e entender textos da área de computação na língua inglesa. Reconhecer estruturas 
gramaticais básicas da língua inglesa, aplicadas em textos da área de computação. 
 
Bibliografia Básica: 
CRUZ, D. et al., Inglês.com.textos para informática. Disal, São Paulo, 2002. 
GLENDENING, E. & MCEWAN, J. Basic English for Computing. Oxford, OUP, 2002. 
Dicionário Oxford: Inglês para Computação. Oxford. OUP. 
 
Bibliografia Complementar: 
GALANTE, Terezinha Prado; POW, Elizabeth. Inglês para processamento de dados. 7. ed. 
São Paulo: Atlas, 1996. 
GUADALINI, Eiter Otávio. Técnicas de Leitura em Inglês. ESP. São Paulo. Texto Novo, 2002. 
MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental I. São Paulo. Texto Novo, 2002. 
MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental II. São Paulo. Texto Novo, 2002. 
WATT, DAvid A. Programming Language design concepts. John Wiley & Sons, 2004, p. 
473. 
 
 
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 
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: 20 mar. 
2017. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 
científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em:  
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867. Acesso em: 20 mar. 
2017. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
6. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
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: 20 mar. 2017. 
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: 20 mar. 
2017. 
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: 
20 mar. 2017. 
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: 20 mar. 
2017. 
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: 20 mar. 2017. 
 
 
INTERAÇÃO HOMEM-COMPUTADOR 
Ementa: 
Interfaces Homem-Máquina: conceitos. Ergonomia. Aplicações. Concepção, 
desenvolvimento e implementação de interfaces. Multimídia: conceitos e aplicações. 
Computação gráfica: conceitos básicos. Representação de Objetos. Visualização 
bidimensional e tridimensional. 
 
Bibliografia Básica: 
BENYON, David. Interação Humano-computador - 2ª Ed. Pearson 2011. 
STERNBERG, Robert J.. Psicologia Cognitiva. Cengage Learning, 2010. 
SHNEIDERMAN, Bem. Designing the user interface. 3. Ed.  Addison Wesley Longman, 
1998. 639 p. 
 
Bibliografia Complementar: 
ORTH, Afonso Inácio. Interface homem-máquina. Aio, 2005. 280 p. 
RASKIN, Jef. The humane interface: new directions for designing interactive systems. 
Addison-Wesley Publishing Company, 2000. 233 p. 
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SHARP, Helen; Rogers, Yvonne; Preece, Jennifer. Design de Interação - Além da Interação 
Homem-computador. 3ªedição. Bookman. 2013 
SILVA, Bruno Santana da; Barbosa, Simone Diniz Junqueira. Interação Humano-
computador. Ed. Campus- Elsevier, 2010. 
 
 
PROJETO INTERDISCIPLINAR I 
Ementa: 
Desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e competências para a constituição de 
um acadêmico e profissional com formação integral: proporcionar o pensar integrado de 
problemas e soluções; visão sistêmica. 
 
Bibliografia Básica: 
PEIXOTO, Adrielle Beze. Regulamento dos Projetos Interdisciplinares dos Cursos 
Superiores de Computação. Anápolis: UniEvangélica, 2016. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. Rio de 
Janeior: Elsevier, 2009. 
Variável de acordo com o tema dos projetos. 
 
Bibliografia Complementar: 
Variável de acordo com o tema dos projetos. 
 
 

3º PERÍODO 
 
ESTRUTURA DE DADOS I 
Ementa: 
Ponteiros; recursividade; alocação dinâmica de memória; estruturas de dados lineares: 
listas, pilhas, filas e estruturas de dados não lineares: árvores. 
 
Bibliografia Básica: 
CELES, Waldemar e outros. Introdução a Estruturas de Dados. São Paulo, Makron Books, 
2004. 
TENENBAUM, Aaron at al. Estrutura de Dados Usando C. Tradução por Teresa Cristina 
Félix de Souza. São Paulo: Makron Books, 1995. 
ZIVIANI, Nivio. Projeto de Algoritmos: com implementação em Pascal e C.. 2a ed. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 
 
Bibliografia Complementar: 
ASCENCIO, A. F. G. et al. Estrutura de Dados: algoritmos, análise de complexidade e 
implementações em JAVA e C/C++. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C : módulo 1. São Paulo, Makron 
Books, 1990 
MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C : módulo 2. São Paulo, Makron 
Books, 2001 
SEBESTA, W. Robert. Conceitos de Linguagem de Programação. 9 ed. Bookman. 
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VELOSO, Paulo at al. Estrutura de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
 
 
SISTEMAS OPERACIONAIS 
Ementa: 
Tipos de Sistemas Operacionais. Estrutura/organização de Sistemas Operacionais. 
Gerência de processos/processador, Comunicação, concorrência e sincronização de 
processos, Gerenciamento de memória, Alocação de recursos e deadlocks, Sistemas de 
arquivos, Gerenciamento de dispositivos de entrada/saída, Estudo de caso em Sistemas 
Operacionais. 
 
Bibliografia Básica: 
DEITEL, H. M. e outros. Sistemas Operacionais. 3ª edição, São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2005. 
SILVERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G.. Fundamentos de sistemas operacionais: 
princípios básicos. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos  e Científicos, 2013 
TANEMBAUM, A. S. Sistemas Operacionais Modernos, 2. ed São Paulo: Prentice-Hall, 
2003. 
 
Bibliografia Complementar: 
CORTÊS, Pedro Luiz. Sistemas operacionais: fundamentos. 2. ed. São Paulo: São Paulo, 
2005. 
FLYNN, Ida M. Introdução aos sistemas operacionais. São Paulo: Thomson, 2002. 
OLIVEIRA, Rômulo S., CARISSIMI, Alexandre da S., TOSCANI, Simão S. Sistemas 
Operacionais, 3. ed Rio Grande do Sul: Editora Sagra Luzzato, 2004. 
MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de sistemas operacionais. 3. 
ed. Rio de Janeiro: LTC  - Livros Técnicos e Científicos, 2002. 308 p. 
TOSCANI, Simão Sirineo; OLIVEIRA, Rômulo Silva de; CARISSIMI, Alexandre da Silva. 
Sistemas operacionais  e programação concorrente. Sagra Luzzatto, 2003. 247 p. 
 
 
PROJETO DE BANCO DE DADOS 
Ementa: 
Fundamentos em Banco de Dados. Projeto de Banco de Dados Conceitual, Lógico e Físico. 
 
Bibliografia Básica: 
ELMASRI, Ramez. NAVATHE, Shankant B. Sistemas de Banco de Dados – Fundamentos e 
aplicações. 6ª ed Pearson. 2011. 
HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 6ª ed, Bookman, 2008. 
SILBERSCHATZ, A. at all. Sistema de Banco de Dados. Tradução da 6ª edição. Rio de 
janeiro: Elsevier, 2012. 
 
Bibliografia Complementar: 
DATE, C.J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Elsevier. 8ª ed, 2003. 
GROFF, James R.; WEINBERG, Paul N. SQL: the complete reference. 2. ed. McGraw-Hill, 
2002. 1050 p. 
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GUIMARÃES, C. C, Fundamentos de Banco de Dados: modelagem, projeto e linguagem 
SQL. Campinas – São Paulo. Editora da Unicamp, 2003. 
MACHADO, F. N. R. ABREU, M. Projeto de Banco de Dados – Uma visão prática. 16ª ed. 
Editora Érica, 2009. 
MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de dados: projeto e implementação. São 
Paulo:Érica,2004. 398p 
Revista SQL Magazine (Devmedia Group: http://www.devmedia.com.br) 
 
 
CÁLCULO II 
Ementa: 
Funções de várias variáveis reais. Limite e Continuidade. Derivadas Parciais e Funções 
Diferenciáveis. Máximos e mínimos de funções de duas variáveis. Integral dupla. Integral 
Tripla. 
 
Bibliografia Básica: 
FLEMMING, Diva M., GONÇALVES, Mirian B.. Cálculo B – Funções de várias variáveis, 
integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfícies, 2ª ed. São Paulo Pearson, 2007. 
LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria analítica – Volume 2  3ª Ed. Editora Harbra Ltda. 
THOMAS, G.B., Cálculo 2, 11ª Edição, Pearson/Prentice Hall, 2008 
 
Bibliografia Complementar: 
ÁVILA, Geraldo S. Cálculo, vol. I e II. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 
FLEMMING, Diva M., GONÇALVES, Mirian B.. Cálculo A – Funções, Limite, Derivação e 
Integração, 6 ed. São Paulo Pearson, 2007. 
HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald L.. Cálculo: um curso moderno e suas 
aplicações. 7. ed. Rio de  Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2002. 
HOWARD, A., BIVENS, I., DAVIZ, S. Cálculo Volume II 8ª Ed., Bookman 2007. 
MORETTIN, Pedro A . Cálculo: Funções de uma e várias variáveis, Ed Saraiva, 2003. 
 
 
CIDADANIA, ÉTICA E ESPIRITUALIDADE 
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. 
GAARDER, Jostein et al. O livro das religiões. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
GIDDENS, Anthony. Religião. In: Sociologia. 6ª edição. 
 
Bibliografia Complementar: 
COSTA, Antônio Carlos. Convulsão protestante: quando a Teologia foge do templo e 
abraça a rua. São Paulo: Mundo Cristão, 2015. 
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LEWIS, C. S. Cristianismo puro e simples. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
SIRE, James. O Universo ao lado: um catálogo básico sobre cosmovisão. São Paulo: 
Hagnos, 2009. 
TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões em movimento: o censo de 2010. 
Petrópolis: Vozes, 2013. 
WEBER, Max. Sociologia da religião. In: Economia e Sociedade. Volume I. Brasilia: EDU-
UnB, 2015. 
 
 
PROJETO INTERDISCIPLINAR II 
Ementa: 
Desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e competências para a constituição de 
um acadêmico e profissional com formação integral: proporcionar o pensar integrado de 
problemas e soluções; visão sistêmica. 
 
Bibliografia Básica: 
PEIXOTO, Adrielle Beze. Regulamento dos Projetos Interdisciplinares dos Cursos 
Superiores de Computação. Anápolis: UniEvangélica, 2016. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. Rio de 
Janeior: Elsevier, 2009. 
Variável de acordo com o tema dos projetos. 
 
Bibliografia Complementar: 
Variável de acordo com o tema dos projetos. 
 
 

4º PERÍODO 
 
 
ESTRUTURA DE DADOS II 
Ementa: 
Métodos de ordenação: seleção, troca, distribuição, inserção, intercalação e cálculo de 
endereços.  Pesquisa de dados: sequencial, binária, hashing, árvores de pesquisa, árvores 
binárias de pesquisa, árvores AVL, árvores Patrícia, B-Trees.  Organização de arquivos. 
 
Bibliografia Básica: 
SEBESTA, W. Robert. Conceitos de Linguagem de Programação. 9 ed. Bookman. 
TENENBAUM, Aaron at al. Estrutura de Dados Usando C. Tradução por Teresa Cristina 
Félix de Souza. São Paulo: Makron Books, 1995. 
ZIVIANI, Nivio. Projeto de Algoritmos: com implementação em Pascal e C. 2ª ed. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 
 
Bibliografia Complementar: 
ASCENCIO, A. F. G. et al. Estrutura de Dados: algoritmos, análise de complexidade e 
implementações em JAVA e C/C++. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
CORMEN, Thomas H. et Al. Algoritmos: Teoria e prática 3 ed Rio de Janeiro: Campus, 2012 
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DROZDEK, Adam. Estrutura de dados e algoritmos em C++. 1ª Ed. Editora Thomson 
Pioneira, 2002. 
FEOFILOFF, Paulo. Algoritmos em linguagem C. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
EDELWEISS, Nina; Galante, Renata. Estruturas de Dados - Série Livro Didáticos Informática 
Ufrgs Vol. 18, Bookman, 2009. 
 
 
SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS 
Ementa: 
Modelo Relacional: engenharia reversa e formas normais, álgebra relacional. Arquitetura 
de SGBD. Conceitos: transação, concorrência, recuperação, segurança, integridade, 
distribuição. Técnicas de implementação. 
 
Bibliografia Básica: 
ELMASRI, Ramez. NAVATHE, Shankant B. Sistemas de Banco de Dados – Fundamentos e 
aplicações. 6ª ed Pearson. 2011. 
HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 6ª ed, Bookman, 2008. 
SILBERSCHATZ, A. at all. Sistema de Banco de Dados. Tradução da 6ª edição. Rio de 
janeiro: Elsevier, 2012. 
 
Bibliografia Complementar: 
CARVALHO, Luís Alfredo Vidal de. Datamining: a mineração de dados no marketing, 
medicina, economia, engenharia e administração. 2 ed. São Paulo: Erica,2002. 234p. 
DATE, C.J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Elsevier. 8ª ed, 2003. 
MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de dados: projeto e implementação. 9ed São 
Paulo: Érica 
MACHADO, F. N. R. ABREU, M. Projeto de Banco de Dados – Uma visão prática. 16ª ed. 
Editora Érica, 2009. 
NASSU, Eugênio A; SETZER, Valdemar W.: Banco de dados orientados a objetos. São 
Paulo: Edgard Blucher,1999,122p. 
 
 
PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO 
Ementa: 
Conceitos e avaliação de linguagens de programação. Paradigmas de programação 
procedural (imperativa), funcional e lógica: características e aplicações. Visão geral das 
principais linguagens representativas de cada paradigma. Conceitos básicos de 
compiladores, Interpretadores. 
 
Bibliografia Básica: 
MELO, Ana Cláudia Moreira; SILVA, Flávio Soares Corrêa. Princípios de linguagens de 
programação. Edgard Blucher, 2003. 211 p. 
SEBESTA, Robert W.. Conceitos de linguagens de programação. 5. ed. Bookman, 2003. 
638 p. 
TUCKER, Allen. Linguagem de programação. McGraw-Hill 2ª 2009. 
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Bibliografia Complementar: 
TENENBAUM, Aaron at al. Estrutura de Dados Usando C. Tradução por Teresa Cristina 
Félix de Souza. São Paulo: Makron Books, 1995. 
VELOSO, Paulo at al. Estrutura de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
WATT, David A.. Programming language design concepts. John Wiley & Sons, 2004. 473 p. 
ZIVIANI, Nivio. Projeto de Algoritmos : com implementação em Pascal e C.. 2a ed. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 
SANTOS, Rafael. Introdução à programação orientada a objetos usando Java. Rio de 
Janeiro: Campus, 2003.  319 p. 
 
 
TEORIA DA COMPUTAÇÃO 
Ementa: 
Autômatos, Máquinas de Turing, Hierarquia de Chomsky, Linguagens Recursivas, 
Decidibilidade, Computabilidade, Tratabilidade (Algoritmos P e NP). 
 
Bibliografia Básica: 
HOPCROFT, John E. & ULLMAN, Jeffrey D. Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens 
e Computação. 14ª Ed. Campus, 2002. 
DIVERIO, Tiaraju Asmuz. Teoria da computação. Editora Bookman 3ª 2011. 
SIPSER, Michael, Introdução à Teoria da Computação, 2ª Ed. Thomson – Cengage 
Learning, 2007. 
 
Bibliografia Complementar: 
SUDKAMP, Thomas A. Languages and machines: an introduction to the theory of 
Computer Science. 2.ed. Reading, Addison-Wesley, 1997. 569p.  
PEDRO NETO, João; Coelho, Francisco. Teoria da Computação - Computabilidade e 
Complexidade. Escolar Editora, 2010. 
KOZEN, Dexter C. Theory of Computation . Springer 2006. 
Dobrushkin, Vladimir A. Métodos Para Análise de Algoritmos. LTC, 2012. 
TOSCANI, Laira Vieira. Complexidade de Algoritmos - Série Didáticos Vol. 13 - 3ª Ed. 
Bookman, 2012. 
DAVIS, Martin. Computability and unsolvability. New York, Dover, 1982. 
 
 
CÁLCULO NUMÉRICO 
Ementa: 
Resolução de sistemas de equações lineares, Métodos de interpolação numérica e ajuste 
de curvas, Integração numérica, Resolução numérica de equações diferenciais ordinárias. 
 
Bibliografia Básica: 
BARROSO, Leônidas Conceição; et al. Cálculo Numérico: com aplicações. 2ªed Editora 
Harbra, 1987. 
FRANCO, N. B. Cálculo Numérico. Editora Pearson Prentice Hall. 2007. 
SPERANDIO, D., MENDES, T. J. Cálculo Numérico: características matemáticas e 
computacionais dos métodos numéricos. Editora Pearson Prentice Hall. 2003. 
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Bibliografia Complementar: 
CHAPRA, S. C. E CANALE, R. P.,. Numerical Methods for Engineers. Editora McGraw Hill, 
1988. 
CLAUDIO, Dalcidio Moraes e  MARINS, Jussara Maria. Cálculo Numérico Computacional 
Teoria e Prática. 2ª edição. Editora Atlas, 1989. 
DÉCIO, M., MENDES, T. J. Cálculo Numérico. Editora Makron Books, 2003. 
MASSARANI, Giulio. Introdução ao Cálculo Numérico. 2. ed Editora Livros Técnicos. 1970. 
RUGGIERO, Márcia A. Gomes; LOPES, Vera Lúcia da Rocha. Cálculo Numérico: aspectos 
teóricos e computacionais. 2ªed Editora Makron Books, 1996. 
 
 
PROJETO INTERDISCIPLINAR III 
Ementa: 
Desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e competências para a constituição de 
um acadêmico e profissional com formação integral: proporcionar o pensar integrado de 
problemas e soluções; visão sistêmica. 
 
Bibliografia Básica: 
PEIXOTO, Adrielle Beze. Regulamento dos Projetos Interdisciplinares dos Cursos 
Superiores de Computação. Anápolis: UniEvangélica, 2016. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. Rio de 
Janeior: Elsevier, 2009. 
Variável de acordo com o tema dos projetos. 
 
Bibliografia Complementar: 
Variável de acordo com o tema dos projetos. 
 
 

5º PERÍODO 
 
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 
Ementa: 
Eventos e espaços amostrais. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Distribuição de 
probabilidades de variáveis aleatórias unidimensionais e bidimensionais. Esperança 
matemática, Variância e coeficientes de correlação, Teorema do Limite central, Testes de 
hipóteses para médias. Testes do Quiquadrado, Regressão e correlação. 
 
Bibliografia Básica: 
BUSSAB W.O; MORETTIN P. A. Estatística Básica, São Paulo: Saraiva, 6 ed. 
MYERS, W.; YE, M. Probabilidade & Estatística para Engenharia e Ciências, São Paulo, 
Pearson, 2008. 
SPIEGEL, M. R. Probabilidade e Estatística, São Paulo, McGraw-Hill, 1978. 
 
Bibliografia Complementar: 
CASSELA, G. BERGER, R. L. Inferência estatística, São Paulo, 2010. 
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DEVORE, J. L. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências, São Paulo, Thomson 
Pioneira, 2006. 
HINES, William W., et al. Probabilidade e estatística na engenharia. 4. ed. Rio de Janeiro: 
LTC - Livros  Técnicos e Científicos, 2006. 
LOUZADA, F. DINIZ, C. EDIL, F. FERREIRA, P. Controle Estatístico de Processos - uma 
Abordagem Prática para Cursos de Engenharia e Administração, Rio, LTC, 2013. 
MEYER, P. Probabilidade, aplicações à estatística. São Paulo: Livro Técnico e Científico, 2 
ed.,1983. 
 
 
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 
Ementa: 
Abstração; classe; objeto; herança; polimorfismo. Interface, entrada e saída (streams). 
Aplicação em Linguagem de Programação. 
 
Bibliografia Básica: 
DEITEL, H. M. DEITEL, P. J.. JAVA: Como Programar. 6ª ed. Prentice Hall; 2005. 1110 p. 
HORSTMANN, Cay S; CORNELL, Gary. Core Java 2: Fundamentos. Volume I. Tradução de 
Marcelo SOARES, Andreza CARDOSO. 7ª Ed. Alta Books, 2004. 424p. 
SANTOS, Rafael. Introdução à Programação Orientada a Objetos Usando JAVA. Campus, 
2003. 319p. 
 
Bibliografia Complementar: 
ECKEL, Bruce. Thinking in Java. 3. ed. Prentice Hall, 2003. 
FEDELI, Ricardo Daniel; POLLONI, Enrico Giulio; PERES, Fernando Eduardo. Orientação a 
Objeto com Prototipação. Thomson, 2002. 
FEIJÓ, Bruno; CLUA, Esteban; SILVA, Flávio S. C., Introdução à ciência da computação com 
jogos: aprendendo  a programar com entretenimento. Rio de Janeiro:  Campus, 2010. 
HORSTMANN, Cay S; CORNELL, Gary. Core Java 2: Recursos Avançados. Volume II. 
Tradução de Marcelo SOARES, Andreza CARDOSO. Alta Books, 2003. 823p. 
MARTIN, James. Princípios de análise e projeto baseados em objetos. Campus. 1994. 4ª 
ed. 
 
 
REDES DE COMPUTADORES 
Ementa: 
Modelos de referência em redes: camadas, protocolos e serviços. Camada de rede. 
Camada de transporte. Camada de aplicação. Programação com sockets. Introdução. 
Modelos de Referência: estrutura em camadas, conceitos de protocolos e serviços. 
Projeto  de  redes, desenvolvimento  de  protocolos,  software,  análise  de  topologias, 
 taxas  de  transmissão  e tolerância a falhas. 
 
Bibliografia Básica: 
COMER, Douglas E.. Interligação de redes com TCP/IP : princípios, protocolos e 
arquitetura. Rio de Janeiro:  Campus; Elsevier, 2006. 
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STALLINGS, W. Redes e Sistemas de Comunicação de Dados. Tradução de Daniel Vieira. 
Revisão Técnica Manoel Camillo Penna. 5 ed. Rio de janeiro: Campus 2005. 
TANENBAUM, A. Redes de Computadores. Tradução de Vanderberg D. de Souza. Revisão 
Técnica Edgard Jamohour. 4ed. Rio de janeiro: Campus, 2003. 
 
Bibliografia Complementar: 
KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Computer networking: a top-down approach featuring 
the internet. 3. ed.  Pearson Addison Wesley, 2005. 
SOUSA, Lindeberg Barros. Projeto de implementação de Redes. editora Erica 3ª 2013 
PETERSON, Larry L. Redes de computadores: Uma abordagem de sistemas. 3 ed. Rio de 
Janeiro Elsevier, 2004. 
SOARES, L.F.G.;LEMOS,G.;COLCHER, S., Redes de Computadores: LAN, MAN e WAN às 
Redes ATM. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 
COULOURIS, George, DOLLIMORE, Jean, KINDBERG, Tim.  Sistemas distribuídos: Conceitos 
e Projeto. 5ª edição, Bookman, 2013. 
 
 
ARQUITETURA DE SOFTWARE 
Ementa: 
Introdução à arquitetura de software (O que é uma arquitetura; Processo de 
desenvolvimento baseado em arquitetura; Recomendações sobre arquitetura; Visões e 
Estruturas Arquiteturais); Projeto de Arquitetura de Software (Atributos de Qualidade de 
uma Arquitetura; Padrões e Estilos Arquiteturais; Estratégias de Atendimento dos 
Atributos de Qualidade de Arquitetura); Análise de Arquiteturas Modernas (Sistemas 
Web, Sistemas Mobile e Sistemas Embarcados). Documentação de Arquitetura de 
Software. 
 
Bibliografia Básica: 
ERL, Thomas. SOA - Princípios de Desing e Serviços. Pearson Education. 2008.  
FOWLER, Martin. Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas. Ed. Bookman, 2006. 
SILVEIRA, Paulo et AL. Introdução à Arquitetura e Design de Software. Campus 2011. 
 
Bibliografia Complementar: 
BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML : guia do usuário. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Campus,  2005. 
FREEMAN, Eric; Freeman, Elisabeth. Use a Cabeça ! Padrões de Projetos. 2ª ed. Alta 
Books.  
GAMMA, Erich. Padrões de Projeto - Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a 
Objetos, Bookman. 
IEEE - IEEE Computer Society. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge – 
SWEBOK. 2004. Disponível em: <http://swebok.org> 
PRESSMAN, Roger S., Engenharia de software: uma abordagem profissional.  7. ed. São 
Paulo: Pearson  Makron Books, 2011. 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 
2011. 529 p. 
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ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE 
Ementa: 
Métodos, técnicas e ferramentas para análise e projeto de software. Análise e projeto 
orientado a objetos; Notação UML (Unified Modeling Language); Padrões de Projeto. 
Estudos de Casos. 
 
Bibliografia Básica: 
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software - Fundamentos, Métodos e 
Padrões. Editora LTC. 2009. 
GUEDES, Gilleanes T. A. UML2: Uma Abordagem Prática. 2 ed. São Paulo: Novatec, 2011. 
BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas UML: Um guia prático para 
modelagem de sistemas. 2 ed. Rio de Janeiro, Elsevier: 2006. 
 
Bibliografia Complementar: 
FREEMAN, Eric; Freeman, Elisabeth. Use a Cabeça ! Padrões de Projetos. 2ª ed. Alta 
Books.  
JACOBSON, Ivar. BOOCH, Grady. RUMBAUGH, James. UML - GUIA DO USUARIO. 2 ed. 
Campus, 2006. 
UML. Disponível em: http://www-01.ibm.com/software/rational/uml 
LARMAN, C.; SALGADO, L. A. M. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao 
projeto orientado a objetos. Porto Alegre: Bookman. 2000. 
WAZLAWICK, R. S. Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos. 2 
ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 
 
 
PROJETO INTERDISCIPLINAR IV 
Ementa: 
Desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e competências para a constituição de 
um acadêmico e profissional com formação integral: proporcionar o pensar integrado de 
problemas e soluções; visão sistêmica. 
 
Bibliografia Básica: 
PEIXOTO, Adrielle Beze. Regulamento dos Projetos Interdisciplinares dos Cursos 
Superiores de Computação. Anápolis: UniEvangélica, 2016. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. Rio de 
Janeior: Elsevier, 2009. 
Variável de acordo com o tema dos projetos. 
 
Bibliografia Complementar: 
Variável de acordo com o tema dos projetos. 
 
 

6º PERÍODO 
 
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 
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Ementa: 
Caracterização de sistemas distribuídos. Arquitetura de Aplicações distribuídas. Sistemas 
de objetos distribuídos. Serviços de nomes. Comunicação assíncrona. Arquiteturas 
orientadas a serviços. Comunicação e sincronização em sistemas  distribuídos. 
 Protocolos. Sistemas operacionais distribuídos e de rede. 
 
Bibliografia Básica: 

TANENBAUM, A. Redes de Computadores. Tradução de Vanderberg D. de Souza. Revisão 
Técnica Edgard Jamohour. 4ed. Rio de janeiro: Campus, 2003. 
 
Bibliografia Complementar: 

DEITEL, H. M. DEITEL, P. J.. JAVA: Como Programar. 6ª ed. Prentice Hall; 2005. 1110 p. 
 
 
QUALIDADE DE SOFTWARE 
Ementa: 
O que é qualidade de software. Normas e modelos de qualidade de processo e produto 
de software. Métricas. A qualidade as etapas do proceso de desenvolvimento de 
software. Ferramentas. Goal, Question and Metrics (GQM). 
 
Bibliografia Básica: 
BARTIE, Alexandre. Garantia da qualidade de software. São Paulo: Campus, 2002. 
KOSCIANSKI, A.; SOARES, M. S. Qualidade de software: aprenda as metodologias e 
técnicas mais modernas para o desenvolvimento de software. São Paulo: Novatec, 2007 
MALDONATO, José Carlos. DELAMARO, Márcio Eduardo. JINO, Mario. INTRODUÇÃO AO 
TESTE DE SOFTWARE. São Paulo: Campus, 2007. 
 
Bibliografia Complementar: 
BALLESTRO-ALVAREZ, M. E., Manual de organização, sistemas e métodos: abordagem 
teórica e prática da engenharia da informação. São Paulo: Atlas, 1997. 
CMMI, Capability Maturity Model® Integration, disponível em: 
<http://www.sei.cmu.edu/cmmi> 
ISO/IEC 9126-1:2001 - Engenharia de software - Qualidade de produto. Parte 1: Modelo 
de qualidade. 
MPS.BR, Modelo de Melhoria de processo de software, disponível em: 
<http://www.softex.br> 

COULOURIS, George, DOLLIMORE, Jean, KINDBERG, Tim.  Sistemas distribuídos: Conceitos 
e Projeto. 5ª edição, Bookman, 2013. 
TANEMBAUM, Andrew; STEEN, Maarten Van. Sistemas Distribuídos Princípios e 
paradigmas. Pearson Books. 2ª edição, Prentice Hall, 2007. 

SILBERSCHATZ A. et al. Sistemas Operacionais com Java. 7 ª  edição Campus, 2008. 
TANENBAUM, Andrew S.  Distributed operating systems. Pretice Hall, 1995 
CASANOVA, Marco Antonio; MOURA, Arnaldo Vieira.  Princípios de sistemas de gerência 
de bancos de dados distribuídos, Rio de Janeiro, 1999 
ANDREWS, Gregory R. Foundations of Multithreaded, parallel and distributed 
programming. Addison-Wesley, 2000 
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PETERS, James F.; PEDRYCZ, Witold. Engenharia de software: teoria e prática. 1ª ed. Rio 
de Janeiro: Campus, 2001. 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 
2011. 529 p 
 
 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO 
Ementa: 
As competências, habilidades e atitudes necessárias ao gestor. Características do 
ambiente interno e externo; Tomada de decisão administrativa; Funções administrativas; 
Organização pro ativa; Liderança; Administração de equipes; Comunicação; Conflito e 
negociação; Responsabilidade social. 
 
Bibliografia Básica: 
LAUDON, K.; LAUDON, Jane. Sistemas de Informação Gerenciais. 9ªed. Pearson, 2011. 
ROSINI, Alessandro Marco; PALMISANO, Angelo. ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO – e a gestão do conhecimento. Cengage Learning, 2012. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. A Moderna Administração Integrada: 
abordagem estruturada, simples e de baixo custo. Editora Atlas, 2013. 
 
Bibliografia Complementar: 
SILVA, Adelphino Teixeira da.  Administração Básica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Fundamentos da Administração. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração . 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2000. 546 p. il. - Edição  revista e ampliada.- 3º tiragem.. ISBN 85-224-2164-1.    
TEIXEIRA, Hélio Janny; SALOMÃO, Sérgio Mattoso; TEIXEIRA, Clodine Janny. Fundamentos 
de administração: a busca do essencial . Rio de Janeiro: Elsevier,  2010. 346 p.  
FERREIRA, Ademir Antonio; REIS, Ana Carla Fonseca; LUSSIER, Robert N. Fundamentos de 
administração.  São Paulo: Cengage Learning, 2010. 499 p. 
 
 
PROGRAMAÇÃO E TECNOLOGIAS PARA WEB 
Ementa: 
Arquiteturas Computacionais para Web. Tecnologias da Informação para 
Desenvolvimento de Sistemas em Internet. Linguagens de Programação do ambiente 
Web. Aplicações: e-commerce, e-business. Banco de Dados para Web. Programação no 
ambiente Cliente-Servidor Web. 
 
Bibliografia Básica: 
DEITEL, Paul J. DEITEL, Harvey M. Ajax, Rich Internet Applications e desenvolvimento Web 
para programadores. Pearson, 2009. 
GONÇALVES, E. Desenvolvendo Aplicações Web com JSP, SERVLETS, JavaServer Faces, 
Hibernate, EJB 3 Persistence e AJAX. Ciência Moderna, 2007. 
MENDES, Antonio. Arquitetura de software: desenvolvimento orientado para arquitetura, 
Ed. CAMPUS, 2002. 
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Bibliografia Complementar: 
ASTELS, David; MILLER, Granville; NOVAK, Miroslav. Extreme programming: guia  prático, 
Ed. CAMPUS, 2002. 
DELAMARO, Mário Eduardo, José Carlos Maldonado, Mario Jino. Introdução ao teste de 
software, Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
MEYER, Bertrand. Object-oriented software construction. 2ed. New Jersey: Prentice Hall, 
1997. 1254 p 
PETERS, James F.; PEDRYCZ, Witold. Engenharia de software: teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Campus, 2001, 602p . 
REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de software e sistemas de informação. 3 ed . Rio de 
Janeiro: Brasport, 2005.358p 
 
 
ANÁLISE E COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS 
Ementa: 
Medidas de Complexidade. Ordens Assintóticas. Análise de Complexidade Pessimista, 
Complexidades Médias e Complexidade de algoritmos recursivos: equações de 
complexidade e complexidade na fase de projeto do algoritmo. Complexidade do 
Problema: Limites de Complexidade, Complexidade de Algoritmos Gulosos e Backtracking. 
 
Bibliografia Básica: 
CORMEN, Thomas H. et Al. Algoritmos: Teoria e prática 2 ed Rio de Janeiro: Campus, 
2002, 916p 
GUIMARÃES, Ângelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e 
estrutura de dados. Rio de Janeiro: LTC- Livros Técnicos e Científicos, 1994. 214p 
SALVETTI, Dirceu Douglas; BARBOSA, Lisbete Madsen. Algoritmos. São Paulo: Makron 
Books, 1998. 272 p 
 
Bibliografia Complementar: 
Atallah, M. J. Algorithms and Theory of Computation Handbook: general concepts and 
techniques, 2 ed New York: Champan&Hall/CRC, 2010 
CORMEN, Thomas H. et Al. Algoritmos:Teoria e prática 3 ed Rio de Janeiro: Campus, 2012 
FILHO, Frederico Ferreira Campos. Algoritmos numéricos. 2 ed Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
428p. 
Greene, D. H. Knuth, D. E. Mathematics for the analysis of algorithms, Birkhäuser, 1982. 
Horowitz, E. Sahni, S. Fundamentals of computer algorithms, Computer Science Press, 
1984. 
 
 
PROJETO INTERDISCIPLINAR V 
Ementa: 
Desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e competências para a constituição de 
um acadêmico e profissional com formação integral: proporcionar o pensar integrado de 
problemas e soluções; visão sistêmica. 
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Bibliografia Básica: 
PEIXOTO, Adrielle Beze. Regulamento dos Projetos Interdisciplinares dos Cursos 
Superiores de Computação. Anápolis: UniEvangélica, 2016. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. Rio de 
Janeior: Elsevier, 2009. 
Variável, de acordo com as atividades desenvolvidas durante o projeto interdisciplinar. 
 
Bibliografia Complementar: 
Variável, de acordo com as atividades desenvolvidas durante o projeto interdisciplinar. 
 
 

7º PERÍODO 
 
FÍSICA E ELETRICIDADE 
Ementa: 
Campo elétrico, Lei de Gauss. Potencial Elétrico, capacitância e dielétrico, corrente e 
resistência, Circuitos de corrente contínua. Campos magnéticos, Lei de Faraday, 
Indutância, circuitos de corrente alternada. Ondas eletromagnéticas, Propriedades 
eletrônicas de materiais, Semicondutores, junções semicondutoras e diodos 
semicondutores. 
 
Bibliografia Básica: 
NUSSENZVEIG,H. Moyses. Curso de Fisica Básica vol 3 - Eletromagnetismo. Editora Edgard 
Blucher. 
FOWLER, Richard. Fundamentos de Eletricidade - Vol. 1. Bookman 7ª Ed. 2013. 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl.  Fundamentos de física: 
eletromagnetismo. 8. ed.  Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos,  2010. 
 
Bibliografia Complementar: 
GUSSOW, Milton. Eletricidade básica. 2. ed.  São Paulo: Pearson Makron Books, 1997 
BAUER, Wolfgang. Física para universitários- Eletricidade e magnetismo. Editora McGraw-
Hill. 2012. 
SILVA FILHO, Matheus T.. Fundamentos de eletricidade. Rio de Janeiro: LTC - Livros 
Técnicos e Científicos, 2012. 
YAMAMOTO, Kazuhito; FUKE, Luiz Felipe; SHIGEKIYO, Carlos Tadashi. Os alicerces da 
física: eletricidade. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 
YAMAMOTO,Kazuhito; FUKE,Luiz Felipe; SHIGEKIYO,Carlos Tadashi. Os alicerces da física: 
terminologia, óptica e ondulatória. 13. ed. São Paulo: Saraiva,  2002. 
 
 
VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO 
Ementa: 
Conceitos e técnicas de verificação e de validação. Inspeções de software. Testes de 
software. Aplicação de técnicas de verificação e de validação de software. 
 
Bibliografia Básica: 
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DELAMARO, Mário Eduardo, José Carlos Maldonado, Mario Jino. Introdução ao teste de 
software, Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
KOSCIANSKI, A.; SOARES, M. S. Qualidade de software: aprenda as metodologias e 
técnicas mais modernas para o desenvolvimento de software. São Paulo: Novatec, 2007 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 
2011. 529 p 
 
Bibliografia Complementar: 
HIRAMA, Kechi. Engenharia de Software: Qualidade e produtividade com tecnologia. 
Campus; Elsevier, 2011. 
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Standard for Software 
Verification and Validation, ANSI/IEEE Std 1012-2004, 2004. 
PETERS, James F.; PEDRYCZ, Witold. Engenharia de software: teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Campus , 2001, 602p . 
PRESSMAN, Roger S., Engenharia de software: uma abordagem profissional.  7. ed. São 
Paulo: Pearson  Makron Books, 2011. 
SWEBOK. Guide to the Software Engineering Body of Knowlegment, 2004.  Disponível em 
http://www.computer.org/portal/web/swebok/html. Acesso em 13/08/2013. 
 
 
GERÊNCIA DE PROJETO DE SOFTWARE 
Ementa: 
Gerenciamento de expectadores: superiores, usuários, membros da equipe e outros 
membros relacionados ao projeto. Determinação dos requisitos de habilidade e alocação 
de equipes ao projeto. Análise de custo e eficiência. Técnicas de apresentação e 
comunicação. Gerenciamento efetivo de aspectos técnicos e comportamentais do 
projeto. Gerenciamento das mudanças. Gestão Ágil de Projetos. 
 
Bibliografia Básica: 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 
2011. 529 p.  
VALERIANO, Dalton L. Gerência em Projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. 
São Paulo: Pearson Education, 2004. 
VIEIRA, Marconi Fábio. Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2007. 
 
Bibliografia Complementar: 
BARTIE, Alexandre. Garantia da qualidade de software. São Paulo: Campus, 2002. 
LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. Gerenciamento de sistemas de informação. 
Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2001. 
HIGHSMITH, Jim. Gerenciamento Ágil de Projetos. Alta Books, 2012 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais: 
estratégicas, táticas operacionais. São Paulo: Atlas, 2009. 
STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação: uma 
abordagem gerencial. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2006. 
 



95 

 

 
ESTIMATIVAS DE ESFORÇO EM PROJETOS DE SOFTWARE 
Ementa: 
Importância da medição em projetos de software. Técnicas de estimativas de esforço em 
projetos de software: análise de pontos de função, COCOMO, delphi, pontos de caso de 
uso e outros. 
 
Bibliografia Básica: 
CARVALHO, Ariadne M.B. Rizzoni; CHIOSSI, Thelma C. dos Santos. Introdução à 
engenharia de software. Unicamp, 2001.148p 
MENDES, Antonio. Arquitetura de software: desenvolvimento orientado para arquitetura. 
Rio de Janeiro: Campus, 2002. 212p 
VAZQUEZ, Carlos Eduardo. SIMOES, Guilherme Siqueira. ALBERT, Renato Machado. 
Análise de Pontos de Função: Medição, Estimativas e Gerenciamento de Projetos de 
Software. ERICA, 2010. 
 
Bibliografia Complementar: 
GHEZZI, Carlo; JAZAYERI, Mehdi; MANDRIOLI, Dino. Fundamentals of software 
engineering. 2ed. New Jersey: Prentice Hall, 2003. 
KOSCIANSKI, A.; SOARES, M. S. Qualidade de software: aprenda as metodologias e 
técnicas mais modernas para o desenvolvimento de software. São Paulo: Novatec, 2007. 
MEYER, Bertrand. Object-oriented software construction. 2ed. New Jersey: Prentice 
Hall,1997. 1254 p. 
PETERS, James F.; PEDRYCZ, Witold. Engenharia de software: teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Campus , 2001, 602p. 
VAZQUEZ, Carlos Eduardo. SIMÕES, Guilherme Siqueira. Análise de Pontos de Função: 
Medição, estimativas e gerenciamento de projetos de software.Editora Érica. 13ª edição. 
 
 
GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE 
Ementa: 
Processos de gerência de configuração de software. Identificação de itens e atributos de 
configuração. Controle de mudanças. Modelos de qualidade e normas para gerência de 
configuração. Ferramentas para Gerência de Configuração de Software. 
 
Bibliografia Básica: 
LEON, Alexis. Software Configuration Management Handbook. Artech House. 
PRESSMAN, Roger S., Engenharia de software: uma abordagem profissional.  7. ed. São 
Paulo: Pearson Makron Books, 2011. 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 
2011. 529 p. 
 
Bibliografia Complementar: 
BARTIE, Alexandre. Garantia da qualidade de software. São Paulo: Campus, 2002. 
COUGO, Paulo Sérgio. ITIL - Guia de Implantação. Elsevier, 2012. 
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IEEE. 828-2012: IEEE Standard for Configuration Management in Systems and Software 
Engineering. 
PETERS, James F.; PEDRYCZ, Witold. Engenharia de software: teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Campus , 2001, 602p. 
SOFTEX – ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO. 
MPS.BR – Guia de Implementação: Parte 2: Fundamentação para Implementação do Nível 
F do MR-MPS: 2011, junho, 2011. Disponível em: www.softex.br. 
 
 
COMPUTAÇÃO GRÁFICA 
Ementa: 
Definição de objetos gráficos planares. Modelos de Geometria. Estudo da Cor. 
Modelagem de objetos e construção de cenas 3D. Visualização da cena. Cenário Virtual. 
Câmera Virtual. Recorte, rasterização, cálculo das superfícies visíveis. Iluminação. 
Técnicas de Mapeamento de Texturas. Animação. 
 
Bibliografia Básica: 
ANGEL, Edward. Interactive Computer Graphics: a top-down approach with OpenGL. 5.ed. 
Reading: Addison-Wesley, 2008.  
AZEVEDO, Eduardo e CONCI Aura. Computação Gráfica Teoria e Pratica. Elsevier, 2003- 
ISBN: 8535212523. 
HREINER, Dave et al. OpenGL(R) Programming Guide: The Official Guide to Learning 
OpenGL version 4.3, MA: Addison-Wesley, 8 edition, 2013. 984 p ISBN-13: 978-
0321773036. 
 
Bibliografia Complementar: 
GOMES, Jonas; VELHO, Luiz. Computação gráfica: imagem.  2. ed. Rio de Janeiro: IMPA - 
Instituto  de Matemática Pura e Aplicada, 2002. 
GOMES, Jonas. Fundamentos da computação gráfica. Rio  de Janeiro: IMPA - Instituto de 
Matemática Pura e  Aplicada, 2008. 603 p. (Série de computação e matemática). 
Frank Luna, Introduction to 3D Game Programming with DirectX 11, Mercury Learning & 
Information; 2012 ,ISBN-13: 978-1936420223. 
Jason Zink; Matt Pettineo, Ready At Dawn Studios; Jack Hoxle,Practical Rendering and 
Computation with Direct3D 11 .Published: July 27, 2011 by A K Peters/CRC Press - 648p. 
OpenGL® ES 2.0 Programming Guide ,  Aaftab Munshi, Dan Ginsburg, Dave 
Shreiner,Publisher: Addison-Wesley Professional,ISBN: 0321502795. 
 
 
PROJETO INTERDISCIPLINAR VI 
Ementa: 
Desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e competências para a constituição de 
um acadêmico e profissional com formação integral: proporcionar o pensar integrado de 
problemas e soluções; visão sistêmica. 
 
Bibliografia Básica: 
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PEIXOTO, Adrielle Beze. Regulamento dos Projetos Interdisciplinares dos Cursos 
Superiores de Computação. Anápolis: UniEvangélica, 2016. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. Rio de 
Janeior: Elsevier, 2009. 
Variável, de acordo com as atividades desenvolvidas durante o projeto interdisciplinar. 
 
Bibliografia Complementar: 
Variável, de acordo com as atividades desenvolvidas durante o projeto interdisciplinar. 
 
 

8º PERÍODO 
 
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA PARA COMPUTAÇÃO 
Ementa: 
Métodos de investigação. Diferentes métodos de pesquisa. Procedimentos, metodologias 
e técnicas de investigação. A construção do objeto. A problematização e objetivos da 
pesquisa. Revisão bibliográfica e referencial teórico. As fases de uma pesquisa. Confecção 
de projeto de pesquisa. Artigo e monografia. 
 
Bibliografia Básica: 
BARROS, Aidil Jesus da Silveira. LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de 
metodologia científica. 3ª. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
BRENNER, Eliana de Moraes; JESUS, Dalena Maria Nascimento. Manual de planejamento 
e apresentação de trabalhos acadêmicos. 2ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. Rio de 
Janeior: Elsevier, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
FERNANDES, José. Técnicas de estudo e pesquisa. Goiânia: Kelps, 1999. 
GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, Maria de A. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010 
MATTAR, J., Metodologia Científica na Era da Informática. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2007. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
11ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
 
CIRCUITOS DIGITAIS 
Ementa: 
Introdução aos circuitos digitais. Sistemas de numeração. Álgebra de Boole. Função 
verdade. Circuitos combinacionais. Técnicas de Simplificação de funções lógicas. Funções 
incompletamente especificadas. Códigos. Codificadores. Decodificadores. Conversores. 
Demultiplexadores. Multiplexadores. Unidades aritméticas. Famílias Lógicas. 
 
Bibliografia Básica: 
D’AMORE, Roberto. VHDL: Descrição e Síntese de Circuitos Digitais. 2ª Ed.  LTC. 2012 
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IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de eletrônica digital. 35ª Ed. Érica. São Paulo. 2003 
TOCCI, Ronald J. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. 11ª Ed. Prentice Hall, 2011. 
 
Bibliografia Complementar: 
LOURENÇO, Antônio C. et al, Circuitos digitais. 9. ed. São Paulo: Érica,  2007 
PEDRONI, Volnei A. Eletrônica Digital Moderna e VHDL. Ed. Elsevier. 2010. 
LOURENÇO, Antonio C. Circuitos Digitais- estude e use. 9º 2007. 
UYEMURA, John P. Sistemas Digitais – Uma Abordagem Integrada. Thompson Pioneira, 
2002. 
CIPELLI, Antonio Marcos V. Teoria e desenvolvimento de projetosde circuitos eletronios. 
Editora Erica 23ª 2007. 
 
 
TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE 
Ementa: 
Políticas de Educação Ambiental. Estudo de aspectos práticos de utilização de sistemas 
especialistas e de ferramentas computacionais na preservação do meio ambiente. 
Utilização de Sistemas de Informações geográficas (SIG’s) e geração de dados temáticos 
(mapas e suas representações em ambiente Computacional). Modelagem de dados 
especiais em rede para estudos de gerência e avaliação de impacto ambiental. Nocões 
básicas de geoprocessamento e sua utilização como um sistema de informações de 
recursos naturais. Conceito de tecnologias limpas e sua relação com a viabilidade social, 
econômica e ambiental das empresas. 
 
Bibliografia Básica: 
Goodchild, Michael F. et al. Sistemas e Ciência da Informação Geográfica - 3ª Ed. 
Bookman 
NOVO, Evlyn M.l.m. Sensoriamento Remoto - Princípios e Aplicações - 4ª Ed. Ed. Blucher, 
2011 
DREW.D. Processo Interativos homem-meio ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1990. 
 
Bibliografia Complementar: 
BARBOSA, Erivaldo Moreira. Gestão de recursos naturais: uma visão multidisciplinar. 
Editora Ciência Moderna. 1ª2012 
PEDRINI, H.; SCHWARTZ, W.R. Análise de Imagens Digitais: Princípios, Algoritmos e 
Aplicações. Editora Thomson Learning, 2007. 
SIVAL, Jorge X., ZAIDAN, Ricardo T.. Geoprocessamento e Meio Ambiente. Berthand 
Brasil. 
SPELLMAN, F. R.; WHITING, N. E. Environmental Science and Technology: Concepts and 
Applications. Government Institutes, 2006, 2ª Edição. ISBN: 0865870179.  
BRAGA, Benedito et al. Introdução à Engenharia Ambiental – O desafio do 
desenvolvimento sustentável, 2ªed Pearson. 
 
 
PRÁTICA EM FÁBRICA DE SOFTWARE I 
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Ementa: 
Desenvolvimento de Projetos reais de Software aplicados em um ambiente de 
desenvolvimento acadêmico, com ênfase na gestão, processo, análise e projeto de 
software. Aplicação de conceitos, princípios e modelagem de análise e projetos de 
software orientados a objetos, gestão ágil de projetos. Modelagem de sistemas. 
Ferramentas CASE para gerir, analisar e projetar software. 
 
Bibliografia Básica: 
KOSCIANSKI, A.; SOARES, M. S. Qualidade de software: aprenda as metodologias e 
técnicas mais modernas para o desenvolvimento de software. São Paulo: Novatec, 2007 
SCHACH, Stephen R. Engenharia de Software: os paradigmas clássico e orientado a 
objetos. 7 ed. São Paulo: MCGraw-Hill, 2009. 618 p. 
VALERIANO, D. L. Gerência em projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. São 
Paulo: Pearson Education, 2004. 438 p. 
 
Bibliografia Complementar: 
ASTELS, David; MILLER, Granville; NOVAK, Miroslav. Extreme programming: guia prático, 
Ed. CAMPUS, 2002. 
COHN, M. Desenvolvimento de Software com Scrum – Aplicando Métodos Ágeis com 
Sucesso. Bookman, 2012. 
FEDELI, Ricardo Daniel; POLLONI, Enrico Giulio; PERES, Fernando Eduardol. Orientação a 
Objeto com Prototipação. Thomson, 2002. 
FERNANDES, A. A.; TEIXEIRA, D. S. Fábrica de Software – Implantação e Gestão de 
Operações. São Paulo: Atlas, 2004. 
PHAM, A.; PHAM, Phuong-Van. Scrum em Ação: Gerenciamento e Desenvolvimento Ágil 
de Projetos de Software. Novatec, 2011. 288 p. 
 
 
PROCESSAMENTO DE IMAGENS 
Ementa: 
Processamento de Imagens: Percepção visual e formação da imagem, Amostragem e 
quantização, Imagem binária, Transformações de imagens, Realce de imagens, Filtragem, 
Restauração de imagens e Interpretação de Imagens. 
 
Bibliografia Básica: 
GOMES, Jonas; VELHO, Luiz. Computação gráfica: imagem.  2. ed. Rio de Janeiro: IMPA - 
Instituto  de Matemática Pura e Aplicada, 2002. 
PEDRINI, H. , SCHWARTZ, W.R.. Análise de Imagens Digitais: Princípios, Algoritmos e 
Aplicações. Editora Thomson Learning, 2007. 
GONZALEZ, Raphael C.; WOODS, Richard E.; Processamento de Imagens Digitais; Edgar 
Blucher; 2000 
 
Bibliografia Complementar: 
SOLOMON, Chris; Solomon, Chris; Breckon, Toby; Breckon, Toby. Fundamentos de 
Processamento Digital de Imagens, LTC, 2013. 
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FILGUEIRAS, Carlos. Introdução ao processamento digital de imagens. Editora FCA 1ª 
2008. 
ANGEL, Edward. Interactive Computer Graphics: a top-down approach with OpenGL. 5.ed. 
Reading: Addison-Wesley, 2008  
AZEVEDO, Eduardo e CONCI Aura. Computação Gráfica Teoria e Pratica. Elsevier, 2003- 
ISBN :8535212523 
HREINER, Dave et al. OpenGL(R) Programming Guide: The Official Guide to Learning 
OpenGL  version 4.3, MA:Addison-Wesley, 8 edition, 2013. 984 p ISBN-13: 978-
0321773036 
 
 
LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS 
Ementa: 
Introdução aos autômatos finitos. Representações estruturais. Autômatos e 
complexidade. Provas formais. Alfabetos, cadeia de caracteres, linguagens. Autômatos 
finitos. Autômatos finitos determinísticos e não-determinísticos. Expressões regulares e 
suas propriedades. Gramática livre de contexto: linguagens e aplicações, ambiguidade. 
Máquina de Turing: programas, notações, diagramas de transição, linguagens. 
 
Bibliografia Básica: 
RAMOS, Marcus Vinicius M. Linguagens Formais. Editora Bookman. 2009. 
Sdkamp, A. T., Languages and Machines – An Introduction to the Theory of computer 
Science,  Addison Wesley, 1997. 
SIPSER, Michael, Introdução à Teoria da Computação, 2ª Ed. Thomson – Cengage 
Learning, 2007. 
 
Bibliografia Complementar: 
ROSA, João Luis Garcia; Rosa, João Luis Garcia. Linguagens Formais e Autômatos. LTC 
1ªEd. 2010. 
Cohen, D. I. A., Introduction to Computer Theory, John Wiley & Sons Inc., 1991. 
HOPCROFT, John E. & ULLMAN, Jeffrey D. Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens 
e Computação. 14ª Ed. Campus, 2002. 
HAEUSLER, Edward. H. Teoria das categorias para ciência da computação. 2ª 2009 editora 
Bookman. 
KOZEN, Dexter C. Theory of Computation . Springer 2006. 
 
 
PROJETO INTERDISCIPLINAR VII 
Ementa: 
Desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e competências para a constituição de 
um acadêmico e profissional com formação integral: proporcionar o pensar integrado de 
problemas e soluções quanto as Relações Étnico-raciais e quanto a História e Cultura 
Afro-brasileira e Indígena. 
 
Bibliografia Básica: 
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PEIXOTO, Adrielle Beze. Regulamento dos Projetos Interdisciplinares dos Cursos 
Superiores de Computação. Anápolis: UniEvangélica, 2016. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. Rio de 
Janeior: Elsevier, 2009. 
Variável, de acordo com as atividades desenvolvidas durante o projeto interdisciplinar. 
 
Bibliografia Complementar: 
Variável, de acordo com as atividades desenvolvidas durante o projeto interdisciplinar. 
 
 

9º PERÍODO 
 
PRÁTICA EM FÁBRICA DE SOFTWARE II 
Ementa: 
Desenvolvimento de Projetos reais de Software aplicados em um ambiente de 
desenvolvimento acadêmico. 
 
Bibliografia Básica: 
FERNANDES, Aguinaldo A.; TEIXEIRA, D. S. Fábrica de software. São Paulo: Atlas, 2011 
DELAMARO, Mário Eduardo, José Carlos Maldonado, Mario Jino. Introdução ao teste de 
software, Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
MENDES, Antonio. Arquitetura de software: desenvolvimento orientado para arquitetura, 
Ed. CAMPUS, 2002. 
 
Bibliografia Complementar: 
CARVALHO, Ariadne M. B. R.; CHIOSSI, Thelma C. S.. Introdução à Engenharia de Software, 
Unicamp, 2001. 
ASTELS, David; MILLER, Granville; NOVAK, Miroslav. Extreme programming: guia  prático, 
Ed. CAMPUS, 2002. 
MEYER, Bertrand. Object-oriented software construction. 2ed. New Jersey: Prentice 
Hall,1997. 1254 p 
GHEZZI, C.; JAZAYERI, M.; MANDRIOLI, D. Fundamentals of software engineering. 2. Ed. 
New Jersey: Prentice Hall, 2003. 604 p. 

PETERS, J. F.; PEDRYCZ, W. Engenharia de Software: teoria e prática. Rio de Janeiro: 
Campus, 2001. 602 p. 

REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de software e sistemas de informação. 3 ed . Rio de 
Janeiro: Brasport, 2005. 358p. 
 
 
ESTÁGIO PROFISSIONAL I 
Ementa: 
Desenvolvimento de estágio profissional em uma organização, com supervisão de um 
membro da organização e um professor-orientador.  
Trabalho prático que seja válido de acordo com normas internas definidas pelo curso. 
 
Bibliografia Básica: 
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POCIVI, Viviane Carla Batista; NISHI, Luciana. Regulamento do Estágio dos Cursos 
Superiores de Computação. Anápolis: UniEvangélica, 2014. 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas durante o estágio 
profissional. 
 
Bibliografia Complementar: 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas durante o estágio 
profissional. 
 
 
EMPREENDEDORISMO 
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: 
20 mar. 2017. 
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: 
20 mar. 2017. 
 
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: 
20 mar. 2017. 
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: 
20 mar. 2017. 
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: 
20 mar. 2017. 
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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: 
20 mar. 2017. 
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: 
20 mar. 2017. 
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: 
20 mar. 2017. 
 
 
COMPILADORES 
Ementa: 
Introdução à compilação. Fases da compilação.  Ambiguidade.  Relações sobre 
gramáticas. Análise sintática ascendente e descendente.  Análise léxica.  Tabelas de 
símbolos. Análise semântica e geração de código para uma máquina virtual. Introdução à 
otimização de código. Organização de um compilador típico.  Geradores automáticos de 
compiladores.  Autômatos finitos  e  geradores  de  analisadores léxicos. 
 Geradores  de  Parsers.  Análise, concepção e implementação de um compilador para 
uma linguagem estilo C. 
 
Bibliografia Básica: 
AHO, Alfred V.; SETHI, Ravi, ULLMAN J. Compiladores: Princípios, Técnicas e Ferramentas. 
2 ed. Pearson, 2008. 
COOPER, Keith D.; Torczon, Linda. Construindo Compiladores. Elsevier. 2ªed 2014. 
LOUDEN, Kenneth C. Compiladores - Princípios e Práticas. Ed. Thomson, 2004. 
 
Bibliografia Complementar: 
KOZEN, Dexter C. Theory of Computation. Springer 2006 
HAMMER, R.; HOCKS, M.; KULISCH, U. et al. Numerical Toolbox for Verified Computing: 
Basic Numerical Problems. Berlim: Springer-Verlagm, 1993. 
DIVERIO, Tiaraju Asmuz. Teoria da computação. Editora Bookman 3ª 2011. 
LOUDEN, Kenneth C..Compiler Construction. Cengage Learning, 1997. 
 
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 
Ementa: 
Elaboração de monografia sobre um tema específico, com a orientação de um professor. 
Apresentação perante uma banca examinadora. 
 
Bibliografia Básica: 
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WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. Rio de 
Janeior: Elsevier, 2009. 
POCIVI, Viviane Carla Batista; NISHI, Luciana. Regulamento do Trabalho de Conclusão dos 
Cursos Superiores de Computação. Anápolis: UniEvangélica, 2016. 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas durante a elaboração da 
monografia. 
 
Bibliografia Complementar: 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas durante a elaboração da 
monografia. 
 
 
SEGURANÇA 
Ementa: 
Ameaças. Segurança como atributo qualitativo de projeto de software. Autenticação. 
Autorização. Integridade. Confidencialidade. Criptografia (chaves simétricas e 
assimétricas). Infraestrutura de chaves públicas brasileiras (ICP-Brasil). Certificados 
digitais. Assinaturas digitais. Fraquezas decorrentes de problemas na implementação 
e/ou arquitetura de um software. Desenvolvimento de software seguro. Noções de 
auditoria de sistemas. Norma NBR 27002. 
 
Bibliografia Básica: 
FERREIRA, Fernando Nicolau Freitas. Segurança da Informação. Rio de Janeiro: Editora 
Ciência Moderna Ltda, 2003. 
SÊMOLA, Marcos. Gestão da segurança da informação: uma visão executiva. Rio de 
Janeiro: Editora Elsevier, 2003. 
KIM, David. Fundamentos de segurança de sistemas de informação. Editora LTC 1ª 2014. 
 
Bibliografia Complementar: 
MCCARTHY, n. K. Resposta A Incidentes de Segurança Em Computadores - Planos Para 
Proteção de Informação Em Risco. Bookman, 2014. 
Stallings, William. Criptografia e Segurança de Redes. Pearson. 
MCGRAW, Gary. Software Security: Building Security In, Addison-Wesley, 2006. 
DASWANI, Neil et al. Foundations of Security: What Every Programmer Needs to Know, 
Apress, 2007. 
ALVES, Gustavo Alberto; Alves, Gustavo Alberto. Segurança da Informação - Uma Visão 
Inovadora da Gestão. Ciência Moderna. 
LYRA, Maurício Rocha; Lyra, Maurício Rocha. Segurança e Auditoria em Sistema de 
Informação. Ciência Moderna, 2009. 
 
 

10º PERÍODO 
 
OPTATIVA 1 - LIBRAS 
Ementa: 
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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 
ouvinte e surdos no âmbito social. 
 
Bibliografia Básica: 
SACKS, O. Vendo Vozes: Uma viagem ao mundo dos Surdos. Tradução de Laura Teixeira 
Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Ensino da Língua Portuguesa para Surdos. V.1.  
Brasília, 2002. 
SILVA, I. R.; KAUCHAKJE, S.; GESUELI, Z. M. Cidadania, Surdez e Linguagem: desafios e 
Realidades. São Paulo: Plexus, 2003. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRANDÃO, Flávia. Dicionário Ilustrado de Libras – Língua Brasileira de Sinais. São Paulo: 
Global, 2011. 
BOTELHO, P. Linguagem e Letramento na Educação dos Surdos: Ideologias e práticas 
pedagógica. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. O Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de 
Sinais e Língua Portuguesa. Brasília, 2004. 
GOLDFELD, M. A. Criança Surda: linguagem e cognição numa perspectiva 
sociointeracionista. São Paulo: Plexus, 1997. 
QUADROS, R. M. & KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
 
 
OPTATIVA 2 – TÓPICOS AVANÇADOS EM PROGRAMAÇÃO 
Ementa: 
Compreensão dos princípios básicos de Dispositivos Móveis e Sem Fio. Compreensão da 
construção de sistemas móveis e sem fio e suas limitações. Interação de sistemas móveis 
e sem fio com sistemas tradicionais.  Armazenamento interno de dados em dispositivos 
móveis. Distribuição e instalação de aplicativos para dispositivos móveis. Aplicações 
práticas utilizando jogos para dispositivos móveis. 
 
Bibliografia Básica: 
MEIER, Reto. Professional Android 4 Application Development. John Wiley & Sons, Inc. 
2012, Indianapolis 

VALENTINO Lee, HEATHER Schneider e ROBBIE Schell. Aplicações Móveis. 1 ed. São Paulo: 
Makron Books, 2005. 

RICARDO R. Lecheta. Google Android: aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis 
com Android SDK. 2 ed. São Paulo: Novatec, 2010. 
 
Bibliografia Complementar: 
SAMPAIO, Cleuton; RODRIGUES, Francisco. Mobile Game Jam: criação de jogos móveis 
multiplataforma. São Paulo: Brasport, 2012. 



106 

 

JAMES, Derek. Android Programming for Dummies. John Wiley & Sons, Inc. 2013. 
Hoboken 
AZEVEDO, Eduardo e CONCI Aura. Computação Gráfica Teoria e Pratica. Elsevier, 2003. 
HREINER, Dave et al. OpenGL(R) Programming Guide: The Official Guide to Learning 
OpenGL version 4.3, MA: Addison-Wesley, 8 edition, 2013. 984 p. 
GINSBURG, Daniel; PURNOMO, Budirijanto; SHREINER, Dave; MUNSHI, Aaftab. OpenGL ES 
3.0 Programming Guide, 2. ed Addison-Wesley Professional. 
 
 
OPTATIVA 3 – TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 
Ementa: 
Esta é uma disciplina de ementa variável, cuja finalidade é explorar assuntos de interesse 
atual na área de Engenharia de Computação. 
 
Bibliografia Básica: 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas. 
 
Bibliografia Complementar: 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas. 
 
OPTATIVA 4 – DISCIPLINAS OFERTADAS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
A lista de disciplinas ofertadas em Língua estrangeira será disponibilizada semestralmente 
pela Pró-Reitoria Acadêmica. Objetiva ampliar a oferta de atividades de 
internacionalização, bem como a formação complementar em outras áreas de 
conhecimento que possa enriquecer o perfil profissional dos acadêmicos. 
 
Ementa: 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas. 
 
Bibliografia Básica: 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas. 
 
Bibliografia Complementar: 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas. 
 
 
PRÁTICA EM FÁBRICA DE SOFTWARE III 
Ementa: 
Desenvolvimento de Projetos reais de Software aplicados em um ambiente de 
desenvolvimento acadêmico. 
 
Bibliografia Básica: 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas. 
 
Bibliografia Complementar: 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas. 
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
Ementa: 
Conceitos de IA. Visão geral e histórico. Representação do conhecimento baseada em 
lógica clássica, métodos de raciocínio. Representação estruturada; conhecimento incerto. 
Sistemas especialistas. 
 
Bibliografia Básica: 
LUGER, George. Inteligência Artificial. 6ª ed. Pearson 
BRAGA, Antonio de Padua. Redes neurais artificiais: teorias e aplicações. Editora LTC 2ª 
2011 
RUSSEL, S & NORVIG, P. Inteligência Artificial. Tradução da 3ª Edição, Elsevier, Rio de 
Janeiro, 2013. 
 
Bibliografia Complementar: 
CARVALHO, André. Inteligência Artificial - Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. 
LTC, 2011 
COPPIN, Ben Inteligência artificial. Editora LTC 1 ª 2010 
Inteligência Artificial - Teórica e Prática. Autor: Artero, Amilr Olivette; Artero, Amilr 
Olivette, Editora: Livraria da Física, 2009 
ROSA, João Luis Garcia, Fundamentos da Inteligência Artificial, Editora LTC, 2011. 
WHITBY, B., I.A. - Inteligência Artificial, Madras, 2004. 
 
 
ÉTICA E LEGISLAÇÃO APLICADA 
Ementa: 
Conceitos básicos e fundamentos da ética. Direitos humanos e ética profissional na área 
de Engenharia de Computação: identificar conflitos e conceber soluções – relações 
sociais, profissionais, empresariais, sigilo de informações, vírus, hackers, crakers, o uso da 
internet. Limites no desenvolvimento e no uso dos computadores e das tecnologias de 
computação. Aspectos jurídicos da Internet. Propriedade Intelectual. Propriedade 
Industrial. Lei do Software. Direitos Autorais. Responsabilidade civil e penal sobre a tutela 
da informação. 
 
Bibliografia Básica: 
BARGER, Robert N.. Ética na Computação - Uma Abordagem Baseada em Casos. LTC, 2011 
Legislação dos direitos autorais? Lei nº 5.988, de 14-12-19473, e Lei nº 9.610, de 19-02-
1988. 
MASIERO, P. C. Ética em Computação. Editora EDUSP. 2000. Legislação do habeas data? 
Lei nº 9.507, de 12-11-1997. 
ANTUNES, Ricardo; BRAGA, Ruy. (org.) Infoproletários: degradação real do trabalho 
virtual. São Paulo: Boitempo, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Legislação Penal de âmbito geral? Código Penal Brasileiro. 
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BRASIL. Legislação Trabalhista? Consolidação das Leis Trabalhistas. 
DIAS, R. Introdução a Sociologia. 2ª. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
Legislação de proteção da propriedade industrial de programa de computador e sua 
comercialização no país ? Lei nº 9.609, de 19-02-1988, e Decreto nº 2.556, de 20-04-1988. 
PALAIA, N. Noções Essenciais de Direito. São Paulo. Editora Saraiva. 2003. 
VALLS, A. L. M. O que é Ética (Coleção Primeiros Passos). Editora Brasiliense. 1996. 
 
ESTÁGIO PROFISSIONAL II 
Ementa: 
Desenvolvimento de estágio profissional em uma organização, com supervisão de um 
membro da organização e um professor-orientador. 
 
Bibliografia Básica: 
POCIVI, Viviane Carla Batista; NISHI, Luciana. Regulamento do Estágio dos Cursos 
Superiores de Computação. Anápolis: UniEvangélica, 2014. 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas durante o estágio 
profissional. 
 
Bibliografia Complementar: 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas durante o estágio 
profissional. 
 
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 
Ementa: 
Produção de monografia sobre um tema específico, com a orientação de um professor. 
Apresentação perante uma banca examinadora. 
 
Bibliografia Básica: 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. Rio de 
Janeior: Elsevier, 2009. 
POCIVI, Viviane Carla Batista; NISHI, Luciana. Regulamento do Trabalho de Conclusão dos 
Cursos Superiores de Computação. Anápolis: UniEvangélica, 2016. 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas durante a elaboração da 
monografia. 
 
Bibliografia Complementar: 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas durante a elaboração da 
monografia. 
 
5.1.3 Integralização 

O currículo pleno do Bacharelado em Engenharia de Computação será 
integralizado, no mínimo, em dez e, no máximo, em quinze semestres letivos, 
com a carga horária mínima de 4.320 horas/aulas de 50 minutos de efetivo 
trabalho acadêmico. 
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5.2 Flexibilização curricular 
Para integralização curricular, o aluno deve cursar todas as disciplinas 

obrigatórias, além de realizar a carga horária de estágio, nos cursos em que esta 
atividade está prevista nas Diretrizes Curriculares. Dentro deste princípio, os 
alunos têm oportunidade de abreviar ou prolongar a integralização curricular, 
podendo cursar disciplinas optativas em outros cursos e realizar cursos especiais 
para eliminar alguma pendência.  

A integralização curricular prevê, ainda, o cumprimento de horas em 
atividades complementares, que constituem importante eixo de flexibilização. 
Entre as muitas atividades possíveis, realizam-se, em diferentes momentos, 
atividades de extensão, envolvendo alunos e professores, em projetos voltados 
para o bem-estar da comunidade. As disciplinas optativas também contribuem 
para a abordagem de temas emergentes, ao longo do percurso formativo. 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 modalidade de intercambio é uma forma de flexibilização curricular 
adotada no âmbito do curso, a qual propicia ao aluno cursar disciplina da matriz 
curricular com aproveitamento de conteúdo e carga horária. Isto possibilita a 
ampliação do escopo de conhecimento e prática de integradora de ensino- 
aprendizagem. Exemplo disto é a Dupla Diplomação, que resulta do ao acordo de 
cooperação entre o Instituto Politécnico de Bragança, representado por Dr. João 
Alberto Sobrinho Teixeira, presidente e o Centro Universitário de Anápolis, 
representado pelo Reitor, Dr. Carlos Hassel Mendes. 

A interdisciplinaridade desenvolvida através dos Projetos 
Interdisciplinares representa uma importante ferramenta de articulação entre 
ensino, pesquisa, extensão e mercado de trabalho, ao proporcionar o ambiente 
investigativo e a criação de elementos práticos aplicados ao ambiente social, 
empresarial e acadêmico.  
 

5.3 Interdisciplinaridade 
A interdisciplinaridade no Curso de Engenharia de Computação é 

promovida por meio das disciplinas dos Projetos Interdisciplinares, que permeiam 
do 2º ao 8º período. A composição destes projetos estão assim organizados: 
 

 Projeto Interdisciplinar I (PI I) 
Desenvolvido no 2º período do curso, conhecimentos teóricos aprendidos 

no 1º e 2º períodos são colocados em prática por meio do desenvolvimento de 
projeto de software, por equipes de quatro a seis alunos. Estimula-se o 
desenvolvimento de um projeto real. Os artefatos são produzidos pelos alunos e 
avaliados na seguinte sequência: (a) proposta de sistema – 1ª avaliação; (b) 
documento textual com os artefatos de documento de visão, especificação de 
casos de uso, protótipos, fundamentação teórica e banner para a qualificação – 2ª 
avaliação; e (c) o banner corrigido e apresentado no SITES – 3ª avaliação. O 
grande desafio encontrado é o de se trabalhar em equipe, gerenciando e 
mantendo o foco do projeto. 

 

 Projeto Interdisciplinar II (PI II) 
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Desenvolvido no 3º período do curso, o PI II é continuidade do PI I, 
acrescentando-se o projeto conceitual, lógico e físico do Banco de Dados. A 
metodologia de desenvolvimento segue o trabalho em equipe, orientação do 
docente de PI II e orientação no Momento SITES. A apresentação no SITES se 
dá no formato de exposição de Banners. 

 

 Projeto Interdisciplinar III (PI III) 
Desenvolvido no 4º período do curso, tem por objetivo produzir um paper 

que relata sobre os resultados e experiências dos projetos interdisciplinares dos 
períodos anteriores. Acrescenta-se, ainda, uma fundamentação teórica mais 
rigorosa. O formato de paper adotado é o da Sociedade Brasileira de Computação 
(SBC). Percebe-se que o grande desafio do PI III é aperfeiçoar a escrita em 
conformidade com o formato estabelecido.  

 

 Projeto Interdisciplinar IV (PI IV) 
No 5º período do curso, os discentes são expostos ao desafio de 

desenvolverem minicursos que contemplem a área de conhecimento de 
Engenharia de Computação. Os minicursos são ofertados no Seminário 
Interdisciplinar de Tecnologia e Sociedade e abertos à comunidade. O processo 
de avaliação segue os quesitos de 1ª, 2ª e 3ª avaliações, sendo necessariamente 
a 2ª avaliação a Qualificação e a 3ª avaliação no SITES.  Aqui se encontram 
três relevantes desafios: o da escrita, o da produção de conteúdo e o da iniciação 
à atividade de docência. Desde 2015, os minicursos podem ser ofertados em 
formato EAD ou presencial. 

 

 Projeto Interdisciplinar V (PI V) 
No 6º período do curso, o PI VI desenvolve o projeto Feira de Ideias que 

busca promover a visão interdisciplinar com base no empreendedorismo. Alunos 
submetem seus projetos que passam por várias etapas de validação. Inicia-se 
com os projetos inscritos, os quais são avaliados por uma banca de qualificação. 
Aqueles que possuem potencial inovador e empreendedor são selecionados, 
modelados e apresentados por alunos consultores.  As melhores ideias 
selecionadas são avaliadas por docentes e representantes do mercado.  

 

 Projeto Interdisciplinar VI (PI VI) 
No PI V, 7º período do curso, as equipes de trabalho desenvolvem uma 

solução (produto de software ou tecnologia) para problemas da sociedade, 
preferencialmente da comunidade local. Estimula-se visão empreendedora. 
Devem ser bem definidos o escopo, planejamento e a forma de gerenciamento de 
cada projeto. O resultado final é exposto em formato de workshop durante a 
programação do SITES. As equipes são incentivadas na utilização de recursos e 
tecnologias inovadoras na apresentação das soluções.  

 

 Projeto Interdisciplinar VII (PI VII) 
Desenvolvido no 8º período do curso, tem por objetivo amadurecer o 

processo em construção, contando com a experiência que os alunos adquiriram 
ao longo de seis Projetos Interdisciplinares. Os alunos tornam-se os responsáveis 
pela organização do SITES, inicialmente avaliando as edições anteriores, 
identificando potencialidades, fragilidades e, principalmente, criando propostas de 



111 

 

melhoria. A segunda fase consiste na construção de estratégias viáveis para 
solução dos problemas identificados. Neste aspecto, a autonomia e pró-atividade 
do aluno torna-se imprescindível. As ações, projetos, metodologias, formalidades 
institucionais e quaisquer outras necessidades são de responsabilidade dos 
envolvidos. 
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6. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 
 

6.1 Setor administrativo  
A AEE, mantenedora da UniEVANGÉLICA, ao longo de sua história, 

tem recebido diversas doações e, desse modo, possui hoje grande extensão de 
áreas ainda não ocupadas. Parte dessa área foi loteada e comercializada, e as 
receitas foram aplicadas na ampliação das instalações físicas da AEE. Além de 
171.505,19 m² de área construída, a AEE conta ainda com 240.985,03 m² de área 
disponível para ampliações futuras. 

A administração do curso de Engenharia de Computação dispõe de 
uma área de aproximadamente 74,0m² a qual contém: sala de espera (11,0m²), - 
secretaria e guichê do curso (14,0m²); - sala dos professores e de reunião 
(23,0m²); - sala de diretoria (14,0m²); - sala de coordenação pedagógica (12,0m²). 
Toda a área da administração possui iluminação e ventilação natural. Possui 
também iluminação e climatização artificiais. 

A Secretaria, as salas de coordenação e de diretoria possuem mesas 
com cadeiras, armários, arquivo para pastas suspensas e documentos, 
gaveteiros, computadores e impressoras. Há linhas telefônicas e utensílios de 
escritório em todas as salas. 
 
6.2 Sistema Acadêmico 

Em outubro de 2006, iniciou-se a implantação de um novo sistema de 
suporte ao registro, controle e gestão acadêmica na UniEVANGÉLICA – o 
Lyceum, que realiza todas as atividades de gestão, desde a organização dos 
cursos, o acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos, a avaliação 
contínua do desempenho acadêmico e também o financeiro. Com esse sistema 
houve uma racionalização de todos os processos do Centro Universitário, já que 
ele oferece mecanismos de controle da qualidade do ensino e de avaliação 
institucional, contribuindo para ampliar o índice de satisfação da comunidade 
acadêmica. 

Na parte direcionada aos alunos são disponibilizadas informações e 
recursos, possibilitando ao aluno consultar horários de aula, agendas, calendário 
de provas, notas, frequências e situação financeira, além de acessar disciplinas 
para obtenção de materiais didáticos indicados pelos docentes.  

O sistema oferece uma sala virtual aos professores, na qual podem 
consultar informações individuais dos alunos e das turmas, verificar horário de 
aulas, agendar provas, lançar notas e frequências, e também disponibilizar 
material didático para uso dos alunos.  

Um dos recursos oferecidos pelo Lyceum são webcams para fotografar 
os alunos, facilitando a identificação dos estudantes por parte de professores e 
pessoal administrativo. 

Nesse aspecto, a Instituição definiu estratégias para acompanhar as 
inovações tecnológicas e implementar melhorias que permitam uma melhor 
gestão acadêmico-administrativa e mais possibilidades de oferecer outras 
facilidades à comunidade acadêmica e à sociedade. A principal meta é 
desenvolver sistemas integrados que atendam às necessidades da Instituição, 
nas suas dimensões e especificidades de cada setor. 
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Em síntese, este conjunto de módulos irá compor um Sistema de 
Gestão Acadêmico-Administrativa, devendo integrar: 

a) Controle administrativo e financeiro; 
b) Recursos humanos; 
c) Gestão acadêmica em todos os níveis de ensino, pesquisa e 
extensão; 
d) Bibliotecas; 
e) Planejamento acadêmico-pedagógico; 
f) Unidades acadêmicas e respectivos cursos; 
g) Reitoria e Pró-Reitorias; 
h) Mantenedora. 
i) Folha de pagamento 
j) Auditoria 
k) Avaliação 
l) Currículos e horários 
m) Ensino básico 
n) Frequência 
o) Jurídico 
p) Simulado 
q) Vestibular 
 
O Sistema de Gestão Acadêmico-Administrativa da UniEVANGÉLICA 

deverá ser disponibilizado à comunidade acadêmica através de uma Intranet, 
dadas as restrições de acessos às informações de cada setor, unidade ou 
usuário. Algumas informações serão também disponibilizadas na Internet, de tal 
modo que, de qualquer lugar, a comunidade acadêmica possa consultar e 
alimentar o banco de dados do Sistema. 

 
6.3 Espaço de trabalho para a direção e coordenação do curso 

A direção do curso de Engenharia de Computação está alocada em um 
ambiente destinado, exclusivamente, ao atendimento de cinco cursos de 
graduação, sendo eles: Engenharia Civil, Engenharia de Computação, 
Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, Agronomia e Ciências Biológicas. 
Esse espaço conta ainda, com uma ampla secretaria, responsável por atender 
todos os alunos dos cursos mencionados anteriormente.  

A coordenação do curso possui uma sala, com duas mesas, equipadas 
com computadores, um ramal telefônico, juntamente com 6 cadeiras e cinco 
armários para organização de documentos do curso. 

Os docentes dos cursos mencionados usufruem de uma sala de 
professores, com sofás, mesas, bebedouros de água e um aparelho de ar 
condicionado. A direção do curso de computação conta com uma sala de trabalho 
exclusiva ao diretor(a) que também é utilizada para atendimento aos docentes e 
discentes do curso.  

A sala possui uma mesa redonda com capacidade de atendimento para 
até 6 pessoas. O espaço conta com uma mesa ampla para o diretor(a) com 
computador e dispõe de um aparelho de ar condicionado para refrigeração do 
ambiente de trabalho. 
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6.4 Gabinetes de trabalho para professores em tempo integral - TI 
A sala para professores em tempo integral fica localizada ao lado da 

Sala dos Professores. Esta possui seis mesas, computadores, armário para 
guarda de material dos docentes, tomadas, iluminação adequada, climatização e 
acesso à internet via wifi. 

 
6.5 Sala de professores 

A sala dos professores é ampla, arejada naturalmente e com ar 
condicionado. Conta com área de 90 m² e é destinada à permanência, trabalho e 
convívio dos docentes. Ela possui sofás, bebedouros, mesas de apoio, 
computadores, escaninhos, iluminação adequada e espaço suficiente à promoção 
do bem estar dos docentes. 

 
6.6 Salas de aula 

As salas de aula existentes na UniEvangélica comportam atualmente 
cerca de 6.886 alunos por período e a instituição ampliará o seu espaço físico 
construído. Tal ampliação dar-se-á através da construção de novos prédios, com 
o objetivo de redistribuir as áreas de conhecimento conforme as suas 
especificidades e em conformidade com o projeto de implantação do Centro 
Universitário.  

As salas de aula do curso de Engenharia de Computação encontram-
se instaladas nos blocos H e I, assim como a Fábrica de Tecnologias Turing 
(FTT). Possuem uma média de 90 m2. Todas estão equipadas com moveis, 
quadros de pincel e equipamentos audiovisuais, tela de projeção e sistema de 
refrigeração, recursos esses necessários ao desenvolvimento das atividades 
pedagógicas. 

Os banheiros são amplos e ficam no próprio corredor das salas de 
aulas, bem como os bebedouros. 

 
6.7 Biblioteca 

Tem como objetivo atender aos diversos cursos e segmentos da 
UNIEVANGÉLICA em suas necessidades de documentação e informação nas 
áreas do conhecimento específico de sua atuação, tendo como propósitos a 
contribuição para a qualidade da educação, da pesquisa e da extensão. 

A biblioteca é gerenciada pelo software Archeslib de controle de 
bibliotecas, que permite o gerenciamento de todas as demandas para utilização 
do acervo, empréstimo, estatísticas, reserva de livros e catálogo online. 

 
 

6.7.1 Horário de Funcionamento 

 Segunda a sexta: 07:00h às 23:00h; 

 Sábados: 07:00h às 18:00h. 
 
 
6.7.2 Espaço físico 

 Atualmente a Biblioteca tem um espaço físico de 2.460 m2, 
distribuídos conforme o quadro a seguir. 
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Biblioteca Central  

DESCRIÇÃO N.º 
ÁREA 
TOTAL 

(m2) 
CAPACIDADE 

Acesso à Internet 1 27 27 

Administração e Processamento Técnico do 
Acervo 

3 80 - 

Banheiro 2 40 - 

Centro de Documentação 2 61.24 10 

Circulação e Acessos 1 928  

Climatização 1   

Consulta ao Acervo 1 9 9 

Disponibilização do Acervo 1 450 - 

Estudo em Grupo 17 180,00 100 

Estudo Individual 2 96,42 50 

Foyer 1 240 50 

Guarda volume 1 10 - 

Leitura 1 254 158 

Recepção e Atendimento ao Usuário 1 33 - 

Reprografia 1 16,5 - 

Sala de Inclusão 2 34.95 15 

  2.460 419 

 

Móveis e Equipamentos de Apoio  

DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

Câmeras de segurança 40 

Computadores  (consulta ao acervo) 9 

Computadores para pesquisa  27 

Estantes duplas altas 312 

Estantes simples altas 22 

Estantes simples baixas 10 

Mesas redondas de 5  lugares 3 

Mesas retangulares  de 8 lugares 7 

Mesas retangulares de 6 lugares 10 

Sala de estudo individual 50 

Sistema de Segurança Antifurto Bibliotheca 
3M 

1 

Sofás e poltronas 105 lugares 

Tablets para empréstimos 16 

 
 
6.7.2 Acervo Geral 

O quadro a seguir apresenta as características do acervo geral da 
Biblioteca Central, em número de títulos e exemplares. 
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ITEM 

QUANTIDADE 

Títulos 
Volumes / 

Exemplares 

Livros 28.455 90.634 

CD-ROMs 374 1.340 

DVD’s 476 592 

Mapas 98 106 

Monografias/Artigos/Dissertações/Teses  4.421 4.486 

TOTAL 33.824 97.158 

 

6.7.3 Bases de dados Portal de Periódicos Capes (Total 127) 
 

A lista abaixo apresenta as 127 (cento e vinte e sete) bases de dados 
de Portal de Periódicos Capes disponíveis para acesso: 

 
Abstracts in New Technology & Engineering (ANTE); Academic OneFile (Gale 
Group / InfoTrac);Academy of Operative Dentistry; Advanced Technologies 
Database with Aerospace; Aerospace Database; Alexander Street Press; 
Aluminium Industry Abstracts American Academy of Audiology American 
Academy of Periodontology (AAP); American Association of Critical Care Nurses 
(AACN); American College of Chest Physicians; American Diabetes Association 
(ADA; American Journal of Health-System Pharmacy (AJHP); American 
Phytopathological Society; American Psychiatric Publishing; American 
Psychological Association (APA); American Society for Cell Biology; American 
Society for Microbiology (ASM) ; American Society for Nutrition (ASN); American 
Society of Civil Engineers (ASCE); American Society of Hematology (ASH) ; 
Annual Bulletin of Historical Literature; Applied Social Sciences Index and 
Abstracts (ASSIA) ; Aquaculture Abstracts; Aquatic Pollution & Environmental 
Quality (ASFA 3); Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA); ASM 
Materials Information (BDEC); Association of Clinical Scientists 
ASTM Standards and Engineering Digital Library; Begell House Digital Library; 
Bentham Science; Bentham Science High Impact Collection; Biochemistry 
Abstracts 1; Biochemistry Abstracts 3; Biological Sciences & Living Resources 
(ASFA 1); BioOne; Biotechnology and BioEngineering Abstracts; Biotechnology 
Research Abstracts; British Medical Journal Publishing Group (BMJ); CABI 
Cambridge Structural Database - CSD (BDEC); Canadian Medical Association 
Ceramic Abstracts; Chemoreception Abstracts; Civil Engineering Abstracts 
Cold Spring Harbor Laboratory Press; Computer & Information Systems Abstracts; 
Copper Technical Reference Library; Corrosion Abstracts; CrystMet (BDEC); 
Derwent Innovations Index (DII); Duke University Press; Earthquake Engineering 
Abstracts; Ecological Society of America (ESA); Education Resources Information 
Center (ERIC); Eighteenth Century Collections Online (Gale/ECCO) 
Electronics & Communications Abstracts; Engineered Materials Abstracts; 
Engineering Research Database; Environmental Engineering Abstracts; European 
Mathematical Society; Federation of American Societies for Experimental Biology 
(Faseb); Future Medicine Science Group; Gale Virtual Reference Library; Genetics 
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Society of America (GSA); Geological Society of London (GSL); GeoScience 
World (GSW); High Technology Research Database with Aerospace; HighWire 
Press; Human Genome Abstracts; Industrial and Applied Microbiology Abstracts 
(Microbiology A); Informs; Inorganic Crystal Structure Database - ICSD (BDEC); 
Institute of Physics (IOP); Institution of Civil Engineers (ICE); JAMA Evidence; 
JAMA Network; Journal Citation Reports (JCR); JSTOR; Karger; Library and 
Information Science Abstracts (LISA); Maney Publishing 
Marine Biotechnology Abstracts; Mary Ann Liebert; Massachusetts Medical 
Society; Materials Business File; Materials Research Database; MathSci; 
Mechanical and Transportation Engineering Abstracts; METADEX; Micromedex  
MLA International Bibliography (Gale); MultiScience Publishing (MSc); National 
Criminal Justice Reference Service Abstracts (NCJRS); National Research 
Council Canada (NRC); Now Publishers; Ocean Technology, Policy & Non-Living 
Resources (ASFA 2); Oceanic Abstracts; Ovid Journals; Physical Education Index 
PILOTS Database; Primal Pictures; Project Euclid; Project MUSE; Radiological 
Society of North America (RSNA); Royal Society Journals; SAGE Journals; 
Science Direct; Science of Synthesis (Thieme); Scopus; Slack Incorporated; 
Social Services Abstracts; Society for Leukocyte Biology; Sociological Abstracts; 
Solid State and Superconductivity Abstracts; SPIE Digital Library; Springer - 
Journals Archive; SpringerLink; Technology Research Database; The Endocrine 
Society (TES); Thieme; Thomson Reuters Integrity; Walter de Gruyter (WDG); 
Web of Science - Coleção Principal; Wiley Online Library; World Scientific (WSP); 
Zentralblatt MATH. 

 

6.7.4 Acervo Específico de Engenharia de Computação 

Itens QUANTIDADE 

Livros/Normas/Referências 555 Títulos/ 3.890 Exemplares 

Periódicos/Bases Portal Capes 08 Bases de Dados 

Revistas (Impressas) 04 Títulos 

Jornais (Impresso) 01 Título 

CdRoom 13 Títulos/ 65 Exemplares 

Assinaturas Eletrônicas 0 

Artigo/Monografia/Tese 447 Títulos/ 450 Exemplares 

ACERVO TOTAL TÍTULOS: 1.028 
EXEMPLARES: 4.405 

 
O Curso de Engenharia de Computação da UniEVANGÉLICA busca 

manter o acervo atualizado e com a quantidade mínima de um exemplar para 
cada quatro vagas oferecidas anualmente.  

O acervo da biblioteca também contempla, em quantidade suficiente, 
as obras indicadas na bibliografia básica e complementar das disciplinas. 

Nos planos de ensino, os docentes trabalham com, pelo menos, três 
indicações de bibliografias básicas e cinco complementares. 
 
6.7.4 Biblioteca Virtual 

A Minha Biblioteca é uma biblioteca digital com 7.578 títulos formada 
pelas cinco principais editoras de livros acadêmicos do Brasil: Atlas, Grupo A, 
Grupo GEN, Manole e Saraiva. Através dela, os alunos tem acesso rápido e fácil 
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a milhares de títulos acadêmicos entre as principais publicações de diversas 
áreas de especialização: Ciências da Saúde, Direito, Ciências Sociais Aplicadas, 
Biociências, Engenharia, entre outras em qualquer lugar com acesso a internet. 

 
6.7.5 Política para atualização e expansão do acervo 

A atualização do acervo para as obras de sustentação curricular é feita 
gradativamente à medida que as disciplinas são instaladas, indicadas nos planos 
de ensino e aprovados pela coordenação de cursos com base nas indicações no 
padrão de qualidade MEC, indicações de especialistas na área, do coordenador 
de curso, professores, em conformidade com os seguintes critérios de prioridades 
definidos na Política para Formação e Desenvolvimento do Acervo da Biblioteca 
Central: 

 Cursos já implantados: Manter o acervo adequado ao projeto pedagógico do 
curso, observando a atualização das edições e lançamentos, semestralmente. 

 Cursos em implantação: a aquisição deverá ser feita gradativamente à medida 
que as disciplinas são instaladas e indicadas nos planos de ensino. 

Quanto aos aspectos quantitativos, observam-se os seguintes critérios: 
 

 Bibliografia básica: Um exemplar para até 5 vagas oferecidas anualmente no 
curso, para três títulos selecionados pelo docente da disciplina. 

 Bibliografia complementar: Dois exemplares para 5 títulos, conforme critérios 
previstos nas políticas de composição do acervo. 

Toda indicação de aquisição é, previamente discutida no colegiado da 
disciplina, sendo as respectivas solicitações encaminhadas com o respectivo 
parecer.  Os responsáveis pela atualização do acervo são a Bibliotecária 
juntamente com os Diretores de Cursos. 

 
6.7.6 Serviços Oferecidos 

 Empréstimo domiciliar; 

 Empréstimo entre bibliotecas; 

 Consultas ao acervo (catálogo local e on line); 

 Renovações e reservas pela internet 

 Acesso à base de dados on line e CD-ROM disponíveis para consulta local e 
ou acesso remoto. 

 Acesso à internet; 

 Acesso à internet sem fio (wireless); 

 Sala de Pesquisa (Internet); 

 Orientação para uso de normas técnicas para trabalhos científicos; 

 Levantamento Bibliográfico; 

 Comutação Bibliográfica (Comut e Bireme); 

 Visitas orientadas e treinamento de usuários; 

 Intercâmbio de periódicos; 

 Restauração de obras danificadas. 
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6.7.7 Funcionários da Biblioteca 

 2 Bibliotecárias: Hellen Lisboa de Souza. Matrícula 2392; CRB 1/1570. 
Graduada em Biblioteconomia pela UFG/1996. Especialização em Arquivologia. 
Rosilene Monteiro da Silva. CRB 1/3038. Graduada em Biblioteconomia pela 
UFG/2014. 

 20 Auxiliares de Biblioteca com ensino médio concluído. 
 

 
6.8 Laboratórios 

Os Laboratórios de Informática caracterizam-se por sua natureza didático-
pedagógica, servindo de complemento aos usuários na busca pela informação e 
pelo conhecimento.  

Os Laboratórios de Informática têm por finalidade atender aos alunos de 
todos os períodos dos cursos oferecidos pelo Centro Universitário de Anápolis - 
UniEVANGÉLICA, permitindo a prática de atividades relacionadas ao ensino, à 
pesquisa e ao desenvolvimento do conhecimento na área da informática e outras 
áreas correlatas.  

A UniEVANGÉLICA utiliza para os seus cursos um total de quinze 
Laboratórios de Informática, sendo que desses apenas oito são agendados via 
Coordenadoria dos Laboratórios de Informática (LABIN), os demais são 
gerenciados pelos cursos de origem. Esses laboratórios estão distribuídos pelos 
blocos do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA e Colégio Couto 
Magalhães. 

 
6.8.1 Laboratório(s) de informática 

Os Laboratórios de Informática têm por finalidade atender aos alunos de 
todos os períodos dos cursos oferecidos pelo Centro Universitário de Anápolis - 
UniEVANGÉLICA, permitindo a prática de atividades relacionadas ao ensino, à 
pesquisa e ao desenvolvimento do conhecimento na área da informática e outras 
áreas correlatas.  

Eles podem ser utilizados de segunda à sexta-feira, das 07h00 às 
22h40min e aos sábados das 07h00 às 17h00. A utilização em dias de recesso ou 
feriado deve ser solicitada à Coordenadoria dos laboratórios de informática na 
Pró-Reitoria Acadêmica, antecipadamente. 

A UniEVANGÉLICA utiliza para os seus cursos um total de dezessete 
Laboratórios de Informática, sendo que desses oito são agendados via 
Coordenadoria dos Laboratórios de Informática (LABIN), os demais são 
gerenciados pelos cursos de origem. Esses laboratórios estão distribuídos pelos 
blocos do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA e Colégio Couto 
Magalhães. 

Os laboratórios de informática possuem acesso à Internet, rede Wi-fi, 
Datashow e todos são refrigerados. Sua utilização é regida por normas e contam 
atualmente com um total de 416 computadores disponíveis para as atividades 
acadêmicas. Possuem instalados softwares diversos, de acordo com as 
necessidades acadêmicas, dentre eles: Windows XP e Windows 7, Office 2010, 
Adobe CS 4, AutoCad 2015, MS Office 2010, Office Visio 2013, Office Project 
2013, GNU Octave, ArcGIS, Eclipse SDK, DBDesigner, Bloodshed DevC++, 
Internet Explorer, Mozila Firefox, entre outros. Outras informações sobre os 
laboratórios de informática constam no documento que descreve as normativas 
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de utilização que estão disponíveis na secretaria setorial do curso e tem como 
objetivo definir as responsabilidades e orientar os usuários quanto a conduta na 
utilização dos recursos disponíveis. 

O curso de Engenharia de Computação também conta com o laboratório 
específico, denominado Fábrica de Tecnologias Turing (FTT).  

Além da FTT, os alunos dispõem do Laboratório de Física, Eletricidade e 
Instalações Elétricas, localizado no Centro Tecnológico. 

 
6.8.2 Fábrica de Tecnologias Turing 

A FTT consiste em um ambiente que possibilita a prática do 
Desenvolvimento de Tecnologias, buscando aproximar-se ao máximo possível 
das realidades profissionais, sejam elas científica, acadêmica ou do mercado.  

Sua estrutura funcional está projetada em três núcleos: Núcleo de 
Pesquisa, Núcleo de Capacitação e Núcleo Fábrica de Software. No Núcleo 
Fábrica de Software, por meio de atividades de extensão e disciplinas do curso, o 
aluno tem a oportunidade de vivenciar todas as etapas do processo de 
desenvolvimento de sistemas de informação. A existência desse núcleo se 
justifica, pois a grande maioria dos egressos do curso de Engenharia de 
Computação, que opta por uma inserção direta no mercado de trabalho – muitos 
já se inserem antes mesmo do término do curso.  

Parte considerável desses egressos inicia sua atividade profissional no 
desenvolvimento de softwares comerciais (sistemas para automação de comércio, 
indústrias e serviços), pois é a atividade computacional que mais emprega em 
nossa região e também no país. Atentos a essa realidade, a FTT atua como uma 
ponte de ligação entre a academia e o mercado de trabalho.  

Além do foco no mercado de trabalho, a FTT procura ser uma articuladora 
do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, promovendo atualização tecnológica 
contínua dos acadêmicos, por meio do Núcleo de Capacitação e buscando 
promover a inserção do alunado na realidade da pesquisa científica e tecnológica, 
por meio do Núcleo de Pesquisa. 

Assim, a FTT se propõe a ser um ambiente de aprendizado acadêmico e 
profissional que, por meio de seus núcleos, possibilita: 

 Proporcionar aos discentes a aplicação prática dos conhecimentos 
teóricos adquiridos durante o processo de formação acadêmica, 
realizando projetos reais; 

 Habituar os discentes ao ambiente de trabalho; 

 Preparar e apoiar os discentes e docentes nas atividades de pesquisa; 

 Intensificar o relacionamento Empresa/Universidade; 

 Facilitar o ingresso de futuros profissionais no mercado; 

 Contribuir com a sociedade, prestando serviços e desenvolvendo 
trabalhos de qualidade; 

 Atualizar continuamente o conhecimento em processos, técnicas, 
metodologias, ferramentas computacionais, entre outros, por meio do 
Núcleo de Capacitação; 

A FTT está instalada em um espaço físico de 80 m2 e em sua 
infraestrutura possui 32 máquinas, espaço em servidor web localizado no 
Departamento de Informática institucional, rede lógica, acesso à internet via cabo 
e via wifi, Datashow, tela de projeção, quadro branco, mesas, cadeiras, armários 
e layout apropriado para as atividades ali desenvolvidas. Possui softwares do 
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programa DreamSpark da Microsoft e também softwares livres, em conformidade 
com as necessidades dos projetos, atividades de extensão e disciplinas nela 
desenvolvidas. 

 
 

6.8.3 Responsabilidade e Perfil dos Técnicos de Laboratórios de Informática 
A Associação Educativa Evangélica (AEE) prioriza a manutenção 

preventiva e, neste sentido, disponibiliza técnicos em caráter permanente para 
garantir o bom funcionamento dos equipamentos de seus laboratórios. Além do 
suporte técnico de manutenção dos equipamentos, em algumas áreas é 
disponibilizado o suporte administrativo para atender às necessidades de cada 
setor. 

O LABIN – Laboratórios de Informática está subordinado ao LABBAS – 
Laboratórios Básicos de Saúde e são responsáveis pela coordenação dos 
laboratórios de Informática. O LABIN conta com um responsável pelo 
agendamento para uso dos docentes e uma equipe responsável pela manutenção 
preventiva e o atendimento das demandas setoriais concernentes aos laboratórios 
de informática. 

Os técnicos possuem formação e experiência comprovadas, estando 
aptos a realizar os suportes informatizados necessários integralmente. 

Todos os resíduos gerados dos processos de atendimento e suporte aos 
laboratórios, seja por substituição ou conserto de equipamentos, são 
encaminhados ao Departamento de Informática Institucional, para o descarte 
conforme as normas e a política de sustentabilidade vigente na AEE. 

 
 

6.9 Áreas de convivência e lazer 
Os discentes, docentes e colaboradores da UniEVANGÉLICA, contam 

com um espaço amplo de  área para o lazer, com bancos e mesas para os 
usuários e uma loja de conveniência. 

 Além das práticas esportivas curriculares realizadas com alunos dos 
colégios e dos cursos, são oferecidos treinamentos específicos para atletas de 
judô, natação, atletismo, e esportes coletivos diversos. A UniEVANGÉLICA 
mantém atualmente equipe própria de natação, judô e tênis de mesa. Tem 
recebido em nível local, regional e nacional diversos prêmios nas respectivas 
categorias.  

Diariamente, os colaboradores da UniEVANGÉLICA fazem ginástica 
laboral, orientados pelos discentes do curso de Fisioterapia. Aos funcionários e 
dependentes também são oferecidas várias atividades esportivas e de lazer, tais 
como natação, hidroginástica, judô, atletismo, futebol e outros esportes coletivos. 

 
 

6.10 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida 

Em atendimento à legislação pertinente, a IES implantou o Núcleo de 
Acessibilidade para avaliar e propor politicas em relação às Condições de 
Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

A Instituição busca, ainda, atender às condições de acessibilidade aos 
portadores de necessidades especiais, atendendo aos requisitos previstos em Lei. 
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Acessibilidade – Decreto 
5.296, de 02/12/2004 

Construção de rampas de acesso 

Remoção de obstáculos que impeçam a liberdade 
de movimento 

Adequação dos bebedouros 

Adequação das carteiras 

Reservas de vagas no estacionamento 

Avisos do atendimento preferencial 

Adequações dos balcões de atendimento 

Reserva de espaço nos auditórios – assentos de uso 
preferencial sinalizados 

Instalação de piso tátil direcional e de alerta 

 
O Núcleo de Acessibilidade, pensando na Educação Inclusiva e 

considerando seus pressupostos legais e conceituais deve: 

 Identificar as potencialidades e vulnerabilidades sociais, econômicas e 
culturais, de sua realidade local e global a fim de promover a inclusão 
plena. 

 Estabelecer metas e organizar estratégias para o enfrentamento e 
superação das fragilidades constatadas. 

 Praticar a interssetorialidade e a transversalidade da educação 
especial. 

 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. 

 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.   

 Propor uma Sala de Recursos Multifuncionais, espaço que oferecerá  
Atendimento Educacional Especializado. 

 
O prédio onde funciona o Curso de Engenharia de Computação dispõe de 

rampas de acesso para portadores de necessidades especiais no Bloco H/I. 
Foi construída uma passarela coberta, com piso tátil, que liga o Bloco H 

às seguintes áreas institucionais: biblioteca, lanchonete central, secretaria geral, 
UniATENDER, UniSOCIAL.  

 
6.10.1 Instalações Sanitárias  

Todos os sanitários são adaptados para a entrada de cadeiras de roda, 
com vaso sanitário e apoio de mão adequados à acessibilidade. As instalações 
sanitárias ocupam área de 1.183,12 metros quadrados. Atendem aos portadores 
de necessidades especiais e sua limpeza é feita duas vezes por turno de 
funcionamento.  
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6.11 Setores de serviços e apoio  
O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – oferece à 

comunidade acadêmica e à comunidade externa, diversos serviços que visam à 
integração do alunado e da comunidade com a Instituição. Entre os setores de 
serviços, destacam-se: 

• Secretaria Geral: é o órgão responsável pelo registro e controle 
acadêmico, dirigido por um Secretário Geral. São funções da SecretariaGeral: 

- Organizar os serviços da Secretaria, concentrando nela a 
escrituração do estabelecimento, que deverá ser mantido 
rigorosamente atualizado e conferido; 

- Organizar o arquivo, assegurando a preservação dos 
documentos escolares e atendendo prontamente, a qualquer 
pedido de informação ou esclarecimento de interessados; 

- Cumprir os despachos legais pertinentes à Reitoria; 
- Coordenar e supervisionar os serviços da Secretaria Geral, 

fazendo distribuição equitativa dos trabalhos aos auxiliares; 
- Redigir e fazer expedir toda correspondência oficial dos 

estabelecimentos integrados; 
- Redigir e subscrever os editais de chamada para exames e 

matrículas;  
- Manter atualizada a coleção de leis, regulamentos, regimentos, 

instruções, despachos, ordens de serviços e livros de 
escrituração; 

- Apresentar à Reitoria, em tempo hábil, todos os documentos que 
devam ser conhecidos ou assinados; 

- Subscrever e publicar, regularmente, o quadro de notas de 
aproveitamento de avaliações de aprendizagem ou exames e 
relações de faltas ou frequências para conhecimento dos alunos; 

- Organizar e manter atualizado o prontuário dos professores. 
 
• UniAtender: Núcleo de Apoio ao Discente, é o serviço institucional 

de atendimento, que faz interface com os cursos e setores da UniEVANGÉLICA 
no desenvolvimento de ações integradas de apoio ao acadêmico. Tem como 
objetivo acolher, integrar, atender e acompanhar os discentes, individual ou 
coletivamente, ajudando-os em suas necessidades e zelando por sua formação 
humana e profissional, de modo a favorecer o desenvolvimento de princípios 
éticos e cristãos, convivência saudável e responsabilidade social. Sua base é a 
política institucional de apoio ao discente. Procura cumprir as diretrizes e 
exigências do Ministério da Educação, quanto ao atendimento ao aluno e ao 
acompanhamento do egresso, bem como promover ações advindas das 
prioridades estabelecidas pelo planejamento estratégico da Instituição. O 
atendimento é diversificado e abrange áreas de prevenção ao uso indevido de 
drogas, inclusão social, egressos e Ouvidoria. 

 
• UniSOCIAL: 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, em 
sintonia com sua política de filantropia e inclusão social, tem a preocupação em 
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oferecer aos alunos condições de acesso e permanência no ensino superior. 
Entre os instrumentos utilizados com tal propósito estão os programas de bolsas 
de estudo e financiamento estudantil, apresentados na seção 3.11.2. 
 

• UniVIDA: o programa faz um trabalho permanente de valorização da 
vida, de prevenção ao uso indevido de drogas e de inclusão social. 
Desenvolve as seguintes ações: 

- Conscientização e discussão destas questões por meio de 
fóruns, seminários, palestras, campanhas (antitabagismo, 
caminhada antidrogas) etc; 

- Atendimento diário a usuários ou não usuários de drogas; 
- Desenvolve ações de valorização e melhoria da qualidade de 

vida em parceria com os cursos; 
- Encaminhamento de dependentes químicos e seus familiares a 

profissionais, clínicos, comunidades terapêuticas e outros; 
- Exposições e campanhas que afirmem o valor da vida como a 

melhor forma de prevenção ao uso indevido de drogas; 
- Sinalização com placas nos locais, onde o uso de produtos 

fumígeros é proibido. 
O programa faz um trabalho permanente de valorização da vida, de 

prevenção ao uso indevido de drogas e de inclusão social. 
 
• Ouvidoria Geral: Seu objetivo é registrar críticas, sugestões, 

elogios, ou qualquer informação importante para a gestão e encaminhá-los aos 
órgãos competentes, acompanhando as providências, com vistas a alcançar o 
desenvolvimento de uma visão compartilhada em torno das principais questões 
da IES e gerando resultados práticos para a direção da organização. Por meio da 
atuação da Ouvidoria, em parceria com a Comissão Própria de Avaliação – CPA, 
os gestores da Instituição identificam os principais problemas, sugestões e 
propostas para encontrar caminhos viáveis. A Ouvidoria contribui, portanto, para 
melhorar a imagem da Instituição, por meio do fortalecimento da relação com toda 
a comunidade, pela transparência das ações e pelo acompanhamento da 
melhoria da qualidade dos serviços por ela oferecidos, bem como pelas empresas 
terceirizadas. 

 
• Academia: A Academia de Musculação do curso de Educação 

Física visa à capacitação global e ampla do aluno quanto à prática da realidade 
do profissional em uma academia, no seu dia-a-dia. O acadêmico aprende a 
importância da organização e planejamento para se obter resultados seguros e 
eficazes. A relação aluno/academia ocorre, também, por meio do contato dos 
serviços prestados à comunidade (desempenho humano, restauração via 
treinamento assistido, qualidade de vida, bem-estar físico, social e mental, 
acompanhados de uma triagem). Atualmente, a Academia oferece aos alunos, 
funcionários e comunidade aulas de musculação, Cycling indoor, 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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• NAI – Núcleo de Assuntos Internacionais nasceu de um projeto 

iniciado em 2006 motivado por visitas do Conselho Administrativo da AEE a 
outros países em busca da internacionalização do ensino. O primeiro convênio 
assinado abriu caminhos e ideais para diversos outros convênios, que culminaram 
na criação de um departamento institucionalizado para atender essa demanda. 

O núcleo atua de forma integrada junto à Reitoria e Pró-Reitorias da 
UniEVANGÉLICA, além de atender aos Colégios e demais mantidas da AEE na 
interação com as instituições internacionais. O NAI tem o objetivo de planejar, 
fomentar e acompanhar as políticas de internacionalização da instituição, 
buscando parcerias com organizações internacionais para atender aos 
acadêmicos e professores, considerando como seus pilares o Ensino, a Pesquisa 
e a Extensão, por meio de ações internacionais científicas, acadêmicas, culturais 
e humanitárias.  

A coordenação acadêmica internacional é responsável por toda a parte 
acadêmica, considerando as exigências legais do ensino brasileiro em 
consonância com as exigências das universidades estrangeiras nos níveis de 
graduação e pós-graduação.  

A coordenação de projetos humanitários internacionais é responsável por 
projetos que visam fortalecer a UniEVANGÉLICA em sua missão humanitária de 
acordo com sua confessionalidade articulando parcerias estratégicas para 
realização dos projetos em ambientes internacionais. O NAI é composto pela 
Coordenação Acadêmica Internacional, coordenada pela Profª Marisa Mota da 
Silva Espíndola e pela Coordenação de Projetos Humanitários Internacionais, 
coordenada por Rocindes José Corrêa. 

 
• Tesouraria: consiste em um setor ligado diretamente à Diretoria 

Financeira, responsável pelos recebimentos de taxas pedagógicas, academia, 
natação, clínicas odontológicas, acordos feitos pelo departamento financeiro e 
vários outros recolhimentos relacionados a eventos e cursos que a instituição 
ofereça. Também é sua atribuição o recebimento de mensalidades dos alunos e 
pagamentos de fornecedores e prestadores de serviços.  À Tesouraria compete o 
cadastro de 4.532 fornecedores com os quais foram negociados quaisquer tipos 
de produtos ou serviços. Hoje a tesouraria conta com seis colaboradores e seu 
funcionamento é das 7h às 21h. 

 
• NAPED: Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente, que 

objetiva prestar orientação psicológica e pedagógica aos acadêmicos a fim de 
auxiliá-los em conflitos de diversas ordens. Busca promover e prevenir a saúde 
mental dos discentes, apoiando-os em conflitos emocionais e desequilíbrios 
mentais.  

Está estruturado a partir das seguintes áreas de atuação: Pedagogo e 
Psicopedagogo, Médico Psiquiatra, Médica Pediatra, Médico de Medicina de 
Família e Comunidade, psicólogos e teólogo.  

O local de atendimento situa-se na sala 220, bloco F, do Centro 
Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. Os profissionais atendem de 
segunda a sexta-feira, no período da manhã, com horário marcado. 
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6.11.1 Agência Bancária 
Nas dependências do Centro Universitário há uma agência bancária, 

Caixa Econômica Federal, que presta todos os tipos de serviços bancários à 
comunidade acadêmica, inclusive o recebimento das parcelas relativas aos 
serviços educacionais da UniEVANGÉLICA.  

 
6.11.2 Reprografia 

Atualmente a UniEVANGÉLICA conta com oito prestadores de serviço de 
reprografia para os alunos dos diversos cursos, os quais oferecem serviços de 
xérox simples e coloridas, ampliações e reduções, diversos tipos de 
encadernações, entre outros. 

Nas proximidades do campus do Centro Universitário também são 
oferecidos outros serviços dessa natureza. 

Para o atendimento da necessidade acadêmico-administrativa da 
Associação Educativa Evangélica, e de suas mantidas, a instituição conta com um 
Departamento de Mecanografia, que é responsável por tais serviços.  

 
6.11.3 Estacionamento 

Recentemente foi ampliada a área destinada ao estacionamento sendo 
utilizados os terrenos das áreas III e IV, que totalizam 11.765,25 m2 já 
pavimentados, nos quais são disponibilizadas vagas específicas para ônibus e 
micro-ônibus, além da ampliação da oferta para veículos particulares. Encontra-se 
em fase de implantação o controle eletrônico, composto por cancelas para 
controle do fluxo de veículos; câmeras, para a observação e monitoramento dos 
veículos e pedestres, além do controle interno de suas áreas.  
 
6.11.4 Lanchonetes e Restaurantes 

Atualmente a UniEVANGÉLICA conta com lanchonetes e restaurantes, 
distribuídos conforme a seguir: 

i) Lanchonete e Restaurante do Colégio Couto Magalhães, Curso de 
Educação Física e Instituto Superior de Educação (193,98 m²); 

            ii) Lanchonete e Restaurante do Centro Universitário: Demais cursos – 
Área: 937,43 m2;  
 

6.11.5 Esporte e lazer 
Além de práticas esportivas curriculares dos alunos dos Colégios e 

Faculdades, são oferecidos treinamentos específicos para atletas de judô, 
natação, atletismo e esportes coletivos diversos. 

Aos funcionários e dependentes também são oferecidas várias 
atividades esportivas e de lazer, tais como: natação, hidroginástica, judô, 
atletismo, futebol e outros esportes coletivos. 

 
6.12 Outros Espaços Físicos e Serviços da Instituição 

A Associação Educativa Evangélica, mantenedora do Centro Universitário 
de Anápolis, é proprietária de uma área de 413.970,39 m2 para as instalações 
físicas da AEE. Contando com 182.943,52m2 de área construída e 5.250,00 m2 
de área em construção, a AEE conta ainda com 225.776,87m2 de área disponível 
para ampliações futuras. Além dessa área construída e para ampliações futuras a 
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AEE conta com uma área reservada para educação ambiental com 347.896,05 
m2, próxima ao Campus Anápolis. 

 
Espaço Físico - Campus Anápolis 

Descrição Área (m
2
) Capacidade 

Áreas Administrativas 2.494,82 - 

Banheiros / Sanitários / Vestiários/Incluindo os do Ginásio 1.646,39 - 

Estacionamentos / Jardins / Calçadas / Ruas 110.078,42 - 

Circulação e Outros 9632,11  

Halls e Auditórios 1.590,81 1.433 

Laboratórios / Clínicas (c/ áreas de apoio)/Farmácia Escola 7918,54 - 

Áreas em construção 3.500,00  

Áreas Disponíveis para Ampliações 234.560,85 - 

Secretarias/Salas de Professores / Coordenações / Apoio 

Acadêmico 3759,01 
- 

Bibliotecas / Salas de Estudos / Videotecas 1.669,88 - 

Salas de Aula 7997,16 6886 

Praça de alimentação 1070,57 - 

Ginásio de Esportes 6.124,27 700 

Campos e pista de atletismo 20.647,39  

Área total dos espaços físicos da AEE(m
2
) 412.690,22  

Reserva Ecológica 347.896,05  

Total Geral dos Espaços Físicos 760.586,27  

 
Espaço Físico e Capacidade dos Auditórios - Campus Anápolis. 

Descrição Localização Área (m
2
) Capacidade 

Auditório “Carlos Hassel Mendes” Prédio E 268,45 198 

Auditório Farmácia/Medicina Prédio F 213,96 198 

Auditório “Richard Senn” Prédio J 421,32 437 

Auditório Couto Jr. Prédio M 687,08 600 

Área Total Construída (m
2
)  1.590,81 1.433 

 

 
6.12.1 Limpeza e serviços gerais 

As atividades de limpeza e serviços gerais são permanentes e 
programadas pelo setor específico, que atua na limpeza dos prédios e instalações 
diversas. Quanto aos serviços de jardinagem e outros serviços gerais, a 
instituição mantém equipes próprias, contratadas pela instituição. 
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7. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 
 

O processo de elaboração e implementação dos projetos pedagógicos 
da UniEVANGÉLICA é de responsabilidade de cada curso, contando com a 
colaboração e acompanhamento do Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico. Esse 
Núcleo integra a Pró-Reitoria Acadêmica e é composto pelas Coordenadorias de 
Planejamento, Apoio ao Docente e Avaliação e Qualificação Pedagógica.  

Para sua elaboração, são considerados: referencial teórico, legislação 
vigente, diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC, referenciais para 
elaboração de projetos pedagógicos da UniEVANGÉLICA e os critérios do 
ForGRAD. Outro aspecto 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. Para cumprir 
essa finalidade, a instituição possui o Núcleo de Educação a Distância, que 
coordena e oferece suporte aos docentes e discentes, nos diferentes cursos e 
programas. 

A avaliação de cada projeto é de responsabilidade conjunta da CPA - 
Comissão Própria de Avaliação da UniEVANGÉLICA e de cada curso, e 
preconiza um processo contínuo de avaliação, que visa a flexibilidade para que 
possíveis  equívocos  sejam dirimidos durante o processo ou para a  validação do 
trabalho realizado.  A CPA é órgão integrante da Reitoria da UniEVANGÉLICA e 
do SINAES. 

A autoavaliação deve levar 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, Diretrizes 
Curriculares de cada curso e os Padrões de Qualidade; a articulação entre o 
Projeto Pedagógico do Curso e as Diretrizes para Avaliação da Educação 
Superior (INEP). 

A direção do curso, coordenador pedagógico, NDE, corpo docente, SIA 
e, quando necessário, os técnicos administrativos são envolvidos no processo 
contínuo de melhoria do projeto pedagógico. Semestralmente, durante o 
Seminário de Práticas Docentes, são previstos momentos para adequações e 
revisão do Projeto Pedagógico do Curso. Nestas oportunidades, o colegiado do 
curso avalia se as habilidades e competências de cada eixo de ensino estão 
sendo contemplados nas disciplinas, conteúdos e bibliografias propostas.  

Todas as alterações são submetidas à Comissão Própria de Avaliação 
– CPA e subcomissões: Subcomissão de Especialista em Avaliação (SEA) e 
Subcomissão Interna de Avaliação (SIA) para efeito de análise e aprovação das 
mudanças propostas. 

 
7.1 Atribuições Da CPA 

Na condução dos processos internos de autoavaliação institucional, 
sistematização e prestação de informações ao Ministério da Educação e 
Comunicação, à CPA compete: 

I – propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos 
internos de autoavaliação institucional de cursos e de desempenho dos discentes; 
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II – estabelecer diretrizes e indicadores para organização dos 
processos internos de autoavaliação, bem como analisar relatórios, elaborar 
pareceres e encaminhar recomendações à direção superior do Centro 
Universitário; 

III – acompanhar e avaliar, permanentemente, o Plano de 
Desenvolvimento Institucional, propondo alterações ou correções de rumo; 

IV – acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo 
Ministério da Educação, realizando estudos sobre os relatórios avaliativos dos 
cursos ministrados pelo Centro Universitário; 

V – formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino 
desenvolvido pela UniEVANGÉLICA, com base nas análises e recomendações 
produzidas nos processos internos de autoavaliação; 

VI – articular-se com as comissões próprias de avaliação das demais 
IES integrantes do Sistema Federal de Ensino, bem como com a Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, visando ao 
estabelecimento de ações e critérios comuns de avaliação, levando-se em 
consideração o perfil institucional da UniEVANGÉLICA; 

VII – encaminhar, até 30 de setembro de cada ano, ao presidente do 
CAS, o relatório das atividades realizadas no ano corrente, bem como as 
propostas de melhoria; 

VIII - divulgar os resultados da autoavaliação à comunidade interna e 
externa; 

IX – acompanhar a avaliação do desempenho dos estudantes dos 
cursos de graduação da UniEVANGÉLICA, realizada mediante aplicação do 
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE; 

X – realizar estudos sistemáticos sobre o desempenho dos estudantes 
dos cursos de graduação participantes do ENADE, colocando-os em confronto 
com o desempenho demonstrado pelos mesmos no processo regular de 
avaliação da aprendizagem. 

A CPA é composta pelos seguintes membros: 
I – Presidente, indicado pelo Reitor; 
II - Vice-Presidente, indicado pelo Reitor;  
III – Três representantes docentes eleitos por seus pares, em eleições 

convocadas pelo Reitor, por meio de publicação de Edital; 
IV – Três representantes discentes eleitos por seus pares, em eleições 

coordenadas pelo UniATENDER; 
V – Três representantes técnico-administrativos eleitos por seus pares, 

em eleições convocadas pelo Reitor, por meio de publicação de Edital; 
VI – Três representantes da mantenedora, indicados pelo Conselho de 

Administração da Associação Educativa Evangélica; 
VII – Três representantes da sociedade civil organizada, indicados pelo 

Conselho de Administração da Associação Educativa Evangélica; 
A representação discente será eleita para mandato de um ano, 

podendo ser reeleita, e os demais membros têm mandato de dois anos, podendo 
haver uma ou mais reconduções. 

A CPA deverá contar com infraestrutura tecnológica e administrativa 
necessária ao desempenho de suas funções. 
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7.2 Subcomissão de Especialista em Avaliação – SEA 
A Subcomissão de Especialista em Avaliação (SEA), órgão de apoio às 

atribuições da CPA, tem por finalidade proceder à avaliação do desenvolvimento 
das atividades de ensino na graduação e pós-graduação, de pesquisa, extensão e 
gestão, e sua coerência com as políticas e valores institucionais, tendo em vista a 
melhoria dos processos acadêmicos. 

A SEA será 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; 
III – Gestão. 
Os docentes representantes do ensino de graduação serão 

selecionados a partir de indicação preliminar dos diretores dos cursos, 
estabelecendo-se consensos, em reuniões do colegiado de diretores. 

Os docentes representantes das atividades de ensino de pós-
graduação, pesquisa e extensão serão indicados pelo Pró-Reitor de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária. 

Os representantes administrativos da área da gestão acadêmica serão 
indicados pelo Pró-Reitor Administrativo. 

À SEA, sob a orientação da CPA, compete avaliar: 
I - os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação, 

como documento formal; 
II - as condições de oferta dos cursos de graduação e pós-graduação; 
III - os processos de mudança nos projetos pedagógicos; 
IV - as matrizes curriculares dos cursos. 
V – Os diferentes setores administrativos do Centro Universitário; 
Compete, ainda, à SEA: 
I – analisar relatórios, elaborar pareceres, encaminhando-os à CPA; 
II – colaborar com os processos de avaliação desenvolvidos pelo 

Ministério da Educação; 
III – realizar 01 (uma) reunião ordinária mensal e reuniões 

extraordinárias para atender situações emergenciais; 
IV – contribuir com as unidades acadêmicas e administrativas no 

processo de compreensão e análise da gestão acadêmico-administrativa. 
 

7.3 Subcomissão Interna de Avaliação – SIA 
A Subcomissão Interna de Avaliação - SIA - órgão de apoio às 

atribuições da CPA, auxiliando-a nos processos de avaliação institucional, 
presidida pelo diretor do curso, terá composição mínima de: 

I – 01 (um) representante docente, integrante do NDE, eleito pelos 
pares; 

II – 01 (um) representante discente, indicado pela representação 
estudantil; 

III – 01 (um) representante do pessoal técnico-administrativo, indicado 
pela direção do curso. 

À SIA, sob a orientação da CPA, compete: 
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I – avaliar o projeto pedagógico do curso, da concepção à 
operacionalização efetiva; 

II – planejar e operacionalizar os processos avaliativos no curso; 
III – coletar dados e disponibilizar informações do curso à CPA; 
IV – avaliar os processos indicados pela direção do curso; 
V – elaborar relatórios sobre as avaliações realizadas no curso, com 

pareceres e recomendações enviando-os à CPA; 
VI – auxiliar nos processos de avaliação do curso desenvolvidos pelo 

Ministério da Educação; 
VII – articular a avaliação interna do curso com as prioridades da CPA. 
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8. REQUISITOS LEGAIS, DE CUMPRIMENTO 
OBRIGATÓRIO 

(INSTRUMENTO MEC/INEP DE ABRIL DE 2016) 
 

Dispositivo Legal Descrição / Justificativa 

1 

Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso. 

A Matriz Curricular do Curso de Engenharia 
de Computação da UniEVANGÉLICA foi 
proposta com vistas ao cumprimento das 
Diretrizes Curriculares Nacionais, assim 
como com o currículo de referência da 
Sociedade Brasileira de Computação. 

2 
Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica, conforme disposto na 
Resolução CNE/CEB 4/2010. 

Não se aplica. 

3 

Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro- 
Brasileira, Africana e Indígena, nos termos 
da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada 
pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, 
e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, 
fundamentada no Parecer CNE/CPNº 
3/2004. 

Estão contempladas na matriz curricular do 
curso e sua aplicação ocorre, 
transversalmente, nas disciplinas de 
Sociedade da Informação; Ética, Cidadania 
e Espiritualidade; Tecnologia e Meio 
Ambiente; Ética e Legislação Aplicada. 

4 

Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos, conforme disposto no 
Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que 
originou a Resolução CNE/CP N°1, de 
30/05/2012. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos estão presentes na 
matriz curricular do curso, especialmente 
nas disciplinas de Sociedade da 
Informação; Ética, Cidadania e 
Espiritualidade; Ética e Legislação 
Aplicada. 

5 

Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, conforme 
disposto na Lei N° 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012. 

É política da UniEVANGÉLICA a 
institucionalização da oferta de 
Atendimento Educacional Especializado 
para os portadores do Transtorno do 
Espectro Autista (TEA). 

6 
Titulação do corpo docente 
(art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996). 

O Curso é formado por 03  Doutores,  15  
Mestres e 02  Especialistas. 

7 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
(Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010). 

O NDE do Curso de Engenharia de 
Computação possui 05 membros. 

8 
Denominação dos Cursos Superiores de 
Tecnologia 
(Portaria Normativa N° 12/2006) 

Não se aplica. 

9 

Carga horária mínima, em horas – para 
Cursos Superiores de Tecnologia 
(Portaria N°10, 28/07/2006, Catálogo 
Nacional dos Cursos Superiores de 
Tecnologia); Resolução CNE/CP 
N°3,18/12/2002). 

Não se aplica. 

10 

Carga horária mínima, em horas – para 
Bacharelados e Licenciaturas 
Resolução CNE/CES N° 02/2007 
(Graduação, Bacharelado, Presencial). 

O curso tem carga horária prevista na 
legislação (4320h/a).  

11 
Tempo de integralização 
Resolução CNE/CES N° 02/2007 

Está previsto na Matriz Curricular do curso 
o tempo de sua integralização. 
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(Graduação, Bacharelado, Presencial). 

12 

Condições de acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 
205,206 e 208 na NBR 9050/2004, da ABNT 
na Lei nº 10.098/2000, nos  Decretos nº  
5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 e 
na Portaria nº 3.284/2003 

Em atendimento à legislação pertinente, a 
UniEVANGÉLICA implantou o Núcleo de 
Acessibilidade para avaliar e propor 
políticas em relação às Condições de 
Acessibilidade para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida. 

13 
Disciplina Libras  
(Dec. Nº 5.626/2005). 

O PPC prevê a disciplina LIBRAS na 
estrutura curricular do curso, como 
disciplina optativa. 

14 

Prevalência de avaliação presencial para 
EaD 
(Dec. N° 5.622/2005, art. 4°, inciso 
II, § 2°). 

Não se aplica. 

15 

Informações acadêmicas 
(Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, 
alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 
de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010) 

O PPC contempla as informações 
acadêmicas. 

16 

Políticas de educação ambiental 
(Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e 
Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) 

As políticas de educação ambiental estão 
previstas nas disciplinas de 
Empreendedorismo e Tecnologia e Meio 
Ambiente. 

17 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação de Professores da Educação 
Básica, em nível superior, curso de 
licenciatura, de graduação plena.  
Resolução CNE/CP N° 2, de 1° de julho de 
2015 (Formação inicial em nível superior - 
cursos de licenciatura, cursos de formação 
pedagógica para graduados e cursos de 
segunda licenciatura - e formação 
continuada). 

Não se aplica. 

18 

Contratos Organizativos de Ação Pública 
de Ensino e Saúde (COAPES), Lei N° 
12.871/2013 e Portaria Interministerial Nº 
1.124, de 4 de agosto de 2015. 

Não se aplica. 
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10. ANEXOS 
 

10.1 ATOS NORMATIVOS DO CURSO: CRIAÇÃO, AUTORIZAÇÃO, 
RECONHECIMENTO, RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO E OUTROS 
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APRESENTAÇÃO 
 
O presente Regulamento visa estabelecer as regras que regem o Estágio Profissional do 
Bacharelado em Engenharia de Computação do Centro Universitário de Anápolis. Este documento 
objetiva facilitar o relacionamento entre aluno e professor-coordenador, bem como orientar e sanar 
dúvidas sobre a prática profissional; auxiliar na elaboração e na apresentação de trabalhos 
técnico-científicos. 
O regulamento foi aprovado em colegiado (ata ??/2014) e foi elaborado para que todos os agentes 
envolvidos no Estágio Profissional atinjam um objetivo comum: o compromisso contínuo com a 
melhoria da qualidade do processo ensino–aprendizagem. Para tanto, este Regulamento está 
dividido em três partes:  
A primeira define o Estágio Profissional; explica as normas para sua execução; aponta os 
objetivos que o Curso visa alcançar com esta atividade e apresenta a forma como a equipe irá 
trabalhar. 
A segunda apresenta os modelos da Ficha de Inscrição, Ficha de Frequência, da Carta de Inicio, 
do Termo de Compromisso, do Termo de realização de estágio, do Projeto de Pesquisa e do 
Trabalho Monográfico.  
A terceira reúne subsídios para a elaboração do Relatório Final do Estágio 
. 

Diretoria Acadêmica 
Profa. Ma. Viviane Carla Batista Pocivi 

   
Apoio Técnico-Administrativo 
Leide A. de Paula 
Secretária Setorial 

 
Déborah Gonçalves Moreira 
Laboratórios de Informática 

 
Coordenação do Estágio Profissional 
Prof. Ma. Luciana Nishi 
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PRIMEIRA PARTE 
 
1) Definições Gerais sobre o funcionamento do Estágio Profissional 
 

a) O Estágio Profissional é uma disciplina obrigatória a todos os alunos e faz parte da 
matriz curricular do nono e décimo períodos do curso de bacharelado em 
Engenharia de Computação do Centro Universitário de Anápolis - 
UniEVANGÉLICA. 

b) É componente direcionado à consolidação dos desempenhos profissionais 
desejados ao perfil do formando, devendo cada curso de graduação da Instituição, 
por seus colegiados, aprovar o correspondente de estágio, com suas diferentes 
modalidades. 

c) Pode ser realizado na própria Instituição de Ensino, mediante laboratórios que 
congreguem as diversas ordens práticas correspondentes aos diferentes 
pensamentos desde que sejam estruturados e operacionalizados de acordo com 
regulamentação própria. 

d) Pelo seu caráter implementador de desempenhos profissionais antes mesmo de 
se considerar concluído o curso, é necessário que, à proporção que os resultados 
do estágio forem sendo verificados, interpretados e avaliados, o estagiário esteja 
consciente do seu atual perfil, naquela fase, para que ele próprio reconheça a 
necessidade da retificação da aprendizagem, nos conteúdos em que se observem 
equívocos ou insegurança de domínio, e da própria reprogramação da prática, 
assegurando, nessa reorientação e reprogramação teórico-prática, o direito 
subjetivo constitucional ao padrão de qualidade que se revelará no exercício 
profissional, já no âmbito das instituições sociais. 

 
1.1 Regras Gerais sobre o Estágio Profissional 

e) O não cumprimento do Estágio Profissional impede o aluno de obter o registro de 
seu diploma, não concluindo, assim, o bacharelado em Engenharia de 
Computação. 

f) O aluno que não tiver concluído o Estágio Profissional não poderá participar da 
colação de grau, junto à turma a que pertence. 

g) O fato de já ter realizado estágio em outro curso não isenta o aluno de 
desenvolver um novo estágio de acordo com a exigência da matriz curricular que 
está sendo cursada. 

h) O Estágio Profissional terá uma carga horária de 280 (duzentos e oitenta) horas 
conforme Matriz Curricular 2012.1, distribuídas em dois semestres (9º e 10º 
períodos).  

i) Será cursada por alunos que já integralizaram pelo menos 50% matriz curricular 
ao qual está matriculado.  

j) As horas para o cumprimento da carga horária de 280 horas deverá ser contada a 
partir da matricula na disciplina e locação no estágio em áreas definidas. 

k) O Estágio Profissional será realizado em duas etapas cada qual com duração de 
um semestre: na primeira, Estágio Profissional I e na segunda, Estágio 
Profissional II. Ambas as etapas subsidiarão a experimentação prática do aluno, 
sob orientação do professor coordenador. 

l) O acadêmico deverá apresentar a cada 35 (trinta e cinco) horas a ficha de 
frequência correspondente aquele período e um relatório parcial com as atividades 
desenvolvidas no Estágio, assinado pelo responsável/supervisor indicado pela 
empresa concedente e sujeito a apreciação por parte da coordenação do estágio. 
Desta forma o Estágio Profissional combinará trabalho técnico e científico, no 
momento em que as atividades práticas exercidas forem apoiadas neste relatório. 
O aluno irá descrever as atividades desenvolvidas no local de estágio aliando o 
assunto a um referencial teórico relacionado ao curso de Engenharia de 
Computação. 

m) O Estágio Profissional poderá ser realizado em empresas Públicas, Privadas, do 
Terceiro Setor, na Consultoria Empresa Júnior ou na Fábrica de Tecnologias 
Turing. Esta atividade integrará o aluno em situações profissionais concretas 
concernentes à profissão de bacharel em Engenharia de Computação. 



152 

 

n) Durante o Estágio Profissional, o aluno poderá ter os seguintes vínculos com a 
organização: aluno-estagiário, aluno-empregado, aluno-proprietário, aluno-filho-
de-proprietário, aluno-bolsista ou aluno-voluntário. 

o) Todo aluno deverá apresentar à coordenação de estágio, uma declaração 
comprovando a realização do estágio (vide modelos na Segunda Parte). 

 
1.2 Objetivos do Estágio Profissional 

p) Proporcionar aos alunos a oportunidade de complementar o aprendizado teórico 
através da vivência profissional, ou seja, obterem uma bagagem teórica, tendo a 
prática como manuseio. 

q) Estimular a capacidade de interpretação e de articulação dos argumentos teóricos 
e/ou empíricos para demonstrar análises críticas, conclusões e sugestões de 
desdobramentos pertinentes ao assunto vivenciado na prática do Estágio. 

r) Levar o aluno a fazer diagnósticos e análises de empresas, propondo alternativas 
e soluções criativas a problemas apresentados na vivência profissional. 

s) Proporcionar ao aluno oportunidades de desenvolver suas habilidades, analisar 
situações e propor mudanças no ambiente organizacional e societário. 

t) Complementar o processo ensino-aprendizagem, através da conscientização das 
deficiências individuais e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e 
profissional. 

u) Atenuar o impacto da passagem da vida de aluno para a vida profissional, abrindo 
ao estagiário melhor oportunidade de conhecimento da filosofia, diretrizes, 
organização e funcionamento das organizações e da comunidade. 

v) Facilitar o processo de atualização dos conteúdos disciplinares, permitindo 
adequar aquelas de caráter profissionalizantes às constantes inovações 
tecnológicas, políticas, sociais e econômicas a que estão sujeitas. 

w) Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o 
surgimento de novas gerações de profissionais empreendedores internos e 
externos, capazes de adotar modelos de gestão, métodos e processos 
inovadores, novas tecnologias e metodologias alternativas. 

x) Promover a integração entre o Centro Universitário de Anápolis - 
UniEVANGÉLICA e a comunidade local. 

y) Atuar como instrumento de iniciação científica a pesquisa, ensino e extensão. 
 
1.3 Critérios de Avaliação do Estágio Profissional 

a) Em caso de reprovação em Estágio Profissional I ou Estágio Profissional II, o aluno deverá 
realizar novamente o estágio no qual foi reprovado. 

b) Estágio Profissional I é pré-requisito para Estágio Profissional II. Isto é, ter sido aprovado 
em Estágio Profissional I para cursar Estágio Profissional II.  

c) Nos Estágio Profissional I/II, os alunos serão avaliados pelo professor coordenador e pelo 
supervisor do local onde está estagiando. Estes por sua vez, farão observações e sanarão 
suas dúvidas sobre a prática vivenciada para que o acadêmico tenha subsídios na 
elaboração do Relatório Final de Estágio. 

d) Os relatórios intermediários, finais e frequências deverão ser entregues nas datas 
predeterminadas pela própria Coordenação de Estágio Profissional. 

e) Para ser aprovado nas disciplinas Estágio Profissional I/II, o aluno deverá obter média final 
igual ou superior a 60 (sessenta) pontos e pelo menos 75% da carga horária total 
estabelecida para o cumprimento do estágio (140 horas para cada disciplina).  

f) A composição da média da disciplina estará descrita no plano de ensino correspondente. 
g) Na elaboração do Relatório Final do Estágio no Estágio Profissional será desenvolvido 

seguindo as normas da ABNT em anexo. Devendo além de relatar todas as atividades 
desenvolvidas, possuir também introdução, embasamento teórico, conclusão e referências 
bibliográficas. 

h) Quanto ao parecer final emitido pela entidade acolhedora, este deverá ser preenchido 
conforme documento especificado pelo responsável legal (o que assina a carta de inicio) e 
com o carimbo da empresa acolhedora; 

i) Os relatórios parciais deverão ser entregues junto com a frequência e deverá conter ao 
final das descrições do trabalho executado a assinatura do aluno e do responsável legal 
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junto à empresa a cada 35 horas cumpridas. Só será pontuado o relatório que for entregue 
no prazo de uma semana após a conclusão das 35 horas. 

j) Os casos de desligamento de alunos das Organizações definidas para seus campos de 
estágio, antes do cumprimento da carga horária estabelecida para a realização das 
atividades de estágio, devem ser analisadas por uma banca constituída pelo coordenador 
de estágio e um conselho de classe constituída pela diretoria deste curso. 

 
1.4 Atribuições dos envolvidos no Estágio Profissional 
1.4.1  Atribuições do Coordenador do Estágio Profissional 
a) Estruturar, coordenar, supervisionar, avaliar e deliberar sobre Estágio Profissional; 
b) Definir as áreas de estágio; 
c) Sugerir campos de estágio; 
d) Coordenar o processo de abertura de campos de estágio por meio da análise das condições 

de cada local, a prestação das informações referentes a política de estágios do curso e o 
acompanhamento da celebração de convênios e termos de compromisso. 

e) Promover a realização de intercâmbios com Instituições Públicas, Privadas e do Terceiro 
Setor, para fomentar o vínculo Universidade-Organização. 

f) Prestar esclarecimentos sobre as diretrizes do Estágio Profissional aos alunos e professores. 
g) Divulgar o Regulamento do Estágio Profissional para os alunos, professores e secretaria 

setorial do curso. 
h) Orientar os procedimentos administrativos a serem executados pela Secretaria Geral da 

Instituição quanto à matrícula. 
i) Orientar os procedimentos administrativos a serem executados pela Secretaria Setorial quanto 

ao encaminhamento da documentação exigida na conclusão do Estágio Profissional. 
j) Zelar pelo bom andamento do processo do Estágio Profissional. 
k) Auxiliar seus orientandos verificando se o aluno está focando suas atividades em alguma área 

de Computação; 
l) Acompanhar a evolução do orientando quanto ao desenvolvimento das práticas vivenciadas 

no local do Estágio Profissional; 
m) O professor coordenador deve elucidar dúvidas de seus orientandos nos horários, datas e 

locais predeterminados no inicio de cada semestre. 
n) Fixar datas para entrega e a divulgação de resultado final do estágio; 
o) Elaborar quadro de vagas informando aos alunos sempre que houver atualizações; 
p) Buscar soluções para as questões que não foram previstas neste Regulamento. 
 
1.4.2 Atribuições do Discente 

a) Reportar-se ao professor coordenador de estágio sempre que enfrentar problemas 
relativos ao Estágio Profissional. 

b) Participar dos encontros de orientação em local, data e horário predeterminado, 
normalmente feito na Instituição. 

c) Cumprir as atividades solicitadas pelo professor coordenador no prazo determinado; 
d) Encaminhar à coordenação de estágio toda a documentação necessária do início ao 

término do estágio, devidamente estabelecidas por este Regulamento; 
e) Entregar dentro do prazo estipulado pela coordenação os documentos e relatórios 

solicitados; 
f) Elaborar ao final do estágio o Relatório Final de Estágio. 

 
1.5  Condições para iniciar o Estágio  Profissional 

a) Ter integralizado pelo menos 50% (cinquenta por cento) da matriz curricular em que está 
matriculado para cursar a disciplina de Estágio Profissional I; 

b) Ter sido aprovado na disciplina Estágio Profissional I para cursar a disciplina Estágio 
Profissional II. 

c) Se enquadrar numa das 6 (seis) categorias para os alunos do Estágio Profissional: 

 Aluno-Estagiário, 

 Aluno-Empregado,  

 Aluno-Proprietário,  

 Aluno- Filho-de-Proprietário, 

 Aluno-bolsista ou aluno-voluntário da Empresa Júnior da UniEVANGÉLICA. 
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 Aluno-bolsista ou aluno-voluntário da Fábrica de Tecnologias Turing da 
UniEVANGÉLICA. 

1.6  Escolha da organização 
a) A escolha da organização será feita pelo aluno e/ou indicações de intercâmbios com 

Instituições Públicas, Privadas, do Terceiro Setor, da Fábrica de Tecnologias Turing ou da 
Consultoria Empresa Júnior do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. 

b) Ideias inovadoras de cunho empreendedor poderão ser analisadas pela coordenação do 
estágio e pelo diretor do curso de bacharelado em Engenharia de Computação, se aceitas 
podem se transformar em objetos de estudo e implementação das condições de Estágio. 
 

1.7   Documentação necessária 
           O aluno deverá providenciar os seguintes documentos originais: 

a) Ficha de Inscrição do Estágio Profissional; 
b) Plano de Estágio; 
c) Carta de Início do Estágio fornecido pela empresa informando a data de início e 

término do estágio e quantidade de horas. A declaração deverá mencionar o 
nome do Supervisor de Estágio escolhido pela Empresa. E com firma reconhecida 
em cartório. 

d) Parecer da empresa referente ao desempenho do estagiário no Estágio; 
 
Nota: Todos os documentos dos alunos deverão ser redigidos em papel timbrado da organização. 
 
1.8  Carga horária necessária para a finalização do Estágio  Profissional 

 O aluno deverá cumprir no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total 
de cada uma das disciplinas de estágio que estão distribuídas em dois semestres (9º e 10º 
períodos), sendo: Estágio Profissional I (140 horas) e Estágio Profissional II (140 horas).  
 

1.9  Data a partir da qual será iniciada a contabilização de horas 
a) A data do início e do término do estágio será aquela demonstrada na carta de início de 

estágio, redigida em papel Timbrado da empresa contratante (vide modelo na segunda 
parte). 

1.10 Horário para orientações do Estágio  Profissional 
a) Os encontros com o professor coordenador serão realizados no mínimo uma vez por 

semana, conforme horário previamente determinado. 
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SEGUNDA PARTE 

 
2 Modelos 
Os modelos estão no anexo. Abaixo são recomendações para cada modelo. 
2.1  Ficha de Inscrição no Estágio Profissional 
Ao se matricular no Estágio Profissional, o aluno preencherá esta ficha e a encaminhará a 
coordenação do estágio, onde formalizará o ingresso na disciplina. 
 
2.2  Carta de Início de Estágio 
Esta carta deverá ser preenchida e entregue à coordenação de estágio no início do mesmo, ou 
seja, após ser matriculado na disciplina Estágio Profissional. Trata-se de um documento 
comprobatório, emitido em papel timbrado pela empresa que autorizou o acadêmico a realizar sua 
pesquisa em suas dependências. E com reconhecimento de firma na assinatura do supervisor 
designado pela empresa. 
 
2.3  Plano de Estágio 
Este plano tem como finalidade auxiliar a coordenação no acompanhamento do estágio do 
acadêmico além de propiciar ao aluno uma prévia do que ele irá desenvolver no decorrer do 
estágio.   
 
2.4  Ficha de Frequência do Estágio 
Esta ficha deverá ser preenchida mensalmente a partir do inicio do estágio até a data de sua 
conclusão. Deverá conter a assinatura do estagiário nos dias trabalhados e no final deverá 
aparecer a assinatura do responsável pelo aluno. A assinatura do responsável na empresa deverá 
ser a mesma da carta de inicio de estágio.  
 
2.5  Relatório Parcial 
Este relatório deverá ser confeccionado ao término de cada ¼ (25%) da carga total da disciplina. 
Nele deverão constar inicialmente os dados gerais do estágio tais como o nome, os dados da 
empresa, o intervalo de datas que abrange este relatório e a descrição das atividades realizadas 
neste período. No final deverá constar a assinatura do aluno e do responsável por ele na empresa 
(deverá ser a mesma assinatura da carta de inicio do estágio). 
 
2.6 Parecer Final do Estágio Profissional  
Ao término do estágio profissional a empresa na qual o aluno está realizando seu estágio deverá 
emitir este documento para que contabilize na nota final do aluno. 
Este documento deverá ser entregue a coordenação de estágio em envelope lacrado pelo 
emissor. 
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TERCEIRA PARTE 
 
3  SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO. 
 
3.1  O Relatório 
3.1.1   Estrutura do Relatório, conforme NBR ABNT 14.724 

 Capa 
 Folha de Rosto 
 Dedicatória 
 Agradecimentos 
 Epígrafe 
 Resumo 
 Lista de Ilustrações 
 Sumário 
 Introdução 

1 Referencial Teórico 
2 Descrição de Atividades 

 Conclusão 
 Referências 
 Anexos 

 
3.1.2   Elementos Textuais 
3.1.2.1   Introdução 
Deverá ser realizada uma apresentação genérica das principais características da empresa a fim 
de contextualizá-la destacando itens como: missão, princípios, filosofia, objetivos estratégicos, 
metas, visão, ramo de atuação, clientes, concorrentes, fornecedores, produtos/serviços, estrutura 
organizacional, etc. 
Explicita em termos gerais o contexto do problema. Apresenta uma revisão da literatura inicial, 
dando ideia do conhecimento mais recente produzido em termos de estudos teóricos e de 
resultados da aprendizagem prática e ou desenvolvida no local do estágio. 
São informações gerais que introduzem o leitor ao assunto tratado. Devem incluir informações que 
abranjam a apresentação do assunto trabalhado no local do estágio e sobre o local, 
especificamente, do estágio. 
O tema deve ser sempre: atual, e relevante para a realidade empresarial, agregando resultados 
concretos e viáveis de serem pesquisados e aplicados nas empresas. 
A introdução também fornece o “pano de fundo” para o leitor compreender, de forma sintetizada, o 
contexto no qual serão desenvolvidos o trabalho e seus limites. A função da introdução resume-se 
em fornecer uma visão geral da estrutura do trabalho, indicando, resumidamente, o conteúdo de 
cada capítulo. 
Além disso, a introdução deve atrair e despertar o interesse do leitor explicitando o que vai ser 
pesquisado. A introdução deve ser sempre o primeiro texto a ser rascunhado e o último a ser 
redigido, pois é aqui que o aluno poderá criar um impacto positivo no leitor. 
 
3.1.2.2   Referencial Teórico  
Explicita-se o referencial teórico que fundamentará o tema a ser desenvolvido, justificando-se a 
sua adoção em relação à prática vivenciada no local do estágio. O referencial teórico deve explicar 
o significado dos fenômenos e as relações observadas, compreendendo os aspectos da realidade 
em estudo e permitindo sua interpretação. 
A revisão da literatura ou fundamentação teórica consiste no desenvolvimento de um referencial 
teórico orientado para a consecução dos objetivos visados. Devem ser criados títulos e subtítulos 
onde a argumentação teórica que embasa o trabalho terá desenvolvimento. A extensão destes 
títulos será proporcional à necessidade de informações acerca de um determinado tema, cujo 
assunto foi o trabalhado no estágio.   
Não se deve pecar pelo excesso nem pela falta de informação.  O raciocínio deve ser claro e a 
redação deve ser bem construída. As argumentações precisam estar calcadas em citações de 
autores, de forma a embasar aquilo que se está afirmando. As citações devem variar entre 
transcrições e paráfrases, a fim de tornar a leitura mais agradável.  As transcrições são 
reproduções das próprias palavras do texto citado. As transcrições devem ser colocadas entre 
aspas, destacadas graficamente com recuos e escritas em itálico. 
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As paráfrases são citações livres do texto, sem deturpar a ideia do autor.  Consiste numa espécie 
de reestruturação de determinados trechos do texto. Frases extensas são compactadas, a ordem 
das orações é alterada ou invertida, etc. 
Qualquer que seja a modificação, esta não pode interferir no conteúdo da mensagem. A ideia 
original do autor deve ser respeitada. Ressalta-se que na elaboração de uma paráfrase não se 
usam as aspas. 
A redação deste item deve mostrar a habilidade do aluno em interpretar os textos que leu, 
evitando apenas transcrever literalmente as opiniões de outros autores em forma de citações, ou 
seja, colagem de textos. 
A revisão da bibliografia não se constitui em justaposição de resenhas de livros e, tão pouco, em 
uma relação das obras ainda por serem lidas.   
O levantamento bibliográfico é, também, um trabalho de pesquisa, diferenciando-se do 
levantamento de campo, porque busca informações e dados já disponíveis em publicações (livros 
e artigos de origem nacional e internacional) e na Internet, realizado por outros pesquisadores. Daí 
a importância de o aluno adotar um método de revisão bibliográfica que evite perder-se em 
infindáveis leituras nas bibliotecas. Recomenda-se trabalhar com as palavras-chave indicadas na 
contracapa dos livros. 
O referencial teórico é a construção de uma base conceitual organizada e sistematizada do 
conhecimento disponível pertinente ao problema a ser pesquisado. Buscam-se teorias, 
abordagens e estudos que permitam compreender o tema de múltiplas perspectivas. Neste 
sentido, o papel do aluno é de promover um “diálogo” entre diferentes autores. As ideias devem 
ser expostas com isenção, sem julgamento, de forma a permitir que o leitor forme sua própria 
opinião. Este não é nem um conjunto de resenhas de livros ou de resumos de artigos, nem uma 
justaposição de ideias, nem cópia de livros ou artigos. 
 
3.1.2.3  Atividades Realizadas 
Deverá ser descrita aqui todas as atividades que foram realizadas durante o período do Estágio 
Profissional. 
 
3.1.2.4  Conclusão 
Nesta etapa, deve ser apresentado um raciocínio conclusivo referente ao trabalho realizado. 
Na conclusão, apresenta-se a essência dos resultados apreendida pelo aluno passando em 
alguns casos, por uma concisa apresentação dos principais resultados, procurando-se conectá-los 
com os objetivos do trabalho e o referencial teórico, ressalvando sempre as limitações do trabalho, 
promovendo algumas recomendações em função da análise dos dados e sugestões para futuros 
trabalhos nessa mesma linha de pesquisa.  
Procura-se evidenciar com clareza e objetividade as deduções tiradas dos resultados do trabalho, 
devendo dar um fechamento, reafirmando de maneira sintética a idéia principal e os pormenores 
mais importantes, respondendo ao problema inicial e aos objetivos do estudo, apresentados via de 
regra, na introdução, face às contribuições proporcionadas como resultado do trabalho. A 
conclusão não é um resumo do trabalho. 
 
3.2  Linguagem Científica 
A ABNT não menciona questões específicas relacionadas ao uso da linguagem, mas a tradição de 
trabalhos técnico-científicos observa alguns cuidados. Quando o autor de um trabalho usa os 
verbos na primeira pessoa do singular ou na primeira do plural, ele está incluindo, 
respectivamente, a si próprio e a audiência, em seu texto. A ciência, enquanto tal, busca a 
neutralidade do conhecimento, ou seja, o conhecimento independente do sujeito, daí preferir o uso 
da terceira pessoa.   
 
3.2.1  EXEMPLO DE LINGUAGEM CIENTÍFICA: 

EVITAR USAR 

Analisei, conclui, afirmei  Analisa-se, conclui-se, afirma-se 

Julgamos, percebemos, verificamos Julga-se, percebe-se, verifica-se; 

 
3.3 Normas de Digitação 
3.3.1 Capa 

 Na parte superior da página, centralizado, em maiúsculo por extenso: Centro 
Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA, CURSO E LINHA DE FORMAÇÃO. 
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 6 linhas abaixo, em maiúsculo, : RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO PROFISSIONAL 
I/II  

 12 linhas abaixo, NOME DO ESTAGIÁRIO. 
 Na penúltima linha da página, centralizado, “em caixa alta”: Local; 

a) Na última linha da página, centralizado: Ano (VIDE ANEXO A) 
 
 
3.3.2  Folha de Rosto 

b) Em maiúsculo NOME DO AUTOR; 12 linhas abaixo: O NOME DA EMPRESA. 
c) A seis linhas abaixo e a sete centímetros da margem esquerda, justificado: Relatório 

Final de Estágio do Estágio Profissional, apresentada como requisito final para a 
conclusão da disciplina de Estágio Profissional [I ou II] sob a orientação do Prof. Fulano de 
Tal apresentado ao curso de Engenharia de Computação. 

d) Na penúltima linha da página, centralizado, Local em seguida na última linha a Data. 
 
3.3.3 Itens Opcionais 
Reservar uma página para cada item. 

e) Pensamento 
f) Dedicatória 
g) Agradecimentos 

3.3.4 Sumário 
 
Consiste na enumeração das principais divisões, seções e outras partes de um documento na 
mesma ordem em que a matéria nele se sucede (ABNT NBR-6027). 
Deve indicar títulos e subtítulos, sendo que a subordinação dos itens do sumário deve ser 
destacada através de recursos tipográficos, tais como negrito, itálico, tamanhos diferenciados e 
letra, entre outros. A margem direita tem que estar alinhada, coincidindo sempre as unidades, 
dezenas e centenas correspondentes aos números das páginas. O uso do pontilhado entre os 
itens do sumário até o número da página é recomendável. 
A ABNT NBR-6024 recomenda que a numeração progressiva das seções de um documento 
empregue apenas algarismos arábicos, sempre utilizando números inteiros a partir de 1. 
Recomenda-se, ainda, limitar o número de seções até a quinária, ou seja, não deve ser 
ultrapassado o número de cinco subdivisões. (ANEXO D) 
 
3.3.5 Listas de Ilustrações 
As listas de ilustrações compreendem as relações de tabelas, quadros ou figuras apresentados ao 
longo do trabalho. Quando figurarem listas no trabalho, estas devem obedecer à mesma 
organização e formatação do Sumário. Cada lista vai relacionar os títulos e as respectivas páginas 
em que aparecem as tabelas, quadros ou figuras. Sendo que cada lista deve estar em uma 
página, portanto, se houver mais de uma lista, estas devem ser apresentadas em páginas 
separadas. (VIDE PÁGINA 46) 
Na folha onde constar as tabelas (ou quadros, ou figuras) deve haver a identificação TABELA, 
QUADRO ou FIGURA, na parte superior, com o respectivo número. Ex.:TABELA 4, QUADRO 2, 
FIGURA 7. Estas devem estar inseridas ao longo do texto, porém, em uma folha independente, 
próxima à página onde é feita a sua referência. A referência do corpo do texto para tabelas, 
quadros e figuras deve ser feita em caixa alta. Por exemplo: “Conforme a FIGURA 3, pode-se 
visualizar...” Também deve ser destacada a fonte, imediatamente abaixo da tabela, quadro ou 
figura. 
Conceitualmente, tabelas apresentam informações tratadas quantitativamente.  Quadros contém 
informações textuais (sem números) agrupadas em colunas. Ambos devem evitar fios verticais 
para separar colunas.  Figuras são fotografias, gráficos e mapas, ou seja, são ilustrações de 
maneira geral (ANEXO E). 
 
3.3.6 Dimensões de Edição 
Fontes 
Título : Times New Roman - tamanho 14 (na capa, contracapa e títulos Negrito) 
Subtítulos e Texto: Times New Roman - tamanho 12 
Notas de Rodapé: Times New Roman - tamanho 8 
Citação com mais de 3 linhas – Fonte tamanho 10 
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Espaçamento 
1,5 ( um e meio) para todo o texto; 
1 para notas de rodapé e citações em destaque com mais de três linhas 
Utilizando o espaçamento duplo, não há necessidade de espaço extra entre parágrafos; 
Espaço duplo entre uma Bibliografia e outra e simples na referência; 
Tamanho do papel 
A4 (21cmX29,7cm), de cor branca e de boa qualidade. 
Margens 
Superior e esquerda: 3 cm 
Inferior e direita: 2 cm 
Início de parágrafo: 0,7 cm ou um espaço de tabulação da margem esquerda. 
 
Encadernação 
Uma via encadernada espiral. 
 
         Paginação 
            Canto superior direito. Devem ser contadas sequencialmente a partir da folha de rosto, 
mas não numeradas. A numeração aparece a partir da introdução. 
 
         Número mínimo e máximo de páginas 
        Todo relatório deve ter uma quantidade suficiente de páginas para elucidar e concluir as 
ideias do aluno. Neste caso, estabeleceremos o número mínimo de 20 páginas e máximo de 40. 
 
3.4  Normas para Referência 
3.4.1  Referências 
As referências compreendem um conjunto de elementos que permitem a identificação, no todo ou 
em parte, de documentos impressos ou registrados em diversos tipos de materiais. Toda 
bibliografia citada no corpo do trabalho deve estar referendada nas Referências. Esta estará 
organizada em ordem alfabética, conforme NBR ABNT 6023 página 20 (9). Havendo mais de uma 
obra de um mesmo autor, devem ser listados primeiro os livros e depois os artigos.  
Os livros e artigos de um mesmo autor devem ser classificados por data de publicação, da mais 
antiga para a mais recente. 
  Para a apresentação da bibliografia, deve-se seguir as normas da NBR ABNT 6023. 
Sendo assim, os livros  devem figurar na bibliografia da seguinte forma: 
 
SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito ou Itálico somente. Edição. Cidade: Editora, 
ano de publicação. 
Exemplos:  
a) de livro individual: 
PEREIRA, José Maia. Estratégia Moderna nas Empresas. 2. ed. São Paulo: Zarco, 1996. 
b) de livro em co-autoria: 
WOILER, Samsão; MATHIAS, Washington. Projetos planejamento, elaboração e análise. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 1996. 
c) de artigo publicado em obra coletiva: 
LEITE, M. de P. Modernização tecnológica e relações de trabalho. In: FERRETTI, C.J. et al. (Org) 
Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate multidisciplinar. 2. ed. Petrópolis/Rio de 
Janeiro: Vozes, 1994. 
d) de artigo publicado em revista: 
PEIXOTO, Fabíola Pedrosa. Avaliação da qualidade do óleo vegetal utilizado no processo de 
fritura em restaurantes industriais de Goiânia. Revista de Nutrição, São Paulo, v.31, n.3, p.48-58, 
mai./jun. 1997. 
e) de artigo de revista informativa 
LUFT, Lya. O prazer de dizer a verdade. Veja, São Paulo, n. 302, p. 15-16, 2 fev. 2005. 
f) Documentos Eletrônicos (artigos e periódicos on-line) 
MARQUES, Ieso Costa. 5 S, uma ferramenta para a qualidade. Disponível em: 
http://www.portaldaqualidade.com.br/autores/ieso.pdf. Acesso em: 01 junho 2005. 
 

http://www.portaldaqualidade.com.br/autores/ieso.pdf
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g) Referência de obra do texto: ao longo do trabalho, a referência da obra deve estar no texto e 
não na nota de rodapé. Deve constar apenas o último sobrenome do autor, somente a primeira 
letra em maiúsculo e o ano da publicação entre parênteses. 
... em Diniz (1985), encontra-se uma lista acurada no processo de abertura política no Brasil. 
 
3.4.2  Utilização e Localização de Notas 
As notas de rodapé devem ser numeradas sequencialmente em algarismos arábicos e o seu 
número deve figurar no texto sobrescrito. As notas devem ser localizadas no rodapé da mesma 
página e redigidas em fonte Arial tamanho 10 (VIDE PÁGINA 32). O texto da nota deve ser 
justificado e alinhado ao número da nota. 
 
Exemplo de Utilização e Localização de Notas: 
Estas pesquisas têm sua origem nos trabalhos de Elliott Jacques, médico psicanalista e fundador 
do Tavistock Institute, que iniciou diversas linhas e estudos sobre a relação das pessoas com o 
seu trabalho em uma universidade inglesa 

1
 . Através de seus estudos, o autor identificou que 

estes níveis prescritos, decorrentes de características no do contexto externo e interno das 
organizações, dividem o trabalho em sete diferentes níveis de complexidade, os quais denominou 
“Work-levels”

2
 . 

¹ O autor iniciou a linha de pesquisa na Brunel, localizada nos arredores de Londres, e fundou o 
Brunel Institute of     Organization and Social Studies (BIOSS), localizado no campus desta 
Universidade. 
² Este termo tem sido traduzido pela expressão níveis de trabalho. 
 
3.4.3  Citações 
3.4.3.1  Citação Direta 
As citações com menos de três linhas devem ser feitas no corpo do texto entre aspas duplas e 
seguidas da referência bibliográfica correspondente, em que devem constar o último sobrenome 
do autor citado, o ano de publicação da obra e a página em que se encontra a citação. 
Exemplo de Citação com menos de quatro linhas: 
Segundo Norberto Bobbio (1985, p. 83), “com Maquiavel começaram muitas coisas importantes na 
história do pensamento político, inclusive uma nova classificação das formas de governo”.  As 
citações que excederem três linhas devem ser destacadas, formando um novo parágrafo com 
recuo de 4 centímetros da margem esquerda e obedecendo a um espaçamento simples (um). 
Exemplo de Citação com mais de três linhas: 
Diante destas tendências no âmbito organizacional, Marcovitch (1991, p. 05)  enfatiza a 
necessidade de revisão dos cursos de administração, destacando que: 
O sistema de formação de administradores e dirigentes tem que reconhecer que a profundidade 
das mudanças ocorridas, a valorização do empreendedor, a globalização dos mercados, a 
redefinição do papel do Estado, a responsabilidade social e ambiental, a preservação da 
democracia são elementos transformadores dos currículos vigentes como importantes reflexos nos 
programas oferecidos. 
 
3.4.3.2  Citação de Citação 
Deve-se sempre preferir utilizar citação extraída de documento original.  No entanto, quando o 
acesso a este não for possível, pode-se recorrer à citação de citação. Neste caso, no texto deve 
ser indicado o sobrenome do autor do documento original seguido das expressões: “apud”, “citado 
por”, “segundo” e “conforme” e o último sobrenome do autor da obra consultada fazendo-se desta 
última a referência bibliográfica completa. 
 
Exemplo de Citação de Citação:  
No texto: 
Descartes (apud SALOMON, 1996, p. 257), adverte que “os que procuram dar preceitos devem 
julgar-se mais hábeis do que aqueles a quem os dão; e se falham na menor cousa, são por isso 
passíveis de censura”. 
Na Bibliografia 
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
 
3.4.4 Utilização de locuções e palavras em língua estrangeira   
As locuções e palavras em línguas estrangeiras devem ser colocadas em itálico. 

(4 centímetros) 

Se tiver a data da obra 

anterior coloque também. 
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Exemplos: 
Em Maquiavel, como para Políbio, a classificação das constituições procede pari passu com a 
observação da sua ordem de sucessão no tempo. 
Com a escalada do neoliberalismo, a teoria do Laissez Faire, tão em voga no século XIX, 
renasceria das cinzas.  
 
3.4.5 Referências de Bibliografia sobre execução e apresentação de trabalhos 

acadêmicos 
Na sequência, são indicadas referências bibliográficas que darão subsídios para a elaboração do 
Plano de Ação; do Projeto de Pesquisa e do Trabalho Monográfico fornecendo definições de 
ordem técnica e metodológica; dicas para a elaboração dos instrumentos de coleta de materiais; 
explicações sobre o tratamento dos dados coletados; recomendações para a estruturação do 
texto. 
 
BIANCHI, Anna C. de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Manual de orientação: 
Estágio Curricular Profissional. São Paulo:Pioneira, 1998. 
CARVALHO, Maria Cecília M. de (Org) Construindo o saber: Técnicas de metodologia científica. 
Campinas / (SP): Papirus, 1988.   
DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência, 2.ed. São Paulo: Atlas, 1990. 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva. 1991. 
LIMA, Manolita Correia. A Engenharia da Produção Acadêmica. São Paulo: Unidas. 1997. 
MARTINS, Gilberto. Manual para elaboração de monografias. São Paulo: Atlas. 1990. 
ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio do curso de administração: guia para 
pesquisas, projetos, estágios e trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 1996. 
SALOMON, Décio Vieira. Como fazer uma monografia. 4. ed. São Paulo: Livraria Martins 
Fontes, 1996.   
 
3.4.6 Apresentação dos Anexos 
Devem estar localizados após as referências. São partes extensivas do trabalho destacados deste 
para evitar descontinuidade na sequência lógica das seções ou capítulos, com a finalidade de 
complementar a argumentação principal, documentar, esclarecer, provar ou confirmar ideias 
expressas no texto, relevantes ou necessárias à maior compreensão do mesmo.  Podem-se incluir 
como anexos: ilustrações, descrições, modelos de formulários e impressos, leis, decretos, 
organogramas, fotografias, documentos que representem dados secundários, gráficos, tabelas, 
“folders”, etc. 
No caso de pesquisas empíricas envolvendo coleta de dados em campo, os anexos devem incluir 
informações como o questionário, o roteiro de entrevistas e/ou a folha de observação, 
desenvolvidos para o estudo em questão. Vale lembrar que estes se restringem ao modelo 
utilizado, ou seja, uma cópia não respondida. 
Os anexos devem ser distinguidos através de letras maiúsculas (A,B,C...) e citados no texto. 
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z) ANEXOS 
MODELO DE TABELAS, QUADROS E FIGURAS 
 
 
 
 
TABELA 1 
AEE – Estratégias Adotadas - 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estratégias 

Toda 
Amostra 

Univers. 

Estab. 
Isolado 

Revisão de Estrutura Curricular 91% 86% 95% 
Oferecimento de pós-graduação 68% 71% 64% 
Maior interação com empresas 67% 71% 62% 
Revisão Metodológica didática 61% 57% 62% 
Oferecimento de cursos de extensão 57% 57% 54% 

Fonte: Sinopse Estatística  
 
 
Obs: Descreve-se a fonte somente quando ela não pertencer ao aluno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMAS 
 

SUGESTÕES 
 

Relação Empresa-Escola 
Isolamento 
 
Descobrimento das 
Necessidades do mercado 
 

Administração por conselho com a presença 
de 
Executivos. 
Levantamento de opiniões sobre tendências e 
necessidades com as empresas. 
Realização de seminários com executivos; 
Desenvolvimento de pesquisas tanto por 
docentes como Alunos. 
 

Resistência a Mudanças 
Corpo Docente 
 
Direção das Escolas 
 

Fornecer estímulo à participação em 
atividades 
extras; 
Cobrar resultados; 
Sensibilizar a direção da necessidade de 
mudança em benefício da imagem e da 
eficiência; 
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Estimular a produção científica. 
 

Relação Aluno-Escola 
Altas taxas de evasão 
 
Critérios seletivos no vestibular 
 
 
Turmas heterogêneas 
Ditadura do aluno 

Promover esclarecimento sobre a profissão 
com 
alunos do 2º grau; 
Dar orientação sobre a sistemática dos cursos 
aos ingressantes; 
Possibilitar mudanças de curso dentro da 
Universidade utilizando classificação obtida no 
vestibular; 
Promover visitas a empresas 
Integrar docentes que ministram disciplinas 
básicas.  Efetuar avaliações sistemáticas 
sobre o andamento do Curso com os alunos. 
 

 
QUADRO 1 - Principais Problemas e Sugestões Apresentadas 
FONTE -  COMINI, Graziela Maria. Realidade e Perspectiva das Escolas de Administração do 
Brasil: um Enfoque Estratégico, 1994, pág.116 ou somente (AUTOR, data, p. xx.) 
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FIGURA 1 –  Elementos do Trabalho Científico 
FONTE -  MOURA, 2005, p. 19. 
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Anexos 
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Ficha de Inscrição e Cadastro do Aluno 

Estágio Curricular / Curso de Engenharia de Computação 

             

Acadêmico:______________________________________________ Matrícula:__________ 
Endereço:_______________________________________________ Bairro:_____________ 
Cidade/Estado:__________________________________/________ CEP:______________ 
Fone: Res (    )________________ / Com (     ) _____________/ Cel (     ) _______________ 

             
Realização do Estágio 

Empresa:_______________________________________________ CNPJ:____________________ 
Endereço:________________________________________________________________________ 
Cidade/Estado:________________________________________  CEP:______________ 
Home page: http://www.____________________________________________________________ 
Fones: (    )____________________________________ e-mail:_____________________________ 
Nome do responsável pelo aluno na empresa:____________________________________________ 
Cargo/função:_____________________________________________________________________ 
Depto. onde o estágio será realizado:___________________________________________________ 

 
Estrutura acadêmica do Estágio  

Área da pesquisa:_________________________________________________________________ 

Início: _____/_____/_____ Término: _____/_____/_____ 

Nota: _____________ pontos 
 

Documentação Data Recebimento Status 

Ficha de Inscrição    

Carta de Inicio de estágio    

Plano de Estágio    

Ficha de Frequência e Rel. Parcial (35hs)    

Ficha de Frequência e Rel. Parcial (70hs)    

Ficha de Frequência e Rel. Parcial (105hs)    

Ficha de Frequência e Rel. Parcial (140hs)    

Parecer Final da empresa    

Relatório Final    

         

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que as 
informações acima fornecidas são verdadeiras e que na 
qualidade de orientando estou ciente dos meus direitos e 
deveres contidos no Regulamento de Estágio do Curso de 
Engenharia de Computação da UniEVANGÉLICA. 
 
Anápolis, ____ de ____________de _________ 
 
___________________________________________________ 

  
 
__________________________________________ 
Coordenação Pedagógica do Curso de Engenharia 
de Computação 
 
 
________________________________________ 
Coordenação do Estágio Profissional 
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Assinatura do Acadêmico 
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CARTA DE INÍCIO DE ESTÁGIO 
 
 
 
 
Anápolis-GO, ___/___/___ 
À  
 
 
UniEVANGÉLICA CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 
Coordenação do Estágio Profissional 
 
Ref: Carta de Início de Estágio 
 
 
Informamos que o(a) acadêmico(a) desta 
instituição,______________________________________, matriculado no ____º período do Curso 
de Engenharia de Computação foi acolhido em ___/___/___ como: 
(___) Aluno-Estagiário, e conforme a Lei 11.788/08 o(a) estagiário(a) estará segurado contra 
acidentes pessoais conforme apólice ______________________________ da Seguradora 
__________________________________________. 
(___) Aluno-Empregado,  
(___) Aluno-Proprietário,  
(___) Aluno- Filho-de-Proprietário, 
(___) Aluno-bolsista ou (___) Aluno-voluntário da (___) Empresa Júnior da UniEVANGÉLICA ou  
(___) Fábrica de Tecnologias Turing  
cuja denominação é a seguinte: (razão social) 
______________________________________________., CNPJ______________________, ramo 
de atividade________________________ O Estágio Profissional será realizado na área de 
__________________________________________, tendo seu período de início e término 
compreendido entre: ___/___/___ a ___/___/___, totalizando 140 horas, onde o responsável pela 
supervisão das atividades do aluno na empresa será o(a) 
Sra(a)_________________________________________________________, que ocupa o cargo 
de __________________________________________________________  
 
 
 
[Nome e cargo do responsável pelo Estágio na Organização]  
( reconhecer firma em cartório) 
 
 
 
 

 

Logomarca da 

empresa 
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PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 
 
Objetivos deste PLANO DE ATIVIDADES: 

 planejar e organizar as atividades a serem desenvolvidas no estágio, 
 orientar o acompanhamento, a supervisão e a avaliação do estágio e estagiário.  

 
INFORMAÇÕES GERAIS DO ESTÁGIO 
 
Nome da concedente: (empresa ou instituição concedente de estágio) 
Área do Estágio:  
Endereço: Cidade/UF: 
Telefone: Endereço eletrônico: 
Pessoa para contato: 
 
Nome do estagiário:  
Curso: Estágio I ou II: 
Telefone: Endereço eletrônico: 
 
Nome do supervisor: (profissional indicado pela concedente para acompanhar e orientar o 
aluno no desenvolvimento de suas atividades de estágio). 
Função: 
Telefone: Endereço eletrônico: 
Supervisão na concedente: (   ) diária   (  ) semanal   (  ) quinzenal  (  ) mensal  (  ) outra 
........................ 
 
Vigência do estágio: ....../....../20.....   a   ....../....../20...... 
Horário do estágio: 
Carga horária semanal: 
 
I APRESENTAÇÃO DA CONCEDENTE 
 
(Data de fundação da concedente, ramo de atividade, missão/finalidade, outras informações 
relevantes que permitam conhecer o campo de estágio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
II OBJETIVOS 
 
(À ser respondido em conjunto com a empresa concedente. Indicar o que se pretende alcançar 
com o estágio, motivos que levaram à  procura pelo aluno, deste estágio).  
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III   PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 
 

Atividades  
Ações/atividades a serem desenvolvidas para atingir os objetivos 
propostos. 

Quando será realizada? 
(Previsão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
......................................., ........./........./20....... 
 
 
 
 
 
_____________________________                                    __________________________ 
         Responsável pelo Estagiário                                                                                              
Acadêmico 
                   na Empresa                                                                                                                                
 
PARECER DA COORDENAÇÃO DE CURSO/ESTÁGIO 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
 
                                                                                                   _____________________________ 
  Coordenação de Curso/Estágio 
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Relatório de Atividades 
(Em conformidade com  a Lei 11.788/08, de 25/09/2008, Art. 7, IV uma das obrigações da 
Instituição de Ensino é exigir do estagiário a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 
(seis) meses, de relatório das atividades  
 
1. Dados de Identificação: 
Estagiário(a):  Matrícula:  

Curso:  Semestre:   

Período de Vigência(menor ou igual a 
35horas): 

____/____/____ a ____/____/____  

Prof(a). Orientador(a) da IES: Profa. Ma. Luciana Nishi  
Empresa:  CNPJ:  

Supervisor(a) de estágio da 
concedente: 

 

Formação:  Telefone:  

e-mail:  

2. Introdução: Neste campo o aluno descreve o local, objetivos e forma de operacionalização do 
estágio, periodicidade, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Desenvolvimento (descrição das atividades): De forma objetiva, são descritas todas as 
atividades desenvolvidas pelo estagiário. Importante lembrar que essas atividades precisam estar 
alinhadas aos objetivos do Plano de Atividades de Estágio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Considerações Finais: Reflexão sobre o desenvolvimento do estágio e sua importância para 
agregar a sua área de formação. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso necessário, use o verso ou anexar demais folhas. 
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________________________
____ 
Estagiário(a) 
(Assinatura por extenso) 

 
 
______________________
___ 
Supervisor(a) de Estágio 
Concedente 
(Assinatura por extenso e 
carimbo) 

 
 
_________________________
____ 
Professor(a) Orientador de 
Estágio UniEVANGÉLICA 
(Assinatura por extenso e 
carimbo) 
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Termo de Realização de Estágio 
(Em conformidade com  a Lei 11.788/08, este termo visa subsidiar ações da Instituição de Ensino 
com vistas ao desenvolvimento do estagiário e à atualização dos planos de curso, devendo ser 
respondido pelo supervisor de estágio da concedente quando da conclusão do estágio e entregue 
na Secretaria Setorial dos Cursos Superiores de Computação do Centro Universitário de Anápolis - 
UniEVANGÉLICA, juntamente com Relatório de estágio) 
 
I – Identificação 

Acadêmico:______________________________________________ Matrícula:__________ 

Endereço:_______________________________________________ Bairro:_____________ 

Cidade/Estado:__________________________________/________ CEP:______________ 

Fone: Res (    )________________ / Com (     ) _____________/ Cel (     ) _______________ 

 
II – Realização do Estágio 

Empresa:_______________________________________________ CNPJ:_______________________ 

Endereço:___________________________________________________________________________ 

Cidade/Estado:________________________________________  CEP:____________________ 

Home page: _________________________________________________________________________ 

Fones: (    )____________________________________ e-mail:________________________________ 

Nome do supervisor:__________________________________________________________________ 

Cargo/função:_______________________________________________________________________ 

Depto. onde o estágio foi realizado:______________________________________________________ 

 
III – Principais atividades/funções realizadas no período de estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV – Avaliação 

Aspectos Avaliados Excelente 
(9-10) 

Bom 
(7-8) 

Regular 
(5-6) 

Insuficien
te 
(<5) 

1. Rendimento do estagiário: Qualidade, rapidez, precisão 
com que desenvolve suas atividades de estágio. 

    

2. Facilidade de compreensão: Rapidez e facilidade em 
entender, interpretar e pôr em prática instruções e 
informações verbais e escritas. 
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Aspectos Avaliados Excelente 
(9-10) 

Bom 
(7-8) 

Regular 
(5-6) 

Insuficien
te 
(<5) 

3. Conhecimento teórico: Conhecimento demonstrado no 
cumprimento de suas atividades de estágio, tendo em 
vista a escolaridade. 

    

4. Organização e Método no trabalho: Uso de meios 
racionais e adequados para atingir a melhor forma de 
executar o trabalho. 

    

5. Iniciativa e Independência: Capacidade de procurar 
novas soluções, sem prévia orientação. 

    

6. Interesse e Motivação: Participação ativa, com 
empenho, no desenvolvimento das tarefas. 

    

7. Criatividade: Capacidade de criar, apresentar ideias 
originais, produtivas. 

    

8. Autocrítica: Capacidade de perceber seus erros, 
acertos e limitações. 

    

9. Assiduidade e pontualidade ao expediente diário de 
estágio. 

    

10. Disciplina: Facilidade em aceitar normas da empresa 
e respeitar a hierarquia institucional. 

    

11. Sociabilidade e desembaraço: Facilidade e 
espontaneidade com que age frente a pessoas, fatos e 
situações. 

    

12. Cooperação: Capacidade de trabalhar em grupo 
visando o alcance de um objetivo comum; influência 
positiva no grupo. 

    

13. Responsabilidade: Capacidade de cuidar e responder 
pelas atribuições, materiais, equipamentos e bens da 
empresa, que lhe são confiados durante o estágio. 

    

 
V – Comentários/Sugestões/Críticas: 

1. De acordo com a avaliação realizada, o estagiário atingiu os objetivos propostos e poderia ser 
contratado pela concedente? 

Sim     (   ) Não     (   ) Porquê ? 

 

 

 

2. Observações e/ou sugestões que o supervisor queira dar no sentido de melhorar o estágio, a 
relação da Instituição de Ensino com a Concedente ou para atualização/adequação do curso às 
demandas do mercado de trabalho: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Carimbo da 
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Concedente 

_________________________________________ 

 

Assinatura do Supervisor  da concedente 

 

 

Data:_______________________ 
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APRESENTAÇÃO 
 
O presente Regulamento visa estabelecer as regras que regem as Atividades Complementares dos 
cursos de bacharelado em Engenharia de Computação do Centro Universitário de Anápolis. Este 
documento tem como objetivo orientar e sanar dúvidas sobre o processo de 
aproveitamento/reconhecimento de certificados/declarações de atividades extra-curriculares. 
O regulamento foi aprovado na reunião de colegiado de 2014 e foi elaborado para que todos os 
agentes envolvidos atinjam um objetivo comum: o compromisso contínuo com a melhoria da 
qualidade do processo ensino–aprendizagem e 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.  
 

Diretoria Acadêmica 
Profa. Ma. Viviane Carla Batista Pocivi 

   
Apoio Técnico-Administrativo 
Leide A. de Paula 
Secretária Setorial 
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Coordenação das Atividades Complementares 
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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.  

Podemos 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 as 
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 Instituições de Ensino Superior (IES) são responsáveis pela elaboração 
dos regulamentos de Atividades Complementares de seus cursos.  

As atividades complementares no curso bacharelado em Engenharia de Computação 
(BEC) da UniEVANGÉLICA possibilitam o reconhecimento, por validação, de habilidades e 
competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente 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 a 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 
científicas, 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 BEC são componentes curriculares, com carga horária 
especificada para cada matriz curricular do curso e que podem ser cumpridas ao longo do curso. A 
carga horária de atividades complementares cumpridas pelo aluno será validada na componente 
curricular “Atividades Complementares” constante nas matrizes dos cursos. 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 informática ou afins. Comprovar com certificado ou controle de frequência pela 
IES. A Monitoria também se enquadra nesta categoria. Facultado aos discentes do 
BEC, regulamentado e coordenado pela direção do curso, visa intensificar o 
interesse do aluno por atividades acadêmicas, despertar os alunos para trabalhos 
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acadêmicos, promover o trabalho do professor como multiplicador de interesses de 
ordem científica no meio discente e despertar interesse pela carreira acadêmica. 

 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, estágios e outros. Comprovar com certificado ou controle de 
frequência pela IES. Uma das principais atividades de extensão no curso de BEC 
são os projetos da Fábrica de Tecnologias Turing (FTT) é uma estrutura madura, 
pois desde 2006 alunos e professores do curso de Sistemas de Informação e 
Engenharia de Computação exercitam as práticas da Engenharia de Software na 
produção de sistemas. Tanto os clientes como os projetos são reais, o que permite 
a vivência profissional dos envolvidos, aproximando a teoria e práticas 
pedagógicas das necessidades do mercado.  

 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, bolsas de iniciação científica (PIBIC, PBIC, 
PVIC) e outros. Anualmente a UniEvangélica  promove uma semana de atividades 
para cada curso da instituição, promovendo palestras , minicursos , mesas-
redondas, etc. Adicionalmente o curso promove a semana interdisciplinar onde os 
projetos interdisciplinares são apresentados. Comprovar com certificado ou 
controle de frequência pela IES. 

 Atividades Artístico-culturais são importantes no sentido de estimular o 
desenvolvimento sóciocultural, estabelecendo condições para posicionar o 
pensamento científico em relação ao meio em que está inserido. Tais atividades 
abrangem vivências estéticas em artes plásticas, música, teatro, cinema (com 
debate), exposições artísticas, dança e outros. Comprovar com resenhas 
devidamente analisadas por orientador da atividade, certificados ou controle feito 
pela IES. 

É fortemente aconselhado que o aluno procure diversificar as atividades desenvolvidas 
garantindo, assim, uma rica complementação a seu perfil profissional. Observar também que para 
cada certificado existe um limite máximo de aproveitamento que é de 20 h/a. Isto é, certificados 
apresentados com carga horária superior ao limite são cadastrados no sistema com o limite 
máximo. Exceto os itens especificados na tabela 1, que tem um limite máximo diferenciado devido 
à natureza do certificado. 
Tabela 1 - Atividades com carga horária diferenciada 

Atividade Categoria 
Carga horária 
válida 

Aceite e apresentação de trabalho/pôster em evento científico 
QUALIS A1 

Ensino 30hs 

Aceite de trabalho/pôster em evento científico QUALIS A1 Ensino 20hs 

Submissão de trabalho/pôster em evento científico QUALIS A1 Ensino 10hs 

Aceite e apresentação de trabalho/pôster em evento científico 
QUALIS A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C 

Ensino 20hs 

Aceite de trabalho/pôster em evento científico QUALIS A2, B1, 
B2, B3, B4, B5 e C 

Ensino 15hs 

Submissão de trabalho/pôster em evento científico QUALIS A2, 
B1, B2, B3, B4, B5 e C 

Ensino 10hs 

 
Carga horária para cada tipo de atividade por matriz  
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A tabela 2 descreve a carga horária das atividades complementares por matriz, carga horária 
máxima de cada atividade por matriz e o limite máximo permitido por certificado exceto para as 
atividades especificadas na tabela 1. 
 
Tabela 2 - Carga horária máxima por matriz curricular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemplos de Atividades 
A tabela 3 apresente exemplos de atividades aceitas como atividades complementares e os tipos 
de documentos aceitos para a comprovação destas atividades. 
 
Tabela 3 - Exemplos de atividades 

Atividade Critérios de Validação 

Atividades de Extensão (programa e projeto) Certificado/Declaração 

Conferências Certificado/Declaração 

Congressos, Feiras, Simpósios, Seminários ou Fóruns Certificado/Declaração 

Cursos de formação complementar Certificado/Declaração 

Cursos de línguas Certificado/Declaração 

Estágios extra-curriculares Certificado/Declaração 

Eventos Certificado/Declaração 

Monitoria e Ministrante de Cursos Certificado/Declaração 

Palestras  Certificado/Declaração 

Participação em núcleo de estudos e pesquisas vinculadas às 
áreas estratégicas do curso de Engenharia de Computação. 

Certificado/Declaração 

Participação em Empresa Júnior Certificado/Declaração 

Projetos de Iniciação Cientifica Certificado/Declaração 

Publicações e Artigos (conforme evento) Certificado/Declaração 

Viagens de estudo Certificado/Declaração 

Visitas técnicas Certificado/Declaração 

 

Matriz 
Ano de 
Entrada 

Carga 
horária 

Atividade 
Carga horária 
máxima 

2012.4 – 4 anos 
Bacharelado em 
Engenharia de 
Computação 

2011-01 180 h/a 

Arte e Cultura 45h 

Científico Não há 

Ensino 45h 

Extensão 45h 

2012.3 – 5 anos  
Bacharelado em 
Engenharia de 
Computação 

2011-02 220 h/a 

Arte e Cultura 55h 

Científico Não há 

Ensino 55h 

Extensão 55h 

2012.1 – 5 anos 
Bacharelado em 
Engenharia de 
Computação 

2012-01 
até o 
corrente 
ano 

140 h/a 

Arte e Cultura 35h 

Científico Não há 

Ensino 35h 

Extensão 35h 
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Estruturas de Fichas para Acompanhamento de Atividades de Ensino, Extensão, Científicas 
e Artístico-culturais.  
O modelo abaixo serve para o controle de registros de atividades cumpridas pelos alunos. Estas 
atividades são registradas mediante apresentação de comprovação.  
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
FICHA DE ACOMPANHAMENTO 

 
ALUNO (A): _________________________________________________________________ 
 

Descrição do Certificado/Declaração 
Carga 
Horária 

Atividade 
(Arte/Ensino/Extensão/Científico) 

   
 
   

   
 
 

Categoria 
Limite 
Máximo 
Permitido 

Cadastrado 

Arte Cultura  
 

Ensino  
 

Extensão  
 

Cientifico 
Sem 
limite  

Total Cadastrado 
 

 
 
 
 



 

   

 

184 
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente regulamento visa estabelecer as regras que regem o Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) produzido durante as disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e 

Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) do Bacharelado em Engenharia de Computação do 

Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. O intuito é esclarecer o relacionamento entre 

Aluno-Pesquisador e Professor-Orientador, bem como orientar e sanar dúvidas sobre o 

desenvolvimento e apresentação dos trabalhos finais de curso. 

Este Regulamento foi elaborado para que todos os agentes envolvidos no Trabalho de 

Conclusão de Curso atinjam um objetivo comum: o compromisso contínuo com a melhoria da 

qualidade do processo ensino–aprendizagem. 

Para tanto, este Regulamento está dividido em três partes:  

A primeira define o Trabalho de Conclusão de Curso, explica as normas para sua 

execução, aponta os objetivos que o Curso visa alcançar com esta atividade e apresenta a forma 

como a equipe irá trabalhar. 

A segunda apresenta os modelos da documentação necessária para dar início, 

desenvolver e finalizar as atividades do Trabalho de Conclusão de Curso. 

A terceira reúne subsídios para a elaboração do projeto a ser apresentado ao final da 

disciplina do Trabalho de Conclusão de Curso. 
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PRIMEIRA PARTE 
 

1. Definições Gerais sobre a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 

 Os TCC I e TCC II são disciplinas obrigatórias a todos os alunos e fazem parte da 

matriz curricular do Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação (BEC); 

 São componentes direcionados à consolidação dos conhecimentos desejados ao 

perfil do formando, delineado no Projeto Pedagógico do BEC; 

 Os discentes poderão utilizar a estrutura da Fábrica de Tecnologias Turing da 

UniEVANGÉLICA, como centro de pesquisa ou apoio ao desenvolvimento do 

Trabalho de Conclusão de Curso, mediante disponibilidade; 

 Os discentes poderão desenvolver o projeto da disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso I em conjunto com a disciplina de Prática em Fábrica de 

Software II, componente obrigatório da matriz curricular de BEC, desde que o 

produto deste projeto implique em resultados com possibilidade de aplicação no 

ambiente de fábrica. O mesmo se aplica para as disciplinas de Trabalho de 

Conclusão II e Prática em Fábrica de Software III. 

 
1.1 Regras Gerais 

 O trabalho desenvolvido na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I deverá 

ser projetado de forma que haja continuidade na disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso II; 

 O não cumprimento do Trabalho de Conclusão de Curso I impede o estudante de 

se matricular no Trabalho de Conclusão de Curso II; 

 Cada professor poderá orientar no máximo quatro alunos por semestre; 

 O professor-orientador deve estar ministrando disciplina(s) no curso de engenharia 

de computação no semestre corrente da orientação. 

 O professor-orientador poderá indicar um professor co-orientador para o trabalho 

de seu orientando.  

 Caso o professor orientador não encaminhe o trabalho do aluno para defesa junto 

à Banca Examinadora, deverá ter uma justificativa formal para essa decisão, 

seguindo documento indicado na Parte 2 deste texto. 

 

1.2 Objetivos 

 Estimular a capacidade de interpretação e de articulação dos argumentos teóricos 

e práticos para demonstrar análises críticas, conclusões e sugestões de 

desdobramentos pertinentes ao assunto vivenciado; 
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 Proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas habilidades 

analisando o estado da arte de um determinado tema e colocando em prática os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso; 

 Complementar o processo ensino-aprendizagem e incentivar a busca do 

aprimoramento pessoal e profissional; 

 Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o 

surgimento de profissionais capazes de adotar modelos e processos inovadores de 

tecnologias e metodologias; 

 Atuar como instrumento de pesquisa. 

 

1.1 Modalidades do Trabalho de Conclusão de Curso 
O Bacharelado em Engenharia de Computação estabeleceu duas modalidades para o 

Trabalho de Conclusão de Curso: “Aprofundamento Teórico” ou “Desenvolvimento de Sistemas ou 

Protótipos”. 

1.1.1 Aprofundamento teórico 

 Pesquisa Aplicada: tem como objetivo estudar o estado da arte de determinado 

tema e propor uma aplicação para o tema pesquisado. Essa aplicação pode 

acontecer por meio de um estudo de caso ou outra forma que possibilite o 

aproveitamento/emprego do conteúdo estudado; 

1.1.2 Desenvolvimento de Sistemas ou Protótipos 

 Tem como objetivo aplicar/aprofundar de forma prática os conhecimentos 

adquiridos durante o curso, através do desenvolvimento de sistema ou protótipo; 

O produto final deverá ser o projeto, seguindo o padrão adotado na Terceira Parte 

deste documento e defendido em banca examinadora na data estabelecida pela 

Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso. Esse projeto deverá ser 

apresentado em formato de monografia e a entrega em Mídia Digital (TCC I e TCC II) 

Um trabalho de conclusão de curso deverá ser desenvolvido por no máximo dois alunos e os 

mesmos apresentarão à banca de defesa na data estabelecida pela Coordenação do Trabalho de 

Conclusão de Curso. A nota para a disciplina é individual. 

 

1.2 Critérios de Avaliação 
A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será realizada através de três 

notas de Verificação de Aprendizagem (V.A.), composta pela nota da Proposta de Trabalho de 

Conclusão de Curso (1ªVA) e nota da banca examinadora (2ª e 3ª VA). 

 A nota da proposta de Trabalho de Conclusão de Curso é atribuída em uma escala 

de 0 a 100 (zero a cem). Esta nota é dada ao aluno pela análise do professor-
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orientador e da coordenação de TCC quanto a proposta entregue na data 

estabelecida pela coordenação. 

 A nota Banca é atribuída em uma escala de 0 a 100 (zero a cem). Esta nota é 

fornecida ao aluno exatamente após a defesa do trabalho junto à Banca 

Examinadora.  

 Caso o trabalho tenha sido desenvolvido em dupla, a nota da banca é individual, 

isto é, cada aluno será avaliado individualmente pela banca.  

 O aluno que alcançar nota de Verificação de Aprendizagem 60 (sessenta) e tiver 

frequência igual ou superior a 75%, será considerado aprovado. Se o aluno não 

conseguir cumprir com qualquer um desses requisitos, será considerado 

reprovado; 

 Tanto os trabalhos na modalidade “Aprofundamento Teórico” quanto os trabalhos 

na modalidade “Desenvolvimento de Sistemas ou Protótipos” deverão passar por 

qualificação em banca examinadora; 

 O desempenho do aluno-pesquisador, a qualidade do projeto e também sua 

apresentação junto à Banca Examinadora são considerados critérios de avaliação. 

A Tabela 1 e Tabela 2 apresentam, respectivamente, os fatores de avaliados na 

banca examinadora para o TCC I e TCC II do Bacharelado em Engenharia de 

Computação; 

Tabela 1 – Critérios de Avaliação do Trabalho de Conclusão de CursoI. 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

No. Descrição 

1 Originalidade, criatividade e pertinência do tema. 8 

2 
Relevância das contribuições que o Trabalho poderá trazer para a área 

científica da pesquisa/instituição/comunidade/etc. 
10 

3 
Alinhamento entre a proposta, o escopo, os objetivos, a metodologia e o 

cronograma. 
20 

4 Perspectiva de aplicabilidade dos resultados. 10 

5 Qualidade da Apresentação oral (incluindo recursos utilizados).  10 

6 
Capacidade de responder/argumentar às perguntas formuladas pela 

Banca Examinadora. 
15 

7 
Apresentação gráfica do projeto (incluindo as normas especificadas pelo 

regulamento, correção ortográfica e gramatical) 
15 
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8 
Respeito ao tempo disponível para expor o projeto e responder às 

questões formuladas pela Banca Examinadora. 
7 

9 Apresentação pessoal do aluno. 5 

Total -->>> 100 

 

Tabela 2 – Critérios de Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso II. 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

No. Descrição 

1 Originalidade, criatividade e pertinência do tema. 8 

2 
Relevância das contribuições que o Trabalho poderá trazer para a área 

científica da pesquisa/instituição/comunidade/etc. 
10 

3 
Alinhamento entre escopo, problemática, objetivos, referencial teórico, 

análise/desenvolvimento e conclusão. 
20 

4 Perspectiva de aplicabilidade dos resultados. 10 

5 Qualidade da Apresentação oral (incluindo recursos utilizados).  10 

6 
Capacidade de responder/argumentar às perguntas formuladas pela 

Banca Examinadora. 
15 

7 
Apresentação gráfica do projeto (incluindo as normas especificadas pelo 

regulamento, correção ortográfica e gramatical) 
15 

8 
Respeito ao tempo disponível para expor o projeto e responder às 

questões formuladas pela Banca Examinadora. 
7 

9 Apresentação pessoal do aluno. 5 

Total -->>> 100 

 

 Somente participarão das Bancas Examinadoras, trabalhos formalmente 

encaminhados pelo professor orientador, através de formulário próprio, ou; 

 Aluno que não tiver o trabalho aprovado pelo orientador para defesa poderá 

solicitar pessoalmente a formação da Banca Examinadora tendo como premissa, o 

mínimo de 75% de presença nas orientações. Neste caso, o professor orientador 

não fará parte da Banca e a coordenação de TCC presidirá a banca examinadora. 

O encaminhamento ocorrerá em data predeterminada pela Coordenação dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso; 

 Casos especiais como gravidez, doenças infecto-contagiosas, acidentes de 

trabalho e outros amparados em lei, que impossibilitem o acadêmico de concluir o 
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Trabalho de Conclusão de Curso em tempo determinado, serão analisados 

individualmente pela Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 Casos omissos serão resolvidos pela coordenação do trabalho de conclusão de 

curso juntamente com o núcleo docente estruturante do curso. 

 Verificação de Aprendizagem: 

 A nota_Proposta (1ªVA) será a média aritmética das notas atribuídas pelo 

professor-orientador e coordenação de TCC. Cada avaliador atribuirá uma nota 

na escala de 0 a 100 pontos para a proposta entregue; 

 A nota_Banca é feita pela banca examinadora composta pelo professor-

orientador e dois professores convidados (verificar as atribuições de cada 

membro da banca na seção 1.6 deste regulamento); 

 Cada membro da banca irá atribuir uma nota na escala de 0 a 100 pontos para 

o aluno, que será obtida de acordo com os itens da Tabela 1 para TCC I e 

Tabela 2 para TCC II; 

 A nota_Banca do aluno será encontrada pela seguinte fórmula; 








 


3

3Professor  Nota  Professor2 Nota  1sor NotaProfes
  nota_Banca  

 A frequência deve ser fechada pelo professor-orientador de acordo com o 

prazo estabelecido no calendário acadêmico institucional. As frequências são 

individuais; 

 Caso o aluno tenha uma quantidade de frequência registrada pelo professor 

orientador inferior a 75%, o aluno será considerado automaticamente 

reprovado e não terá direito à banca examinadora. 

 Se a banca solicitar correção de ressalvas do projeto, essa informação deverá 

constar na ata de defesa do TCC e o(s) aluno(s)-pesquisador(es) é(são) 

responsável(is) pela entrega à Coordenação dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso da versão final do projeto, em data estabelecida pela banca 

examinadora, e correções validadas pelo professor-orientador; 

 A nota obtida com o trabalho apresentado junto à Banca Examinadora só será 

lançada no sistema, após a entrega de toda a documentação corrigida e 

validada pelo professor-orientador em data predeterminada para Coordenação 

do Trabalho de Conclusão de Curso, seguindo o padrão descrito na Terceira 

parte deste documento. 
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 Caso o trabalho não seja entregue com o documento de encaminhamento de 

projeto corrigido assinado pelo professor-orientador, a nota do aluno será 0 

(zero), o aluno é reprovado e o professor-orientador assinará um documento 

(item 2.7) afirmando que a correção do trabalho não foi realizado conforme 

solicitado na ata de defesa. 

 A violação dos direitos autorais, caracterizada em plágios, ou seja, cópia de 

publicações, sem menção dos autores, é considerada crime, (Lei n. 9.610 de 

1998 e Art. 184 do Código Penal). Caso seja detectada tal ocorrência após a 

entrega do projeto ou na banca, será atribuída a nota 0 (zero) ao projeto e o 

registro do ocorrido em ata. Documentos comprobatórios devem ser anexados 

à ata pela coordenação. 

 Em caso de falsa autoria, ou seja, projeto realizado por outro autor que não 

seja o registrado no trabalho de conclusão de curso, será atribuída a nota 0 

(zero) ao projeto e o registro do ocorrido em ata 

1.3 Documentação para a Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso 
A Tabela 2 apresenta a relação de documentos que devem ser encaminhados à 

Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso, os respectivos responsáveis pelo 

encaminhamento e o item deste regulamento onde se encontra o modelo do documento a ser 

encaminhado. 

Em momento oportuno a Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso publicará as 

datas em que os documentos devem ser encaminhados. 

 

Tabela 3 – Relação de Documentação para o Trabalho de Conclusão de Curso. 

Nº Documento Responsável Item 

1 Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso Aluno-pesquisador 2.1 

2 Formulário de Solicitação de Banca Examinadora e 

Encaminhamento de Projeto 

Aluno-pesquisador 2.2 

3 Ata de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso Professor-orientador 2.3 

4 Declaração de Não Formação da Banca de Defesa Professor-orientador 2.4 

5 Formulário de Encaminhamento de Projeto Corrigido  Aluno-Pesquisador 2.5 

6 Diário de frequência das orientações Professor-orientador 2.6 

7 Formulário de Projeto não corrigido  Professor-orientador 2.7 

 

1.4 Atribuições dos envolvidos no Projeto Final de Curso 
1.4.1 Atribuições da Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso 
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 Prestar esclarecimentos sobre as diretrizes do Trabalho de Conclusão de Curso 

aos Alunos-Pesquisadores e Professores-Orientadores; 

 Estabelecer critérios para que os alunos-pesquisadores possam identificar os 

professores-orientadores de acordo com o perfil e com as linhas de pesquisa do 

Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação em vigor; 

 Divulgar o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Alunos-

Pesquisadores, Professores-Orientadores e para a Secretaria Setorial do Curso; 

 Orientar os procedimentos administrativos a serem executados pelos Alunos-

Pesquisadores e Professores-Orientadores no que se refere ao encaminhamento 

da documentação exigida, desde a inicialização até a finalização do Trabalho de 

Conclusão de Curso; 

 Publicar e divulgar nos meios acessíveis aos envolvidos no Trabalho de Conclusão 

de Curso, o calendário de atividades dessa disciplina; 

 Formar e publicar a data, hora, local e componentes da banca examinadora de 

cada encaminhamento enviado pelo Professor-orientador à Coordenação do 

Trabalho de Conclusão de Curso; 

 Zelar pelo bom andamento dos processos administrativos do Trabalho de 

Conclusão de Curso; 

 Buscar soluções para as questões que não foram previstas neste Regulamento. 

1.4.2 Atribuições do Professor-Orientador 

 Tomar conhecimento do regimento, normas, publicações e outros documentos 

pertinentes ao Trabalho de Conclusão de Curso; 

 Informar à Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso as datas de encontro 

com cada aluno-pesquisador; 

 Elucidar dúvidas quanto às normas e documentação de Trabalho de Conclusão de 

Curso junto à Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso; 

 Encaminhar a documentação que é de responsabilidade do Professor-Orientador 

de acordo com: 

o Os modelos estabelecidos nesse regimento; 

o Os prazos publicados pela Coordenação de Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

OBSERVAÇÃO: Verificar a Tabela 3 – Relação de Documentação para o 

Trabalho de Conclusão de Curso – disposta no item 1.5 desse regimento. 

 Participar, sempre que convocado, das reuniões, cursos, mini-cursos e outras 

atividades promovidas pela Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso; 
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 Acompanhar a evolução do orientando quanto ao desenvolvimento das atividades 

de pesquisa, produção textual e de desenvolvimento do Sistema ou Protótipo 

(quando for o caso); 

 Elucidar dúvidas de seus orientandos nos horários, datas e locais acordados 

previamente com eles, dentro do período das atividades de orientação previsto no 

planejamento pedagógico do curso; 

 Encaminhar os alunos para a defesa/qualificação do projeto através do formulário 

de encaminhamento à Banca Examinadora definido na Segunda Parte deste 

documento; 

 Participar da banca examinadora de seus orientandos; 

 Colocar a Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso a par das atividades 

realizadas com seus orientandos, sempre que for solicitado; 

 Fazer o fechamento do diário do Trabalho de Conclusão de Curso (frequência, 

conteúdo e notas) de acordo com os calendários: Acadêmico e do Trabalho de 

Conclusão de Curso; 

 Buscar soluções para as questões que não foram previstas neste Regulamento 

junto à Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso. 

1.4.3 Atribuições do Aluno-Pesquisador 

 Tomar conhecimento do regimento, normas, publicações e outros documentos 

pertinentes ao Trabalho de Conclusão de Curso; 

 Elucidar dúvidas quanto às normas e documentação de Trabalho de Conclusão de 

Curso junto à Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso; 

 Participar dos encontros e atividades promovidas pela Coordenação do Trabalho 

de Conclusão de Curso; 

 Encaminhar a documentação que é de responsabilidade do Aluno-Pesquisador de 

acordo com: 

o Os modelos estabelecidos nesse regimento; 

o Os prazos publicados pela Coordenação de Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

OBSERVAÇÃO: Verificar a Tabela 3 – Relação de Documentação para o 

Trabalho de Conclusão de Curso – disposta no item 1.5 desse regimento. 

 Comparecer aos encontros de orientação em local, data e horário acordados com 

o Professor-Orientador; 

 Reportar-se ao Professor-Orientador sempre que enfrentar problemas relativos ao 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso; 
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 Reportar-se à Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso em caso de 

dúvidas quanto às questões administrativas do Trabalho de Conclusão de Curso. 

1.5 Condições para iniciar o Trabalho de Conclusão de Curso 

 Ser aluno regularmente matriculado do Bacharelado em Engenharia de 

Computação; 

 Ter integralizado 74,6% (setenta e quatro vírgula seis por cento) da matriz 

curricular em que está matriculado; 

 Estar aprovado na disciplina Língua Portuguesa; 

 Estar aprovado ou estar cursando a disciplina Metodologia do Trabalho Científico; 

 Estar aprovado ou estar cursando a disciplina Métodos e Técnicas de pesquisa em 

Computação. 

1.6 Escolha do tema 

 A escolha do tema do Trabalho de Conclusão de Curso será feita pelo discente 

e/ou indicações dos Professores-Orientadores; 

 O tema do projeto deve enquadrar-se em uma das linhas de pesquisa em vigor no 

Bacharelado em Engenharia de Computação. 

1.7 Orientações 

 Deverão acontecer no mínimo dois encontros presenciais por mês, em dia da 

semana e horário previamente definidos entre professor-orientador e aluno-

pesquisador; 

 Os dias da semana e horários das orientações devem ser encaminhados à 

Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso em data por ela solicitada; 

 Todas as orientações, presenciais ou não-presenciais, devem ser registradas em 

diário; 

1.8 Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso 

 O(s) acadêmico(s) deverá(ão) apresentar o projeto à Banca Examinadora, 

independente da modalidade escolhida para fazer o Trabalho de Conclusão de 

Curso; 

o Os itens que devem constar no projeto estão descritos na Terceira Parte 

desse Regimento. 

 Quanto ao tempo de apresentação do projeto: 

Disciplina 
Tempo (em minutos) 

Mínimo Máximo 

Trabalho de Conclusão de Curso I 10 15 

Trabalho de Conclusão de Curso II 20 25 
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1.9 Organização da Banca Examinadora 

 O Presidente da Banca Examinadora é o Professor-Orientador. Os itens abaixo 

descrevem a condução da banca: 

o Obterá a ata de defesa junto à secretaria do curso de Bacharelado de 

Engenharia de Computação; 

o Fará a abertura formal do ato de apresentação e conduzirá os tempos e 

palavras do(s) discente(s) e dos professores convidados; 

o Após as considerações dos convidados, fará suas próprias observações 

e/ou questionamentos; 

o Encerrará o ato de apresentação e solicitará que o(s) discente(s) e demais 

presentes se ausentem da sala para que a banca possa se reunir; 

o Mediará a discussão com os membros da banca para definir a média da 

única verificação de aprendizagem do trabalho apresentado;  

o Preencherá a ata de defesa; 

 Colherá a assinatura do(s) discente(s) e membros da banca. 

o Informará ao discente a média obtida na única verificação de aprendizagem; 

 Se o trabalho apresentado tiver ressalvas, o professor-orientador avisará 

quanto às datas e procedimentos a serem tomados para a correção e 

entrega do documento final. 

o Responsabilizar-se-á por entregar à Secretaria setorial do curso a ata de 

apresentação logo após o encerramento das atividades da Banca 

Examinadora. 

 Os Dois Professores Convidados serão professores com formação na área de 

Computação ou áreas afins, preferencialmente com formação especializada na 

subárea em que o projeto foi proposto. Ele é responsável por observar: 

Disciplina Responsabilidades 

TCC I 

e 

TCC II 

 As questões de ordem técnica da pesquisa científica; 

 A correção ortográfica e gramatical da produção textual; 

 Uso do padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

14724:2011 estabelecida no regulamento; 

 Respeito ao tempo para exposição do TCC; 

 Capacidade do discente em responder/argumentar às perguntas 

formuladas pela banca examinadora. 

TCC I  Alinhamento entre a proposta, introdução, referencial teórico, 
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análises/desenvolvimento e considerações parciais; 

TCC II 

 Alinhamento entre a proposta, introdução, referencial teórico, 

análises/desenvolvimento e considerações finais/conclusão; 

 Pertinências das experimentações e conclusões obtidas no TCC. 
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SEGUNDA PARTE 

 
2 Modelos de Documentação 
2.1 Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso 

 Orientações: 

o Após definir com o Professor-Orientador o tema a ser trabalhado, o(s) Aluno(s)-

Pesquisador(es) deverá(ão) preencher este formulário e encaminhá-lo à 

Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso para fins de oficialização do 

trabalho e composição da nota_Proposta; 

 A proposta de TCC deverá conter os seguintes itens:  

o TCC I - o problema que será abordado com respectiva justificativa, o objetivo geral 

com seus objetivos específicos e a metodologia que será adotada para alcançar os 

objetivos especificados. 

o TCC II – um resumo expandido do TCC I contendo: o problema, o objetivo geral 

juntamente com seus objetivos específicos, a metodologia e as etapas especificas 

na metodologia e já desenvolvidas no TCC I. 
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2.2 Formulário de Solicitação de Banca Examinadora e Encaminhamento de Projeto 
 Orientações: 

o Em data pré-determinada pela Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso, 

deste formulário deverá ser preenchido e encaminhado a  coordenação para que a 

Banca Examinadora seja agendada; 

o Junto a este formulário deverá ser anexado três cópias encadernadas em espiral 

do projeto e um CD/DVD contendo o(s) arquivo(s) do projeto; 

o Recomenda-se que a solicitação tenha o consentimento do Professor-Orientador. 

Tal medida visa coibir a entrega de projetos imaturos ou que estejam fora das 

normas estabelecidas por este regulamento. 

o Caso o(s) discente(s) deseje(m) solicitar formação de banca sem o consentimento 

do professor-orientador, a solicitação deverá ser entregue dentro do mesmo 

prazo pré-determinado a Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso 

munido(s) de: 

 Três cópias do projeto encadernadas em espiral; 

 Um CD/DVD com o(s) arquivo(s) do projeto; 

 Pedido, por escrito, da solicitação de agendamento de banca. Esse pedido 

deve seguir o modelo apresentado abaixo; e 

 Justificativa, por escrito, do pedido de solicitação sem o consentimento do 

professor-orientador; 
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2.3. Ata de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso 

 Orientações: 

o Ao término da apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, a ata de defesa 

deverá ser preenchida e assinada pelo presidente da banca, bem como assinada 

pelos professores convidados e pelo(s) discente(s). 

o O presidente da banca é responsável pela entrega deste documento à 

Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso. 

o Esta ata servirá, também, como documento comprobatório de participação em 

atividades acadêmicas contempladas pelo Currículo Lattes – Plataforma CNPq.  
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2.4 Declaração de Não Formação da Banca de Defesa 
 Orientações: 

o Para os professores-orientadores que não aceitar o trabalho para defesa junto à 

Banca Examinadora, deverão enviar o documento abaixo à Coordenação dos 

Trabalhos de Conclusão; 
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2.5 Formulário de Encaminhamento de Projeto Corrigido 

 Orientações: 

o O projeto corrigido deve ser encaminhado pelo(s) aluno(s)-pesquisador(es) à 

Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso até no máximo 8 (oito) dias 

úteis após a data da sua banca de defesa, no formulário abaixo; 

o Sem a entrega deste documento, a nota do trabalho obtida junto à Banca 

Examinadora não será lançada no sistema e será atribuída nota 0 (zero) no 

sistema. 
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2.6 Diário de frequência das orientações 

 Orientações: 

o O diário de frequência deve ser encaminhado pelo professor-orientador à 

coordenação de TCC; 

o Cada aluno tem um diário de frequência individual; 

o Este documento é requisito para a composição das bancas.  
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2.7 Formulário de Projeto não corrigido 

 Orientações: 
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o O professor(a)-orientador(a) e, caso tenha, co-orientador(a) preenchem e assinam 

este documento formalizando a não correção do trabalho conforme especificações 

descritas na ata de defesa. 
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TERCEIRA PARTE 
 
3 Subsídios para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

A terceira parte desse documento descreve o modelo do Projeto a ser desenvolvido e 

apresentado ao final do Trabalho de Conclusão de Curso.  

Na construção do TCC I será delimitado o número mínimo de 10 (dez) folhas, incluindo as 

referências bibliográficas e bibliografia e excluindo capa, apêndices e anexos. Na construção do 

TCC II será delimitado o número mínimo de 20 (vinte) folhas para monografia, incluindo as 

referências bibliográficas e bibliografia e excluindo capa, apêndices e anexos. E que todos os 

trabalhos devem seguir o padrão ABNT 14724:2011. Excetuando os artigos para TCC II que 

devem ter o limite especificado conforme evento que será publicado e com documento 

comprobatório de sua submissão ao evento. 

As duas próximas seções tratarão da parte estrutural do trabalho. A seção 3.2 descrevendo a 

estrutura do documento a ser entregue para a Banca Examinadora e na seção 3.3 a descrição de 

como o trabalho será finalmente entregue à Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso 

após últimas correções. 

 

3.1 Estrutura Textual 
Nesta seção são listados os tópicos que obrigatoriamente devem conter no texto final a ser 

entregue para a Banca Examinadora. 

A estrutura descrita no item 3.2.1 refere-se ao documento textual. Deve-se adotar o padrão 

ABNT 14724:2011. Nesta estrutura outros tópicos podem ser inseridos conforme orientação do 

professor-orientador, e os itens entre parênteses são itens opcionais. 

Caso o documento textual seja artigo científico expandido, devem-se seguir as especificações 

da Sociedade Brasileira de Computação (SBC). 

 

3.1.1 Estrutura  

Tipo TCC I TCC II 

Formato Textual Documento textual Documento textual 

Conteúdos Capa 

Folha de rosto 

[Pensamento] 

[Dedicatória] 

[Agradecimentos] 

[Lista de Ilustrações] 

Sumário 

Capa 

Folha de rosto 

[Pensamento] 

[Dedicatória] 

[Agradecimentos] 

[Lista de Ilustrações] 

Sumário 
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Resumo 

Palavras-chave 

Introdução 

Referencial Teórico 

Análises/Desenvolvimento/Ap

licação em produção 

Detalhamento da 

metodologia aplicada
2
. 

Referências bibliográficas 

[Apêndices] 

[Anexos] 

Resumo 

Abstract 

Palavras-chave 

Introdução 

1. Referencial Teórico 

2. Análises/Desenvolvimento/Apli

cação 

3. Conclusão/Considerações 

Finais 

4. [Trabalhos Futuros] 

5. Referências bibliográficas 

[Apêndices] 

[Anexos] 

 

 
3.2 Entrega Final do Trabalho 

Após o trabalho ter sido apresentado à Banca Examinadora, e as correções sugeridas já 

tiverem sido executadas, o trabalho estará pronto para ser entregue. Para isso, o trabalho 

deverá ser entregue em mídia digital (CD/DVD/PenDrive) contendo o documento escrito e, 

sendo o caso, os códigos fontes para TCC I. Para TCC II, o trabalho deverá ser entregue em 

mídia digital conforme especificado para TCC I juntamente com o respectivo documento 

impresso e encadernado em capa dura conforme norma ABNT. 

 As regras para a entrega serão: 

 Não coloque qualquer caractere especial nos nomes dos arquivos, como: acentuação, espaço 

ou símbolos. 

 A mídia digital deve conter: 

 Arquivo PDF do trabalho no formato: 

TCCX_Ano_Semestre_NomeSobrenome.pdf.  

Exemplo: TCC1_2013_02_DanielSousa.pdf  

 Arquivos PDF dos apêndices, caso tenha, no formato: 

Apendice1_Ano_Semestre_NomeSobrenome.pdf.  

Exemplo: Apendice1_2013_02_DanielSousa.pdf  

                                                 
2
 Detalhamento da metodologia conterá o detalhamento de como a etapas especificadas na metodologia foram 

realizadas e quais são as etapas necessárias para finalizar o trabalho para atingir o objetivo proposto. 
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 Arquivos PDF dos anexos, caso tenha, no formato: 

Anexo1_Ano_Semestre_NomeSobrenome.pdf  

Exemplo: Anexo1_2013_02_DanielSousa.pdf  

 Arquivo texto do código fonte, caso tenha, dentro de uma pasta com o nome: 

Código Fonte. 

 todos os arquivos do código fonte devem estar dentro da pasta citada; 

Dentro da pasta deve conter um arquivo chamado EXECUCAO.TXT. Nele 

deve conter os passos para a execução do programa.  

 A capa do CD a ser entregue deverá seguir o seguinte padrão conforme figura: 

 Ano e Semestre do TCC; 

 Logotipo da Instituição e do departamento de 

Cursos de Computação; 

 Textos com fonte Arial, tamanho 14; 

  Ano e semestre com fonte Arial, tamanho 

20; e 

  Impressão em etiqueta branca. 

 

 
 

 

Papel do CD na 

cor BRANCA. 
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Regimento De Monitoria 
 
I - Das Normas Gerais 
 
1. A monitoria dos Cursos Superiores de Computação será exercida somente pelos acadêmicos 

regularmente matriculados nos mesmos.  
2. É permitido exercer monitoria em qualquer disciplina, o aluno que estiver regularmente 

matriculado no ano letivo em curso, tendo anteriormente cursado a disciplina a que se habilita, 
ou ainda dispensado da mesma, porém com aproveitamento igual ou superior a 70%. 
2.1. Apresentando um bom desempenho e com a aprovação do docente da disciplina, alunos 

matriculados na própria disciplina poderão exercer monitoria da mesma, desde que não 
haja interferência negativa em seu desempenho escolar.  

3. A monitoria será exercida sem qualquer ônus para os Cursos Superiores de Computação ou, 
ainda, para a entidade mantenedora. 

4. A monitoria não exime o monitor de frequências e avaliações das disciplinas do semestre em 
que estiver matriculado.  

5. O aluno poderá se inscrever nas seguintes modalidades de monitoria: “Em Aula” e/ou “Fora 
da Aula”. Em ambas as modalidades, o aluno deverá ter, no mínimo, quatro horas semanais 
para o cumprimento das suas atividades de monitoria. 
5.1. É permitido ao aluno o acúmulo de, no máximo, três monitorias em um mesmo semestre, 

desde que não venha interferir em seu desempenho acadêmico. 
6. É vedado o exercício de tais atividades quando coincidir com o horário das aulas da 

graduação. 
6.1. A exceção é apenas quando o aluno é monitor em sala da própria disciplina, com o suporte 

do professor responsável. A finalidade desse tipo de modalidade de monitoria é 
apoiar/sanar dúvidas dos demais acadêmicos que possuem dificuldades nos exercícios 
apresentados durante a aula da disciplina, propostos pelo professor. 

7. Os objetivos do programa de monitoria são: 
7.1. Estimular o interesse do aluno pela carreira docente, por meio de sua participação nas 

atividades de ensino do curso.  
7.2. Estimular a integração entre o corpo docente e discente, por meio da participação do aluno 

na vida acadêmica, especialmente no desenvolvimento de projetos de apoio à atividade 
docente, como busca incessante para melhoria do ensino em todos os níveis. 

7.3. Fornecer ao aluno ferramentas e condições para o aprofundamento técnico-científico 
voltado para docência. 

8. A Diretoria dos Cursos Superiores de Computação estabelecerá, a cada início de semestre 
letivo, o período para solicitação de monitoria, publicando o Edital de Seleção de Monitores 
(Apêndice I); 
8.1. O pedido de monitoria para cada disciplina deverá ser feito via e-mail pelo docente 

responsável, encaminhado à secretaria setorial dos Cursos Superiores de Computação. O 
professor deve informar a quantidade de vagas a serem ofertadas para a monitoria em 
sua disciplina (informações para o  Apêndice I). 

 
II - Dos Deveres Do Monitor 
 
9. Cumprir as atividades de monitoria com pontualidade e assiduidade. 

9.1. Assinar o Termo de Compromisso (Apêndice II), concordando em seguir todas as 
exigências contidas no Regimento de Monitoria. 

9.2. O horário da monitoria será definido em conjunto com os alunos da turma, o monitor e o 
professor responsável pela disciplina. 

9.2.1. O aluno-monitor deverá cumprir 4 (quatro) horas semanais de atividades de 
monitoria, podendo estas serem presenciais (duas horas) e a distância (duas horas), 
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devidamente comprovadas usando fórum de dúvidas, e-mails, wikis, Redmine, dentre 
outros.  

9.3. Registrar na ficha de frequência as atividades desenvolvidas, assim como a data e o 
período (Apêndice III). 

10. Planejar, em conjunto com o professor-orientador da disciplina, suas atividades de monitoria, 
elaborando assim o Plano de Trabalho semestral (Apêndice IV). 

11. Procurar, com frequência, o professor-orientador da monitoria com a finalidade de receber 
orientações; apresentar as atividades e principais dúvidas sanadas durante a monitoria; auxiliar 
os alunos na realização de trabalhos teórico-práticos; esclarecer dúvidas sobre conteúdos 
estudados; apresentar a frequência dos discentes participantes; atender/apresentar outras 
solicitações do professor referentes à atividade de monitoria. 

12. Assinar a sua ficha de frequência mensal das atividades de monitoria desempenhadas e 
entregar o boletim na Secretaria Setorial até o dia 05 de cada mês subsequente (Apêndice III). 
12.1. Será desligado da monitoria o aluno que não comparecer durante 15 (quinze) dias 

consecutivos ou 30 (trinta) dias intercalados, sem justificativa aceita pelo professor-
orientador. 

13. Elaborar o relatório final sobre as atividades de monitoria desempenhadas ao longo do 
semestre, que deve ser entregue no final do semestre (data a ser definida pela Coordenação 
de Monitoria) (Apêndice V). 

14. É dever do monitor, informar à turma, em todos os meios de comunicação disponíveis (mural 
da sala, mural da secretaria, e-mail, grupos de discussão, entre outros) sobre datas, horários e 
demais notificações acerca das atividades de monitoria. 

15. Facilitar o relacionamento entre os alunos e professores, contribuindo para o cumprimento do 
plano de ensino da disciplina. 

16. Apresentar ao professor orientador, quando for o caso, proposta de seu desligamento do 
Programa, com antecedência mínima de 15 dias. 

17. Avaliar o andamento da disciplina do ponto de vista do aluno, apresentando sugestões ao 
professor. 

18. Os deveres específicos do monitor, referentes à monitoria da disciplina, serão determinados e 
registrados no Termo de Compromisso, devidamente assinado pelo monitor e professor da 
disciplina.  

19. É vedado aos monitores substituir o professor nas aulas de sua responsabilidade, aplicar 
provas e trabalhos de verificação do rendimento escolar, ministrar cursos de 
acompanhamento, em caráter particular, para alunos que estiverem cursando disciplinas objeto 
de Monitoria e exercer quaisquer atividades de caráter administrativo, de julgamento, de 
verificação de aprendizagem e de supervisão de estágio. 

 
III - Dos Deveres Do Docente Requisitante Da Monitoria 
 
20. Encaminhar à Direção do Curso de Graduação em Engenharia de Computação e à 

Coordenação de Monitoria, no fim de cada semestre letivo, a quantidade de monitores para 
vigência na sua disciplina, no período letivo subsequente. 

21. Participar do processo seletivo para monitoria, realizando a entrevista dos respectivos 
candidatos, assim como a análise de currículos e a prova escrita dos mesmos, se aplicável.  
21.1. O docente deverá observar os critérios para avaliação da entrevista e analise 

curricular, se for o caso (Apêndice VI). 
21.2. O docente deverá elaborar a prova escrita a ser aplicada aos candidatos, quando 

necessário. 
21.3. O docente deverá enviar, ao Coordenador de Monitoria, os resultados da avaliação 

de cada aluno que teve a sua inscrição homologada e participou do processo seletivo. 
22. Apoiar o aluno-monitor no planejamento das atividades da monitoria. 
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23. Acompanhar o desempenho do aluno-monitor, bem como a evolução dos discentes que 
participam da monitoria. 

24. Sanar as dúvidas do aluno-monitor. 
25. Acompanhar a redação dos relatórios das atividades de monitoria desenvolvidas e assiná-lo 

juntamente com o monitor. 
26. Incentivar os alunos a participarem da monitoria, seja como monitor ou para sanar as suas 

dúvidas/dificuldades relativas à disciplina. 
27. Encaminhar à monitoria todos os alunos da turma, em especial, àqueles que possuem maior 

dificuldade com a disciplina (Apêndice VII). 
 
IV - Dos Deveres Do Coordenador De Monitoria 
 
28. Organizar e acompanhar o processo de seleção para a monitoria. 
29. Publicar as inscrições de monitorias homologadas (Apêndice VIII). 

29.1. Solicitar à Secretária dos Cursos Superiores de Computação a emissão do 
histórico curricular dos alunos que tiveram suas inscrições homologadas e que 
informaram que cursaram (ou aproveitaram) a disciplina pela qual estão pleiteando a vaga 
de monitores. 

30. Analisar o resultado da avaliação realizada pelo professor da disciplina.  
30.1. Se houver um número maior que o ofertado para a disciplina, o Coordenador de 

Monitoria deverá observar os critérios de desempate e gerar uma planilha com o resultado 
preliminar.  

30.2. Se o professor responsável pela disciplinar julgar necessário, a depender do 
tamanho da turma, o mesmo pode solicitar o aumento do número de monitores para a 
respectiva disciplina. 

31. Solicitar à Diretoria dos Cursos Superiores de Computação a apreciação do resultado 
preliminar para emissão do parecer final da seleção de monitores. 

32. Acompanhar o desempenho dos alunos-monitores, aprovados na seleção. 
33. Sanar as dúvidas dos alunos-monitores com relação ao presente Regimento, Edital e/ou 

Termo de Compromisso. 
 
V - Da Seleção 
 
34. O aluno poderá se inscrever, por meio do formulário de inscrição online (Apêndice IX), em até 

três disciplinas por semestre letivo. 
34.1. O exercício da monitoria poderá ser mantido ao longo de um ou dois semestres 

letivos, não sendo permitida a recondução do estudante na mesma(s) disciplina(s) após 
este período. 

34.2. Será permitida a prorrogação da monitoria somente aos alunos-monitores que 
entregaram todos os artefatos da monitoria solicitados pela Coordenação, assim como 
após a aprovação do docente da disciplina. 

34.3. O aluno deverá realizar a sua inscrição durante o período informado. 
34.4. Ao término do período de inscrição, a Diretoria dos Cursos Superiores de 

Computação publicará as inscrições homologadas, assim como o local e o horário onde 
as entrevistas serão realizadas (Apêndice X).  

34.5. A carga horária semanal dos monitores é, no mínimo, de 4 horas e, máxima de 12 
horas, sendo que o horário das atividades não poderá prejudicar o cumprimento das 
disciplinas regulares do estudante no curso; 

34.6. O aluno-monitor poderá atuar, juntamente com o professor-orientador, no horário 
da aula da respectiva disciplina e/ou em outro horário, de acordo com sua disponibilidade; 

34.7. O acadêmico aprovado no processo seletivo ocupará a vaga de aluno-monitor; 
35. Para participar do processo seletivo, os acadêmicos deverão observar os seguintes critérios: 
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35.1. Estar regularmente matriculado nos Cursos Superiores de Computação. 
35.2. Ter nota igual ou superior a 7.0(sete) na(s) disciplina(s) que irá se candidatar. 
35.3. Ter disponibilidade de, no mínimo, quatro horas semanais para o cumprimento das 

atividades de monitoria; 
35.4. Não ter sido advertido em nenhuma das disciplinas; 

36. A seleção constará das seguintes etapas:  
36.1. Primeira fase (obrigatória): entrevista, entre o professor da disciplina e o 

acadêmico candidato à monitor.  
36.2. Segunda fase: prova escrita. 

36.2.1. A prova escrita será obrigatória aos alunos candidatos que ainda estão cursando a 
disciplina e, também, para aqueles que já cursaram e obtiveram média final menor 
que 7.0 (sete). 

36.3. Terceira fase (opcional) análise curricular. No ato da inscrição, o aluno deverá 
informar o link do seu currículo Lattes. Se for realizada a análise curricular, o aluno deverá 
apresentar os documentos comprobatórios de tudo que está no currículo Lattes. 

36.4. Todas as etapas terão notas de zero a cem pontos. Se o professor da disciplina 
optar por não realizar a análise curricular e a prova escrita, a etapa de entrevista terá cem 
por cento de peso para classificação dos candidatos, inscritos no processo seletivo. 

37. Após a realização da avaliação, se haver um número maior de candidatos relativos ao número 
de vagas solicitadas pelo professor-orientador, utilizar-se-ão os seguintes critérios de 
desempate: 
37.1. O estudante com melhor desempenho na disciplina (avaliação feita pelo professor 

responsável). 
37.2. O estudante com melhor desempenho no curso (extraído do histórico escolar do 

aluno). 
37.3. O estudante com maior número de créditos cursados.  
37.4. Havendo empate para ocupação da(s) vaga(s), será(ão) classificado(s) o(s) 

aluno(s) que obtiver(em) maior número de pontos na entrevista. Caso persista o empate 
será(ão) classificado(s) o(s) aluno(s) com mais idade. Persistindo ainda o empate, a 
classificação será realizada pelo professor da disciplina. 

38. O resultado da seleção será apresentado para apreciação da Diretoria dos Cursos Superiores 
de Computação, que emitirá o parecer final, assim como homologará o resultado final da 
seleção de monitoria (Apêndice XI). 
38.1. O resultado final da seleção será publicado pela Diretoria dos Cursos Superiores 

de Computação, divulgando em meio eletrônico e afixando nos murais do curso. 
39. Os alunos-monitores, cujo desempenho foi aprovado pelo professor para continuação do 

trabalho, poderão ser convidados a permanecer nas atividades de monitoria da respectiva 
disciplina, por no máximo, dois semestres letivos. 

40. A seleção deverá ser realizada seguindo as normas de monitoria contidas no presente 
Regimento. 

 
VI - Da Certificação 
 
41. Ao final do semestre letivo, será concedido ao aluno-monitor um Certificado de Participação, 

no qual se especificará a disciplina e a carga horária correspondente a monitoria exercida em 
cada disciplina, desde que: 
41.1. O monitor tenha cumprido com os deveres atinentes à monitoria e obtido 

frequência em 90%, registrada devidamente em diário próprio, confeccionado pela 
secretaria dos Cursos Superiores de Computação. 

41.2. O exercício da monitoria poderá ser cancelado (Apêndice XII): por solicitação do 
aluno-monitor; a pedido do professor da disciplina, mediante justificativa / descumprimento 
das exigências do presente Termo/Regimento de Monitoria; por sanção disciplinar; por 
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trancamento de matrícula; por faltas não justificadas nas atividades de monitoria, não 
comparecendo durante 15 (quinze) dias consecutivos ou 30 (trinta) dias intercalados, sem 
justificativa aceita pelo professor-orientador. Neste caso, o monitor receberá o Certificado 
referente aos dias em que exerceu as suas atividades somente se cumpriu o estabelecido 
neste Regimento.  

41.3. O aproveitamento do aluno-monitor for julgado suficiente pelo professor da 
disciplina. 

42. Os certificados concedidos serão registrados em livro próprio da Secretaria Setorial dos 
Cursos Superiores de Computação. 

43. Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante 
dos Cursos Superiores de Computação. 

 
Para facilitar o entendimento do presente Regimento, utilizou-se a Notação e Modelagem de 
Processo de Negócio (Apêndice XIII). 
Este Regimento foi aprovado pelo colegiado e Núcleo Docente Estruturante do Curso de 
Engenharia de Computação aos vinte e oito dias do mês de março do ano de 2017. 
 
 

Profª Ma. Viviane C. B. Pocivi, CSM, CSPO 
UniEvangélica - Cursos de Computação 

Diretora, Port. 4 de 25/01/2010 
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Apêndice I - Modelo de Edital para Seleção De Monitores 
 
Edital Nº XX/20XX-X 
Seleção De Monitores 
 
“A direção do curso de Engenharia de Computação do Centro Universitário de Anápolis – 
UniEVANGÉLICA, torna pública as inscrições para o Processo de Seleção de Monitores, regendo-
se esta pelas regras e condições contidas no presente Edital, bem como no Regimento de 
Monitoria” 
 
Art. 1º. Das disciplinas solicitantes 

Disciplinas Quantidade de Monitores 

  
  
  
  
Total  

 
Art.2º. Do período das inscrições 

I. Inscrições no período de XX a XX de <Mês> de <Ano>. 
II. Utilizar o formulário online, disponível em 

https://docs.google.com/forms/d/1VVADbNtb8IrIHTVxjmvvm-
3QpInDf2dnxVtq3dXwcXQ/viewform.  

Art.3º. Da seleção  
I. Entrevista (obrigatória) – a data será definida posteriormente 
II. Prova escrita (obrigatória aos candidatos que ainda estão cursando a disciplina e, também, 

para aqueles que já cursaram e obtiveram média final menor que oitenta pontos) 
III. Análise de currículo (opcional) 

Art.4º. Das exigências para candidatar-se à monitoria 
I. Ser estudante devidamente matriculado nos Cursos Superiores de Computação. 
II. Estar cursando ou ter cursado a disciplina no qual se deseja candidatar-se, com 

aproveitamento igual ou superior a sete (7,0) 
a. No caso da monitoria ser no mesmo horário de aula da disciplina que o aluno se 

candidatou, será necessário o acompanhamento do professor da disciplina, 
fornecendo exercícios e o apoio necessário para o bom desempenho das 
atividades do monitor. 

III. Ter disponibilidade de 4 horas semanais. O horário da monitoria será definido em conjunto 
com os alunos, o monitor e o professor responsável pela disciplina. 

IV. Inscrever em, no máximo, três disciplinas para realizar as atividades como monitor. 
V. Não ter sido advertido em nenhuma das disciplinas. 

Anápolis-GO, XX de mês de XXXX. 
 

Profª Ma. Viviane C. B. Pocivi, CSM, CSPO 
UniEvangélica - Cursos de Computação 
Diretora, Port. 4 de 25/01/2010 
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Apêndice II - Termo de Compromisso de Monitoria 
 
 

DISCIPLINA:  

PROFESSOR:  

ALUNO(S)-MONITOR(ES):  

PERÍODO DA MONITORIA: XXXX-X 

 
Cláusula 1 - O aluno-monitor compromete a: 

 Cumprir 4 (quatro) horas semanais de atividades de monitoria, podendo estas serem 
presenciais (duas horas) e a distância (duas horas), devidamente comprovadas usando 
fórum de dúvidas, e-mails, wikis, Redmine, dentre outros. O horário da monitoria será 
definido em conjunto com os alunos da turma, o monitor e o professor-orientador da 
disciplina. 

 Planejar, em conjunto com o professor-orientador da disciplina, suas atividades de 
monitoria (cronograma do semestre, contendo: data/hora, conteúdo, local de monitoria). 

 Procurar, com frequência, o professor-orientador da monitoria com a finalidade de receber 
orientações. 

 Elaborar um relatório (no final do semestre), utilizando o modelo proposto no Regimento de 
Monitoria. O relatório deve ser entregue ao professor orientador na data estabelecida pela 
Coordenação de Monitoria, o qual será repassado à referida Coordenação. 

 Auxiliar os alunos da turma na realização de trabalhos teórico-práticos. 

 Esclarecer dúvidas sobre conteúdos estudados, registrando na ficha de acompanhamento 
os alunos presentes e as dúvidas que foram sanadas em cada dia da monitoria. 

 Assinar, regularmente, a folha de frequência mensal, que estará disponível na Secretaria 
Setorial. 

 Informar à turma, em todos os meios de comunicação disponíveis (mural da sala, mural da 
secretaria, e-mail, grupos de discussão, entre outros) sobre datas, horários e demais 
notificações acerca das atividades de monitoria. 

 Facilitar o relacionamento entre os alunos e professores contribuindo para o cumprimento 
do plano de ensino da disciplina; 

 Apresentar ao professor orientador, quando for o caso, proposta de seu desligamento do 
Programa, com antecedência mínima de 15 dias; 

 Avaliar o andamento da disciplina do ponto de vista do aluno, apresentando sugestões ao 
professor. 

 
Cláusula 2 - O professor-orientador da monitoria compromete a: 

 Apoiar o aluno-monitor no planejamento das atividades da monitoria, aprovando o 
planejamento proposto. 

 Acompanhar o desempenho do aluno-monitor, bem como a evolução dos discentes que 
participam da monitoria. 

 Sanar as dúvidas do aluno-monitor. 

 Acompanhar a redação dos relatórios das atividades de monitoria desenvolvidas e assiná-
lo juntamente com o monitor. 

 
Cláusula 3 - Cabe à Coordenação de Monitoria dos Cursos Superiores de Computação: 

 Acompanhar o desempenho dos alunos-monitores, aprovados na seleção. 

 Sanar as dúvidas dos alunos-monitores com relação ao Regimento, Edital e/ou Termo de 
Compromisso. 

 Expedir o Certificado de Monitoria ao aluno que atender às exigências presentes no 
Regimento de Monitoria, no Edital para seleção e neste Termo de Compromisso. 
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 Cancelar este Termo de Compromisso nas situações previstas na Cláusula 4. 
 
Cláusula 4 - O exercício da monitoria poderá ser cancelado: por solicitação do aluno-monitor; a 
pedido do professor da disciplina, mediante justificativa / descumprimento das exigências do 
presente Termo/Regimento de Monitoria; por sanção disciplinar; por trancamento de matrícula; por 
faltas não justificadas nas atividades de monitoria, não comparecendo durante 15 (quinze) dias 
consecutivos ou 30 (trinta) dias intercalados, sem justificativa aceita pelo professor-orientador. 
Por estarem de acordo com o Regimento de Monitoria, no Edital para seleção e neste Termo de 
Compromisso, firmado mutuamente, assinam o presente em três vias de igual teor e conteúdo 
(professor, monitor e coordenação de monitoria). 
Anápolis-GO, XX de XXXXX de XXXX. 
 
 

Nome aluno 
Nome completo do aluno-
monitor 

    

 
 
 
 
 

Nome professor 
Professor(a) responsável 
pela disciplina 

 Renata Dutra Braga 
Coordenadora de Monitoria 

 Viviane Carla Batista Pocivi 
Diretora dos Cursos de 
Computação 
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Apêndice III - Boletim de Frequência e Atividades da Monitoria 
 
    

DISCIPLINA:  PROFESSOR:  

NÚMERO DE MATRÍCULA:  ALUNO-MONITOR:  

SEMESTRE: 2017/1 MÊS:  

 
 

 
DATA 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
PERÍODO 

  _______h às _____h 

   

   

   

   

   

   

   

Observação:  
 
 
 

 
 
Assinatura do professor(a) responsável pela 
Disciplina 

 
 
Assinatura do aluno-monitor(a) 

 
 
Data: ________/_______/2017 

 
OBS.: 1ª) O aluno-monitor(a) deve preencher relatando as atividades desenvolvidas; 2ª) Colher a assinatura do professor(a) responsável pela 
disciplina e entregar na secretaria setorial – solicitar à secretária do nosso curso para colocar na pasta da Monitoria até o dia 05 de cada mês 
subsequente. 
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Apêndice IV – Plano de Trabalho de Monitoria 
 
 

DISCIPLINA:  

PROFESSOR:  

ALUNO-MONITOR:  

NÚMERO DE MATRÍCULA:  

E-MAIL DO ALUNO-
MONITOR: 

 

PERÍODO DA MONITORIA: 2017-1 

 
QUADRO I – PLANO DE ATIVIDADES DO MONITOR(A) 
Orientações para preenchimento:  
1. Assinale com X nas colunas A as atividades que planeja executar e nas colunas H informe a 
quantidade de horas semanais* destinadas a cada atividade. Para informações adicionais use 
verso ou folhas suplementares. 

DESCRIÇÃO A H   A H 

1. Planejar atividades [reuniões com 
professor(a) orientador(a)] 

   

5. Auxiliar o(a) professor(a) no 
processo de verificação de 
aprendizagem (correção de 
provas e atividades, relatórios, 
etc.) 

  

2. Auxiliar os estudantes de baixo 
rendimento 

   

6. Auxiliar o(a) professor(a) na 
organização de trabalhos e 
eventos acadêmicos 
(seminários, cursos, debates e 
sessões de estudo) 

  

3. Auxiliar o(a) professor(a) em aulas 
teóricas** 

   7. Outras [especificar]:   

4. Auxiliar o(a) professor(a) em aulas 
práticas** 

    

* A carga horária semanal máxima é de quatro (4) horas. ** Somente para a modalidade 
“monitoria em sala de aula” 
 
QUADRO II – HORÁRIO DA MONITORIA 
Orientações para preenchimento: 
1. O aluno-monitor(a) deve cumprir a carga horária semanal de quatro (4) horas, podendo ser 
estas totalmente presencial ou 50% presencial e 50% a distância. 
2. Informar nos espaços local e horário (das x as x horas) de atendimento e dar publicidade ao 
público interessado, além de fixar o quadro de horário em local determinado pela 
Direção/Coordenação/Professor da disciplina. 
 

 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SÁBADO 

Matutino 
Local: 
Horário: 

     

Vespertino 
 
 

     

Noturno 
 
 

     

 
QUADRO III – ATIVIDADES DA MONITORIA PREVISTAS 
Orientações para preenchimento: 
1. Descrever, sucintamente, as atividades previstas a serem realizadas ao longo do semestre, 
tendo como base no plano de ensino da disciplina. 
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Anápolis-GO, _______ de __________________ de 2017. 
 
 
 
 

Assinatura do(a) aluno-
monitor(a) 

 Assinatura do(a) Professor(a) 
responsável pela disciplina 
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 Apêndice V - Modelo Para Relatório Final da Monitoria 
 

DISCIPLINA:  

PROFESSOR:  

ALUNO-MONITOR:  

NÚMERO DE MATRÍCULA:  

E-MAIL DO ALUNO-
MONITOR: 

 

PERÍODO DA MONITORIA: 2017-1 

OBSERVAÇÃO: As informações contidas neste formulário serão utilizadas para a certificação. 
 
QUADRO I – PLANO DE ATIVIDADES DO MONITOR(A) 
Orientações para preenchimento:  
1. Assinale com X nas colunas A as atividades de monitorias desenvolvidas e nas colunas H 
informe a quantidade de horas semanais destinadas a cada atividade. Para informações 
adicionais use verso ou folhas suplementares. 

DESCRIÇÃO A H   A H 

1. Planejar atividades [reuniões com 
professor(a) orientador(a)] 

   

5. Auxiliar o(a) professor(a) no 
processo de verificação de 
aprendizagem (correção de 
provas e atividades, relatórios, 
etc.) 

  

2. Auxiliar os estudantes de baixo 
rendimento 

   

6. Auxiliar o(a) professor(a) na 
organização de trabalhos e 
eventos acadêmicos (seminários, 
cursos, debates e sessões de 
estudo) 

  

3. Auxiliar o(a) professor(a) em aulas 
teóricas** 

   7. Outras [especificar]:   

4. Auxiliar o(a) professor(a) em aulas 
práticas** 

    

* A carga horária semanal máxima é de quatro (4) horas. ** Somente para a modalidade 
“monitoria em sala de aula” 
 
QUADRO II – AVALIAÇÃO (preenchimento responsabilidade do professor responsável pela 
disciplina) 
 

Orientações para preenchimento: Preencha as colunas A com os seguintes valores: 
1 = não satisfatório  2 = abaixo da média 3 = na média       4 = bom  5 = muito bom 
 

DESCRIÇÃO A   A 

1. Planejamento das atividades 
(reuniões com o(a) orientador(a), 
preparação para o desenvolvimento 
das atividades e outras) 

  
4. Compromisso na execução das 
atividades de monitoria propostas 
pelo(a) orientador(a) 

 

2. Assiduidade (cumprimento do 
horário) 

  5. Criatividade e iniciativa  

3. Cumprimento do plano de trabalho 
de monitoria elaborado 

  
6. Relatórios apresentado pelo 
monitor 

 

7. Outros aspectos que devem ser avaliados: 
 
 
 

 

    

 
QUADRO III – INFORMAÇÕES GERAIS (preenchimento responsabilidade do monitor(a))* 

INFORMAR: QUANTIDADE 

1. Carga horária total (carga horária semanal de 4 horas multiplicada pela  
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quantidade de semanas) 

2. Número de estudantes de baixo rendimento atendidos pela Monitoria?  

3. A monitoria contribuiu para sua formação?  SIM [    ]      NÃO [    ] 

4. Pontos positivos da Monitoria: 
 
 

5. Pontos negativos da Monitoria: 
 
 

6. Sugestões: 
 
 

 
Anápolis-GO, _______ de __________________ de XXXX. 
 
 
 
 

Assinatura do(a) aluno-
monitor(a) 

 Assinatura do(a) Professor(a) 
responsável pela disciplina 
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Apêndice VI – Fichas de Avaliação Curricular e Entrevista 
 
Edital Nº XX/XXXX-X 
Ficha de Avaliação Curricular para a Seleção de Monitores 
 

DISCIPLINA:  

PROFESSOR:  

PERÍODO: Xº SEMESTRE: XXXX-X 

 

Acadêmico(a) Assinatura do Acadêmico 

  

 

Referência Critérios Pontuação 

AC.1 Monitor em disciplinas ofertadas 
nos Cursos Superiores de 
Computação 

5 pontos (por disciplina e por semestre. 
Máximo de 30 pontos). Pontos obtidos: 

AC.2 Desempenho na disciplina Escala (observar a média final, se já cursou 
a disciplina/dispensado, ou a nota da(s) 
Verificação(ões) de Aprendizagem(ns) 
realizada(s), até o momento): 
(      ) 9,0 a 10,0 – 10 pontos 
(      ) 8,0 a   8,9 –  8 pontos 
(      ) 7,0 a   7,9 –  6 pontos 
(      ) 6,0 a   6,9 – 4 pontos 
(      ) < que 6,0 – 0 ponto 

AC.3 Desempenho no curso (média do 
curso) 

Escala: 
(      ) 9,0 a 10,0 – 10 pontos 
(      ) 8,0 a   8,9 –  8 pontos 
(      ) 7,0 a   7,9 –  6 pontos 
(      ) 6,0 a   6,9 – 4 pontos 
(      ) < que 6,0 – 0 ponto 

AC.4 Créditos cursados nos Cursos 
Superiores de Computação 

Escala: 
(      ) Maior que 80% – 10 pontos 
(      ) Entre 60% à 79% – 6 pontos 
(      ) Até 59% – 4 pontos 

AC.5 Pesquisa (programa de 
desenvolvimento na FTT/iniciação 
científica/extensão – bolsista)  

2 pontos (por pesquisa e por semestre. 
Máximo de 20 pontos). Pontos obtidos: 

AC.6 Cursos na Área da Monitoria Escala, cursos com duração de: 
(      ) Maior que 60 horas – 10 pontos 
(      ) Entre 16 à  5,9 horas –  6 pontos 
(      ) Até 15 horas – 4 pontos 

AC.7 Estágio na Área da Monitoria 5 pontos (por semestre. Máximo de 10 
pontos). Pontos obtidos: 

TOTAL DE PONTOS  

 

Observações: 
 
 

 
 

 Professor Responsável pela Disciplina 
Nome completo 
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Apêndice VII - Ficha de Encaminhamento / Acompanhamento de Aluno na Monitoria 
 

DISCIPLINA:  

PROFESSOR:  

ALUNO 
ENCAMINHADO: 

 

SEMESTRE:  

DETALHAMENTO DÀ MONITORIA RECEBIDA 

DATA HORA DÚVIDA / CONTEÚDO TRABALHADO ASSINATURA DO 
ALUNO-MONITOR  
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Apêndice VIII - Modelo Para Publicação Das Inscrições Homologadas para a Monitoria 
 
Edital Nº XX/20XX-X 
Homologação das Inscrições para a Seleção de Monitores 
 
“A direção do curso de Engenharia de Computação do Centro Universitário de Anápolis – 
UniEVANGÉLICA, torna pública as inscrições homologadas para o Processo de Seleção de 
Monitores, regendo-se esta pelas regras e condições contidas no Edital, bem como no 
Regimento de Monitoria” 
 

DISCIPLINA: XXXXXX 

PROFESSOR: XXXXX  

PERÍODO: XX SEMESTRE: XXXX-X  

Inscrições Homologadas 

Acadêmico(a) Modalidade 

  

* Observação: as inscrições homologadas devem estar ordenadas alfabeticamente (nome do 
acadêmico). 
 
 
Anápolis-GO, XX de mês de XXXX. 
 

Profª Ma. Viviane C. B. Pocivi, CSM, CSPO 
UniEvangélica - Cursos de Computação 

Diretora, Port. 4 de 25/01/2010 
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Apêndice IX - Formulário De Inscrição Para O Processo Seletivo De Monitoria 
 

 
Observação: O aluno poderá se inscrever em, no máximo, três disciplinas. 
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Apêndice X - Modelo para Publicação do Local e Horário das Entrevistas 
 
Edital Nº XX/XXXX-X 
Informações sobre a Entrevista para a Seleção de Monitores 
 
“A direção do curso de Engenharia de Computação do Centro Universitário de Anápolis – 
UniEVANGÉLICA, torna pública as informações necessárias para a realização da entrevista 
dos acadêmicos participantes do Processo de Seleção de Monitores, regendo-se esta pelas 
regras e condições contidas no Edital, bem como no Regimento de Monitoria” 
 

DISCIPLINA PROFESSOR(A) LOCAL DATA / 
HORA 

    

 
As entrevistas serão realizadas por ordem de chegada, a partir do horário definido. Cada 
entrevista terá a duração, no máximo, de vinte minutos. 
 
Observação: Utilizar esse mesmo modelo para divulgar as informações sobre a prova escrita, 
se aplicável. 
 
 
Anápolis-GO, XX de mês de XXXX. 
 
 

Profª Ma. Viviane C. B. Pocivi, CSM, CSPO 
UniEvangélica - Cursos de Computação 

Diretora, Port. 4 de 25/01/2010 
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Apêndice XI - Modelo Para Publicação Do Resultado Final da Monitoria 
 
Edital Nº XX/20XX-X 
Resultado Final da Seleção para Monitoria 
 
“A direção do curso de Engenharia de Computação do Centro Universitário de Anápolis – 
UniEVANGÉLICA, torna pública o resultado final do Processo de Seleção de Monitores, 
regendo-se esta pelas regras e condições contidas no Edital, bem como no Regimento de 
Monitoria” 
 

DISCIPLINA: XXXXXX 

PROFESSOR: XXXXX  

PERÍODO: XX SEMESTRE: XXXX-X  

Resultado Final 

Nº Matrícula Classificação 

  

* Observação: o resultado final deve estar ordenado pela classificação. 
 
Anápolis-GO, XX de mês de XXXX. 
 
 
 

Profª Ma. Viviane C. B. Pocivi, CSM, CSPO 
UniEvangélica - Cursos de Computação 

Diretora, Port. 4 de 25/01/2010 
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Apêndice XII - Termo de Cancelamento de Monitoria 
 
 
Cláusula 1 - Identificação: 
 

DISCIPLINA:  

PROFESSOR:  

ALUNO-MONITOR:  

NÚMERO DE MATRÍCULA:  

PERÍODO DA MONITORIA: XXXX-X 

 
Cláusula 2 – Rescisão da monitoria: 
Rescindimos o Termo de Compromisso de Monitoria, assinado em <dia> de <mês> de <ano> 
para o período do <semestre> de <ano>, rescindido em <dia> de <mês> de <ano>, por 
motivos <descrição dos motivos>. 
Assim, por estarem de acordo, assinam a presente rescisão em três vias de igual teor e 
conteúdo (professor, monitor, coordenação de monitoria e direção). 
 
Anápolis-GO, xx de mês por extenso de 20XX. 
 
 

Aluno 
Nome completo do aluno 

   Professor  
Professor Responsável pela Disciplina 

 
 
 
 

Renata Dutra Braga 
Coordenadora de Monitoria 

   Viviane Carla Batista Pocivi 
Diretora dos Cursos de Computação 
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Apêndice XIII – Elucidação do Processo de Seleção de Monitores usando a Notação e 
Modelagem de Processo de Negócio 
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10.6 REGULAMENTO DOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES 
 

UniEVANGÉLICA – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 
CURSOS SUPERIORES DE COMPUTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO DOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁPOLIS-GO 
2017 
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Diretora Acadêmica 
Profª. Ma. Viviane Carla Batista Pocivi 
 
Coordenadora dos Projetos Interdisciplinares 
Prfª. Ma Adrielle Beze Peixoto 
 
 
Núcleo Docente Estruturante 
Prof. Ma. Adrielle Beze Peixoto 
Prof. Ma. Renata Dutra Braga 
Prof. Ma. Rosana Machado de Souza 
Prof. Ma. Viviane Carla Batista Pocivi 
Prof. Me. William Pereira dos Santos Júnior 
 
 
 
Apresentação 
 
O presente Regulamento estabelece regras de coordenação e desenvolvimento das atividades 
que compõem as disciplinas de Projeto Interdisciplinar proponentes da matriz curricular dos 
Cursos Superiores de Computação do Centro Universitário de Anápolis – UniEvangélica.  
O objetivo deste é aperfeiçoar a execução dos Projetos Interdisciplinares de tal forma, que 
todos os agentes envolvidos no planejamento e organização atinjam um objetivo comum: 
compromisso mútuo no cumprimento das etapas planejadas com vistas a excelência dos 
projetos desenvolvidos.  
 
 
 
CAPÍTULO 1 – DA APRESENTAÇÃO NA MATRIZ CURRICULAR  
 
Art. 1 – É disciplina obrigatória da matriz curricular dos Cursos Superiores de Computação. 
Apresenta-se com a seguinte estrutura: 
 

Disciplina Período Carga-horária 

Projeto Interdisciplinar I 2º. 20 h/a 

Projeto Interdisciplinar II 3º. 40 h/a 

Projeto Interdisciplinar III 4º 40 h/a 

Projeto Interdisciplinar IV 5º. 40 h/a 

Projeto Interdisciplinar V 6º. 40 h/a 

Projeto Interdisciplinar VI 7º. 40 h/a 

Projeto Interdisciplinar VII 8. 40 h/a 

 
Art. 2 – As atividade propostas em cada uma destas disciplinas deve incorporar os 
conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas do período, bem como dos períodos anteriores. 
Art. 3 – A proposta e detalhamento de cada projeto serão formalizados nos Planos de Ensino 
das disciplinas. 
 
CAPÍTULO 2 – DOS OBJETIVOS 
 
Art. 4 – Os Projetos Interdisciplinares são componentes direcionados à consolidação do ensino 
teórico-prático das disciplinas desenvolvidas no curso. Os principais objetivos são: 

i. Proporcionar ao estudante a oportunidade de desenvolver as habilidades e 
competências componentes do perfil do egresso do Curso de Bacharelado em 
Engenharia de Computação; 

ii. Enriquecer o processo ensino-aprendizagem e incentivar a busca do aprimoramento 
pessoal e profissional;  

iii. Estimular a capacidade de interpretação e de articulação da relação teoria / prática;  
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iv. Contribuir para o desenvolvimento da reflexividade / criticidade do aluno. 
v. Destacar a importância da construção de um perfil profissional integralizador; 
vi. Desafiar o aluno à tomada de atitudes que vão além da absorção e reprodução de 

conhecimentos; 
vii. Propiciar um ambiente de interação e desenvolvimento de conhecimentos; 
viii. Propor problemas que possam ser resolvidos pela ação conjunta dos alunos; 
ix. Desenvolver a proatividade; 

 
CAPÍTULO 3 – DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
 
Art. 5 – Contribui para o desenvolvimento das seguintes habilidades e competências pessoais: 

i. Desenvolver o pensamento sistêmico. 
ii. Desenvolver o pensamento crítico. 
iii. Possuir disciplina pessoal. 
iv. Ter persistência. 
v. Desenvolver o autoaprendizado. 
vi. Identificar novas oportunidades de negócios e desenvolver soluções inovadoras. 
vii. Possuir abertura a mudanças. 

 
Art. 6 – Contribui para o desenvolvimento das seguintes habilidades e competências 
interpessoais: 

i. Realizar trabalho em equipe. 
ii. Possuir comunicação verbal e escrita eficientes. 

 
Art. 7 – Contribui para o desenvolvimento das seguintes habilidades e competências pessoais 
técnicas: 

i. Adquirir e transmitir conhecimentos através da leitura, pesquisa, extração, organização 
e representação de informações. 

 
CAPÍTULO 4: DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE PROJETO INTRDICIPLINAR 
Art. 8 – Elaborar a proposta do evento e encaminhar à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária; 
Art. 9 – Elaboração do relatório final de avaliação e encaminhamento à Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária para emissão dos certificados de 
participação. 
Art. 10 – Controlar a frequência nos dias do Seminário Interdisciplinar de Tecnologia e 
Sociedade. 
Art. 11 – Requerer junto à Instituição a estrutura necessária para que ocorra o Seminário 
Interdisciplinar de Tecnologia e Sociedade. 
Art. 12 – Orientar os professores de Projeto Interdisciplinar na construção das propostas de 
trabalho de cada disciplina. 
Art. 13 – Prestar esclarecimentos, sempre que solicitado, sobre as diretrizes do Projeto 
Interdisciplinar a docentes, discentes, coordenações e direção do curso de Bacharelado em 
Engenharia de Computação. 
Art. 14 – Divulgar o Regulamento dos Projetos Interdisciplinares para os Alunos, Professores e 
para a Secretaria Setorial do Curso;  
Art. 15 – Publicar e divulgar nos meios acessíveis aos envolvidos nos Projetos 
Interdisciplinares o calendário de atividades dos Projetos Interdisciplinares;  
Art. 16 – Zelar pelo bom andamento dos projetos desenvolvidos nas disciplinas de Projetos 
Interdisciplinares;  
Art. 17 – Acompanhar a evolução do desenvolvimento das atividades propostas nas disciplinas 
de Projeto Interdisciplinar;  
Art. 18 – Elucidar as dúvidas dos alunos nos horários, datas e locais acordados previamente 
com eles.  
Art. 19 – Colocar a Direção e a Coordenação dos Cursos Superiores de Computação a par das 
atividades realizadas na disciplina Projeto Interdisciplinar, sempre que for solicitado;  
Art. 20 – Encaminhar as notas finais dos trabalhos apresentados no Seminário Interdisciplinar 
de Tecnologia e Sociedade de acordo com o calendário acadêmico;  
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Art. 21 – Atentar para as solicitações e demandas por melhoria propostas por docentes e 
discentes. 
Art. 22 – Buscar soluções para as questões que não foram previstas neste Regulamento; 
Art. 23 – Arquivar uma via digital de todos os trabalhos que foram apresentados no Seminário 
Interdisciplinar de Tecnologia e Sociedade; 
Art. 24 – Encaminhar à coordenação de Pesquisa e Extensão os dois melhores trabalhos de 
cada modalidade para que esta procure oportunidade de submissão em eventos científicos. 
 
CAPÍTULO 5: DAS ATRIBUIÇÕES DO DOCENTE DE PROJETO INTERDISCIPLINAR 
 
Art. 25 – Elaborar e publicar o Plano de Ensino e o Cronograma da disciplina. 
Art. 26 – Esclarecer dúvidas levantadas pelos membros dos grupos.  
Art. 27 – Agendar dentro do horário de aula reuniões de orientação.  
Art. 28 – Informar sobre metodologia de trabalho e dar suporte integral à sua construção.  
Art. 29 – Executar o cronograma proposto.  
Art. 30 – Acompanhar a construção dos projetos, avaliando as etapas do mesmo. 
Art. 31 – Assegurar-se de que não haja fraude no desenvolvimento dos projetos e comunicar à 
coordenação quando for o caso.  
Art. 32 – Participar das bancas avaliadoras de apresentação nas datas previstas no calendário 
de atividades de Projeto Interdisciplinar.  
Art. 33 – Avaliar os projetos, justificando as notas atribuídas, nas fichas de avaliação.  
Art. 34 – Comunicar à Coordenação de Projeto Interdisciplinar quaisquer alterações ou 
dificuldades de execução dos projetos.  
Art. 35 – Encaminhar à Coordenação de Projeto Interdisciplinar os grupos e temas que 
participarão das fases de Qualificação e apresentação no Seminário Interdisciplinar de 
Tecnologia e Sociedade com a antecedência solicitada.  
Art. 36 – Fazer o fechamento das notas da qualificação e enviar para a Coordenação de 
Projeto Interdisciplinar. 
Art. 37 – Fazer o fechamento de notas com base nas fichas de avaliação preenchidas durante 
o Seminário Interdisciplinar de Tecnologia e Sociedade relativos à disciplina sob sua 
responsabilidade e entregar à Coordenação de Projeto Interdisciplinar em um prazo de dois 
dias úteis após seu encerramento.  
Art. 38 – Entregar uma via digital de todos os trabalhos que foram apresentados no Seminário 
Interdisciplinar de Tecnologia e Sociedade à Coordenação de Projeto Interdisciplinar 
Art. 39 – Participar dos eventos propostos pela Coordenação de Projeto Interdisciplinar. 
Art. 40 – Atender às solicitações da Coordenação de Projeto Interdisciplinar. 
 
CAPÍTULO 6: DAS ATRIBUIÇÕES DO DISCENTE 
 
Art. 41 – Os discentes juntamente com os professores de cada período poderão discutir os 
temas que envolvem sua área de atuação e propor temas de trabalho.  
Art. 42 – Os discentes deverão organizar as atividades em grupo de tal forma que seja 
alcançada maior aproximação com a realidade do mercado de trabalho, e aplicar os 
conhecimentos estudados nas disciplinas do referido período e dos períodos anteriores. 
Art. 43 – Tomar conhecimento do regimento, normas, publicações e outros documentos 
pertinentes à disciplina.  
Art. 44 – Elucidar dúvidas quanto às normas propostas por este regulamento.  
Art. 45 – Participar dos encontros e atividades promovidas pela disciplina de Projeto 
Interdisciplinar.  
Art. 46 – Comparecer aos encontros de orientação em local, data e horário acordados com o 
Professor. 
Art. 47 – Reportar-se ao Professor sempre que enfrentar problemas relativos aos trabalhos 
propostas na disciplina de Projeto Interdisciplinar. 
Art. 48 – Formar grupos de trabalho atendendo a definição especifica do projeto em que está 
matriculado.  
Art. 49 – Participar dos encontros de orientação e acompanhamento do projeto propostos pelo 
Professor Orientador e/ou pelo Coordenador de Projeto Interdisciplinar.  
Art. 50 – Participar de todas as reuniões de orientação.  
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Art. 51 – Participar das atividades propostas no Seminário Interdisciplinar de Tecnologia e 
Sociedade.  
Art. 52 – Observar e respeitar o cronograma da disciplina de Projeto Interdisciplinar na qual 
está matriculado, cumprindo os prazos, conforme o Cronograma de Atividades publicado pelo 
professor responsável e pela Coordenação de Projeto Interdisciplinar. 
Art. 53 – Submeter o trabalho para qualificação. 
Art. 54 – Apresentar sempre que solicitado pelo professor de Projeto Interdisciplinar ou pelo 
Coordenador de Projeto Interdisciplinar, relatório das atividades desenvolvidas.  
Art. 55 – Entregar o trabalho final respeitando os prazos propostos pelo professor de Projeto 
Interdisciplinar ou pelo Coordenador de Projeto Interdisciplinar 
Art. 56 – Definir os recursos necessários para apresentação dos trabalhos no Seminário 
Interdisciplinar de Tecnologia e Sociedade com a antecedência.  
Art. 57 – Entregar um CD contendo a versão final do trabalho ao professor da disciplina de 
Projeto Interdisciplinar. 
 
CAPÍTULO 7: DAS ATRIBUIÇÕES DO DOCENTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE 
COMPUTAÇÃO 
Art. 58 – Participar de todas as atividades propostas pela Coordenação de Projeto 
Interdisciplinar. 
Art. 59 – Orientar nos dias de Momento Sites. 
Art. 60 – Os professores dos períodos que possuem disciplina de Projeto Interdisciplinar devem 
incorporar na nota de 3 VA de suas respectivas disciplinas os valores divulgados pela 
Coordenação de Projeto Interdisciplinar, para isto devem reservar 30%  na 3 VA para este fim.   
 
CAPÍTULO 8: DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS 
Art. 61 – Os grupos de trabalho das atividades interdisciplinares deverão estruturar-se com o 
mínimo de três e máximo de cinco componentes.  
Art. 62 – O formato dos trabalhos será definido semestralmente pela Coordenação de Projeto 
Interdisciplinar, pelos professores de Projeto Interdisciplinar e pelo Núcleo Docente 
Estruturante do curso de bacharelado de Engenharia de Computação. 

 
CAPÍTULO 9: DA DIVULGAÇÃO DO EVENTO 
 
Art. 63 – A divulgação dos eventos é responsabilidade de todos os alunos matriculados nas 
disciplinas, conjuntamente com os professores curso de bacharelado de Engenharia de 
Computação. 
 
CAPÍTULO 10: DA AVALIACÃO DOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES  
Art. 64 – Será composta pela participação e realização das atividades proposta na disciplina, 
considerando a capacidade de inserção dos conteúdos trabalhadas no decorrer do semestre e 
outros critérios definidos pelo professor responsável e coordenação dos projetos 
interdisciplinares. Deve acordar com regulamento em vigor nesta instituição, ou seja, variando 
de zero a cem pontos. 
Art. 65 – A aprovação e validação de nota se fazem pela participação e execução das 
atividades propostas nas disciplinas, cumprindo inclusive, o calendário acadêmico.  
Art. 66 – O não cumprimento das atividades desenvolvidas nas disciplinas de Projeto 
Interdisciplinar implicará na reprovação do estudante nesta. 
Art. 67 – As etapas dos trabalhos propostos nas disciplinas conformarão as notas de 1ª., 2ª. V. 
A. e 3ª. VA.  
Art. 68 – A nota de 2ª. VA será composta por meio da submissão dos trabalhos a uma banca 
para qualificação.  
Art. 69 – A nota de 3ª VA é obtida por meio da apresentação do trabalho no Seminário 
Interdisciplinar de Tecnologia e Sociedade, sendo avaliado por uma banca de professores do 
curso e/ou convidados externos. 
 
CAPÍTULO 11: DA FREQUÊNCIA 
Art. 70 – Os discentes matriculados nas disciplinas de Projeto Interdisciplinar deverão participar 
de todos os encontros e eventos propostos durante o semestre, com a obrigatoriedade de 
alcançar, no mínimo, 75% de frequência. 
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Art. 71 – A ausência do acadêmico aos encontros e eventos relativos à disciplina será 
percentualmente descontada do total destas, sendo que o não comparecimento a mais de 25% 
dos eventos acarretará na reprovação do acadêmico (a) nesta disciplina.  
 
CAPÍTULO 12 – DAS SITUAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS  
Art. 72 – Casos omissos, dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento, 
serão resolvidos pela Coordenação de Projetos Interdisciplinares em conjunto com o Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação. 

 
Este Regimento foi aprovado pelo colegiado dos Cursos Superiores de Computação em: 
31/01/2017. 
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10.7 REGULAMENTO DA FEIRA DE IDEIAS 
 

UniEVANGÉLICA – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 
CURSOS SUPERIORES DE COMPUTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO DA FEIRA DE IDEIAS 
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CAPÍTULO 1 – DA APRESENTAÇÃO E DOS OBJETIVOS   
Art. 1 – A Feira de Ideias tem o objetivo de apresentar a comunidade em geral, as soluções 
criadas e implementadas, por meio de um experimento, fundamentada em ideias criados pelos 
alunos do PI-V, e desenvolvido pelos alunos do PI-VI, sob a orientação conjunta dos 
professores responsáveis pelos respectivos projetos. Seus principais objetivos são:  

 Incentivar o espírito empreendedor e a inovação junto ao público universitário;  
 Fortalecer o vínculo e disseminar a cultura de resolução de problemas por meio da 

integração universidade – empresa – sociedade em geral.  
 Apresentar soluções de TI para problemas reais da sociedade por meio dos oito eixo 

temáticos criados para esta finalidade.  
 Promover a interdisciplinaridade no âmbito dos PIs a partir da prototipação das ideias 

ou soluções selecionadas pelo PI-VI, sob a orientação dos professores responsáveis.  
Parágrafo único: o experimento é aqui chamado de MVP (minimum viable product), ou seja, 
Produto Mínimo Viável, que apresente condições de realização para atender aos clientes reais, 
por eixo temático.  Desta forma, cria-se elementos reais para recolher os dados de feedback, e 
assim atingir ao aprendizado validado, que é uma certeza com base em testes não apenas 
empírica. 
 
CAPÍTULO 2 – ALUNO MATRICULADO EM PI- V E SUAS ATRIBUIÇÕES   
Art. 2 -  Os alunos matriculados são os discentes de Engenharia da Computação, matriculados 
na disciplina de Projeto Interdisciplinar V.  
Art. 3 - As tarefas a serem desempenhadas pelo aluno são:  
Parágrafo primeiro: Participar ativamente da preparação da V Feira de Ideias, no âmbito da: 
organização dos grupos de trabalho, elaboração da documentação das soluções propostas por 
eixo temático.  
Parágrafo segundo: As atividades de criação e documentação das soluções propostas por eixo 
temático serão em grupo, a ser definido pelo coordenador do PI-V.   
Parágrafo terceiro: Os eixos temáticos serão distribuídos por grupos de trabalhos, que terá a 
função de propor duas ideias por eixo temático, que possibilite a implementação do MVP, com 
a entrega da documentação contendo: escopo e no mínimo cinco requisitos de funcionalidade.  
Parágrafo quarto: Buscar parceria e alternativa para participação da sociedade acadêmica e 
nos representantes de instituições sociais, no evento de apresentação das soluções 
desenvolvidas.  
Parágrafo quinto: Os componentes de grupo de trabalho não poderão participar de outros 
grupos, nem tampouco, inscrever-se individualmente. 
Parágrafo sexto: os professores responsáveis pelo PI-V e PI-VI não se responsabilizarão por 
eventuais problemas técnicos que ocorram em relação ao funcionamento dos equipamentos 
dos alunos e outros problemas de natureza exclusivamente tecnológica. 
 
CAPITULO 3 – EIXOS TEMÁTICOS  
Art. 4 – Eixo Temático é a área idealizada para criação de soluções tecnológicas que atenda a 
demanda da sociedade em geral e acadêmica, se inicia no PI-V, quando os alunos idealizam e 
descrevem o MVP de duas(soluções) ideias, distribuídos entre os oitos eixos temáticos criados 
para esta finalidade.   
Art.  5– Os oito eixos temáticos para os projetos da V Feira de Ideias, destacados a seguir:  
 
1º ) Dados: exemplo aplicado a agricultura – possibilidade de usar os dados das projeções da 
agricultura brasileira. 
 
2º )  Eficiência e recursos naturais- possibilidade de  app para monitorar o uso de energia nas 
casas, ligado à internet, de modo que o usuário possa definir sua meta de gastos.  
 
3º ) Integração de serviços que facilita a vida de usuários – possibilidade de aplicativo que 
realmente integra serviços e facilita a vida dos usuários. 
 
4º ) Cidades inteligentes – possibilidade de aplicativos de colaboração entre pessoas do 
mesmo bairro, cidade ou país vão aumentar sua relevância nos próximos anos.   
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5º ) Economia compartilhada – possibilidade de  compartilhar uma com várias pessoas ou 
realizar trocas é uma nova tendência.  
 
6º ) Internet das coisas- possibilidade de criar aplicativos se que transforme as casas 
inteligentes, carros autônomos e geladeiras ligadas à internet. 
 
7º )  Telemedicina- possibilidade de criar aplicativos de monitoramento de doenças, 
atendimento remoto e acompanhamento de operações são alguns exemplos. 
 
8º )  Teletrabalho – possibilidades de criar  aplicativos que auxiliem o trabalho realizado fora da 
empresa. 
Parágrafo primeiro: Alunos matriculados no Projeto Interdisciplinar V e VI, são os responsáveis 
em propor ideias ou soluções por eixo. 
Parágrafo segundo: os projetos desenvolvidos em PI-VI anteriores poderão inscrever na Feira 
de Ideias, para o desenvolvimento da metodologia CANVAS, e prototipação em parceira com 
PI-VI.  
 
CAPÍTULO 4 – DA PARTICIPAÇÃO  
Art. 6 – A participação na Feira de Ideias é realizada a partir da matricula na disciplina de PI-V, 
e estruturada em grupo, a ser definido pela coordenador do PI. 
Parágrafo primeiro: Cada equipe de trabalho avaliará apenas uma ideia de negócio e os 
integrantes de cada equipe não poderão participar de outras equipes, nem tampouco, 
inscrever-se individualmente com outra ideia de negócio.   
Parágrafo segundo: Todos os membros da equipe de trabalho devem ser estudantes do Centro 
Universitário de Anápolis- UniEvangélica. 
Art. 7 – Os alunos matriculados em PI-V implicará a total aceitação do presente Regulamento. 
 
CAPÍTULO 5 – DAS ETAPAS DO PROJETO INTERDISCIPLINAR V  
Art. 8 – A Feira de Ideias será realizada nas seguintes etapas: 
1º) Etapa – Montagem das equipes de trabalho. 
2º) Etapa -  Apresentação de duas ideias (solução tecnológica) por eixo temático. 
3º) Etapa - Elaboração do projeto de funcionalidade da duas ideais apresentadas para os 
coordenadores de PI-V e VI.  
4º) Etapa – Seleção das ideias para prototipação, será conjunta, com a participação dos alunos 
de PI- V e PI- VI. 
5º) Etapa - Orientação os grupos de desenvolvimento do MVP a proceder a avaliação 
mercadológica utilizado a metodologia “BMG”. 
6º) Etapa – Apresentar o CANVAS do experimento. 
7º) Etapa – Apresentar o PITCH do experimento.  
 
CAPÍTULO 6 – DA AVALIAÇÃO 
Art. 9 – A composição da nota de PI-V será obtida em grupo. 
Art. 10 – A nota será distribuída em 1ª, 2ª e 3ª V.A. 
Art. 11 – A nota de 1ª V.A será obtida mediante a participação na atividades propostas e 
entrega da documentação de registro das ideias por eixo temático.  
 
Art. 12 – A composição da nota de 2ª V.A será a apresentação do CANVAS dos projetos.  
Art. 13 – A composição da nota de 3ª V.A será apresentação do PITCH e entrega do relatório 
da solução avaliada pelo grupo de trabalho. 
 
CAPÍTULO 7  – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
Art. 14 – Os projetos estudados e avaliados serão apresentado da Feira de Ideias ao final da 4ª 
Etapa serão conhecidos no evento de premiação que acontecerá no dia 22/11/2016, às 19 
horas, no Carlos Mendes, local que acontecerá a XV SITES.  
 
CAPÍTULO 8 – DAS CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO 
Art. 15 – Será eliminado o(s) participante(s) que:    
 

a. plagiar ou ferir direitos autorais existentes;   
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b. não comparecer aos eventos presenciais previstos no regulamento; 
c. utilizarem de substâncias ilícitas e comportamento inadequado que comprometam a 

credibilidade da instituição.    
d. não participar dos eventos de preparação da Feira de Ideias.     

 
Art. 16 – Em qualquer caso de eliminação, e equipe será reprovada na disciplina. 
 
CAPÍTULO 9– DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS   
Art. 17 – O participante da Feira de Ideias poderá contar com o apoio e a orientação de 
especialistas dedicados para este fim e formalmente designados pela coordenação.   
  
Art. 18 – Este Regulamento será amplamente divulgado junto aos discentes do Curso de 
Engenharia de Computação.  
 
Art. 19 – Casos omissos, dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento, 
serão resolvidos pela Coordenação de Projetos Interdisciplinares. 
     
Anápolis, 20 de setembro de 2016 
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10.8 TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS NA FTT  
 
Termo de adesão, que entre si celebram, de um lado a ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA 
EVANGÉLICA, pessoa jurídica de direito provado, filantrópica, CNPJ n° 01.060.201/0001-05, 
com sede na Av. Universitária Km 3,5, Cidade Universitária – Anápolis/Go, mantenedora do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS, neste ato representado por seu Reitor, Carlos 
Hassel Mendes e de outro lado a/o discente do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS, 
Nome do Discente, matrícula num.Matricula estado civil estadoCivil, residente à Endereço, 
RG nº numeroRG expedido por expedição, CPF n° numeroCPF, doravante denominado 
voluntário/bolsista da Fábrica de Tecnologias Turing (FTT), unidade do curso de 
Engenharia de Computação. que se regerá pelos seguintes termos: 

1. O voluntário/bolsista prestará o serviço de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 
18:30. 

2. O voluntário/bolsista fica ciente que o horário de intervalo durante o período na Fábrica 
de Tecnologias Turing é das 15:40 às 16:00. 

3. O voluntário/bolsista fica ciente que atrasos tanto no horário de entrada quanto retorno 
do intervalo acarretará em advertência por escrito, lembrando que estes possuem 
tolerância de 10 minutos no dia. 

4. Não será permitida a entrada de aluno ou convidados de alunos na fábrica, exceto os 
integrantes da Fábrica de Tecnologias Turing.  

5. É proibida a entrada de alimentos da fábrica, exceto em eventos autorizados pela 
coordenação.  

6. Não é permitida a realização de trabalhos e/ou tarefas não relacionadas com os 
projetos da fábrica de funcionamento da mesma, exceto quanto autorizado pela 
coordenação.  

7. Não é permitida a retirada de qualquer equipamento sem autorização. 
8. Não é permitido o empréstimo de equipamentos da fábrica. 
9. Não é permitido o compartilhamento de qualquer dado e/ou arquivo referente aos 

projetos da fábrica, exceto o compartilhamento interno. 
10. Ao acumulo de três advertências por escrito o voluntário/bolsistas será convidado a se 

retirar, desvinculando assim da Fábrica de Tecnologias Turing.  
11. O voluntário/bolsista acima identificado tem plena ciência de que os serviços não gera 

vínculo empregatício, e não dá direito à quaisquer vencimentos ou vantagens. 
12. Os serviços prestados são os seguintes: 

 Desenvolvimento e manutenção de Sistemas de Informação em projetos 
alocados na Fábrica de Tecnologias Turing. 

 Atividades na área de Qualidade de Produto e Processo de Software. 

 Treinamento de usuários. 

 Multiplicação de conhecimentos adquiridos. 

 Outras atividades relacionadas à Fábrica de Tecnologias Turing.  
13.  No exercício do trabalho voluntário, o prestador signatário assume a responsabilidade 

pelos danos que causar à instituição UniEVANGÉLICA, e a terceiros por culpa ou dolo.  
14. O presente termo de adesão terá vigência de dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa, podendo 

ser rescindido a qualquer momento, sem qualquer ônus para as partes. 
15. A UniEVANGÉLICA reserva-se no direito de cancelar a oferta de trabalho ao signatário 

nos seguintes casos: 

 Por abandono do prestador de serviço caracterizado pela ausência de até 
três vezes em atividade ou incumbência transferidas pela Direção do Curso 
sem justificativa plausível. 

 Quanto o voluntário/bolsista agir em desacordo com os princípios éticos e 
morais ou, por comprovadas. 

 Imperícia, negligência ou imprudência der causa a danos, tanto à 
UniEVANGÉLICA, como a terceiros. 

 Demonstrar reiterada inaptidão para as funções a que propôs 
desempenhar como voluntário/bolsista.  

16. Estando ciente, pois, de todas as condições, firma o presente TERMO DE ADESÃO 
conjuntamente com o Reitor do Centro Universitário de Anápolis e a diretora do Curso 
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de Engenharia de Computação – UniEVANGÉLICA, na presença de duas testemunhas 
instrumentárias. E em três vias de igual teor. 
 

Anápolis, dd de mmmm de aaaa 
 
 

_______________________________________ 
Dr. Carlos Hassel Mendes da Silva 

Reitor do Centro Universitário de Anápolis 
 
 

_______________________________________ 
Profa. Ma. Viviane Carla Batista Pocivi 
Reitor do Centro Universitário de Anápolis 

 
 

_______________________________________ 
Aluno 

Voluntário/Bolsista 
 
Testemunhas: 
 
_______________________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
 
 
_______________________________________ 
Nome: 
CPF: 
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10.9 PARCERIA INTERNACIONAL – ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO/FTT 
E ISPVIDA 
 

Pré-Projeto de Parceria Internacional 
Engenharia de Computação/FTT e ISPVIDA 

 
OBJETIVO GERAL: 

 Desenvolver um sistema de informação gerencial para o Instituto Superior Politécnico – 
ISPVIDA. 

 
FASES INICIAIS: 
Fase 1: Análise do sistema de Boletim de Frequência Institucional (BF). 

o Objetivo: aproveitar o máximo possível o que já se tem desenvolvido, 
produzindo experiência de uso e resultados rápidos para o cliente (ISPVIDA). 

o Recursos necessários:  
 Disponibilidade de acesso a uma cópia do código fonte do sistema, 

script SQL da base de dados e de toda a documentação relacionada. 
 Disponibilidade do encarregado do CPD ou indicado por este em retirar 

dúvidas que possam surgir a respeito do sistema. 
 Profissional da área de TI e Gestão, para realizar as análises e gerar 

os relatórios (análise será realizada pela diretora/coordenadora da 
FTT, sem alocação de carga/horária adicional, não gerando custos 
para a instituição). 

o Resultado esperado:  
 Relatório indicando de forma preliminar o que pode ser aproveitado do 

BF, tendo como base as necessidades apresentadas pelo ISPVIDA em 
reunião dia 21/08/2015. 

o Período de execução: de 01 a 08 de setembro. 
 
Fase 2: Visita in loco ao cliente. 

o Objetivos:  
 Conhecer as circunstâncias e necessidades singulares do ambiente de 

implantação do projeto.  
 Analisar e mapear os processos em cada uma das unidades 

institucionais do ISPVIDA envolvidas (secretaria, acadêmico, 
financeiro, recursos humanos, administrativo, outros). 

 Gerar e validar alguns protótipos de interface produzidos no local, com 
base nos requisitos a serem levantados. 

 Validar a aceitação do cliente sobre as funcionalidades do sistema, 
com o fim de dar continuidade ao desenvolvimento à distância do 
projeto, sem correr o risco de produzir algo que não atende às 
necessidades do cliente (utilizar uma versão do BF). 

 Levantar requisitos técnicos para a produção do sistema: tecnologias 
(PHP, JAVA, outro), Infraestrutura (rede, internet, servidor, 
equipamentos), Softwares (sistema operacional e outros relacionados). 

 Conhecer e designar os responsáveis por informar e aceitar os 
requisitos (in loco e no desenvolvimento à distância). 

 Levantar outras possibilidades de parceria para desenvolvimento de 
sistemas semelhantes (reuso de software), portais, treinamentos, etc., 
no ISPVIDA e em outras instituições. 

o Recursos necessários:  
 Departamento de informática liberar um link no servidor virtual para 

simulações do BF no ambiente in loco: ftt.unievangelica.edu.br/ispvida 
 Custeio de viagem e despesas relacionadas (alimentação, 

hospedagem e transporte local). 
 Profissional da área de TI e Gestão, para realizar as análises e gerar 

os relatórios (será indicado um profissional do curso para a consultoria 
e geração dos resultados, sem honorários/custos de hora/aula para a 
instituição). 
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 Sugestão: participação também de um estagiário da FTT, para 
garantir a realização dos objetivos propostos, aproveitando ao 
máximo a visita in loco. 

 Envolvimento do NAI para direcionar as ações de internacionalização e 
de atendimento da visão institucional acerca do projeto. 

 Envolvimento institucional para a tomada de decisão sobre a autoria e 
disponibilização aos envolvidos dos resultados gerados nesta fase. 

o Resultados esperados:  
 Relatório indicando os recursos tecnológicos (infraestrutura e rede) que 

o ISPVIDA necessita dispor para desenvolvimento e implantação do 
projeto. 

 Mapeamento dos processos do ISPVIDA (recurso indispensável para o 
desenvolvimento do projeto).  

 Protótipos de algumas interfaces validados pelo ISPVIDA. 
 Termo de validação e aceitação dos requisitos levantados, assinado 

pelo ISPVIDA. 
 Plano de comunicação, contendo informações de contato dos 

responsáveis por informar e aceitar os requisitos na sequência do 
desenvolvimento à distância. 

 Avaliação do ISPVIDA acerca de sua experiência sobre o uso da 
versão do BF. 

 Relatório sobre possibilidades de outras parcerias. 
 Relato de experiência, em formato de paper para publicação científica. 

o Período de execução: de 09 a 30 de setembro. 
 
Fase 3: Elaboração do plano de projeto. 

o Objetivos:  
 Desenvolver o plano de projeto, apontando escopo, cronograma, 

recursos necessários e riscos. 
 Analisar viabilidade do desenvolvimento do projeto. 

o Recursos necessários:  
 Profissionais da área de TI e Gestão, para desenvolver o plano de 

projeto (será desenvolvido pela direção, em conjunto com um docente 
e um estagiário da FTT, sem custos para a instituição). 

 Envolvimento do NAI para direcionar as ações de internacionalização e 
de atendimento da visão institucional acerca do projeto. 

 Envolvimento da FUNEV e/ou outras instâncias institucionais para as 
questões contratuais e de captação/disponibilização de recursos. 

o Resultados esperados:  
 Plano de Projeto para o Desenvolvimento do Sistema. 
 Análise de viabilidade técnica para o desenvolvimento do projeto. 

o Período de execução: de 01 a 15 de outubro. 
 
OPORTUNIDADES: 

 Desenvolvimento de habilidades e competências multidisciplinares em todos os 
envolvidos; 

 Engajamento do curso de Engenharia de Computação nas ações de 
Internacionalização, buscando atender as expectativas institucionais acerca deste 
processo; 

 Fortalecimento da pesquisa e produção científica com temáticas multidisciplinares, com 
foco em geração de conhecimento, inovação, internacionalização e publicação; 

 Desenvolvimento de produto de software que pode ser pensado como fonte de recurso 
institucional; 

 Levantamento de possibilidades de Captação de projetos/recursos: 
o Globais, por meio de fornecimento de Competências/Serviços para a Angola 

(desenvolvimento de portais e sistemas de informação, treinamentos, 
consultorias em Informática e outras áreas de conhecimento, bem como a 
manutenção dos sistemas de informação produzidos). 
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o Locais, por meio do marketing positivo gerado pelo portfólio de projetos 
internacionais. 

 Geração de marketing direcionado aos resultados e o próprio processo de 
internacionalização, com o fim de captar alunos e parceiros (site institucional nacional e 
internacional, redes sociais, outras fontes). 

 
DESAFIOS: 

 Manter uma equipe de alunos com menor rotatividade e maior visão de mercado de 
trabalho para o desenvolvimento do projeto. 

 Gerenciar um projeto desenvolvido em sua grande parte à distância. 
 Desenvolver interfaces com design interativo e autoexplicativo. 
 Oportunizar treinamentos especializados com foco na produtividade que o mercado 

exige (framework e planejamento ágil); 
 
 
Profª Ma. Viviane C. B. Pocivi, CSM, CSPO. 
UniEvangélica - Cursos de Computação 
Diretora, Port. 4 de 25/01/2010 
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ANEXO I – Pré-Projeto em Mapa Mental 

 


