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O presente documento tem como propósito descrever o Projeto Pedagógico 

do Curso de Engenharia de Software do Centro Universitário de Anápolis. O mesmo foi 

elaborado em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais em vigor. Além 

disto, utilizou-se o Currículo de Referência da Sociedade Brasileira de Computação e 

fontes internacionais (Association for Computing Machinery e IEEE Computer Society) 

como base para a sua estruturação. 

O Bacharelado em Engenharia de Software foi delineado de maneira a 

associar a teoria-prática, a interdisciplinaridade e as demandas regionais, visando a 

formação de um profissional apto a atuar no desenvolvimento e manutenção de produtos 

de software de qualidade. 

Desta forma, tem-se como objetivo formar Engenheiros de Software visando a 

construção, manutenção e gerência de softwares de qualidade para a sociedade, em 

conformidade com princípios, padrões e boas práticas da Engenharia de Software e 

questões ético-legais, observando as tendências tecnológicas e mercadológicas. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 

 

1.1 Contexto socioeconômico e político da sociedade contemporânea 

As mudanças provocadas pelo avanço do conhecimento, da tecnologia 
e da comunicação apresentam novos rumos e desafios não somente em setores 
produtivos, mas nas 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.  

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, 
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contribuindo para a melhoria das condições de vida e o desenvolvimento cultural e 
socioeconômico da região. 

O Centro Universitário de Anápolis objetiva ampliar sua prestação de 
serviços por meio de modalidades de ensino diversificadas, em nível presencial e 
a distância, articuladas à pesquisa e à extensão, com base na qualidade social e 
na excelência acadêmica e pedagógica. Essa visão apoia-se nas demandas por 
ensino superior, necessário à formação do cidadão, como resposta à premência 
do desenvolvimento regional, buscando a inserção sociocultural e produtiva, de 
modo a contribuir para a elevação dos níveis de qualidade de vida e dignidade da 
coletividade. 

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

Nesta perspectiva, torna-se premissa o repensar da educação a partir 
de aspectos inovadores. No contexto da sociedade contemporânea o currículo 
integrador tornou-se referência para a formação de indivíduos sociais e 
profissionais que atendam os anseios concernentes a um modo de pensar e agir 
que seja reflexivo e globalizado, impondo ao profissional uma postura que vai 
muito além do conhecimento técnico-científico.  

Para tanto, torna-se imprescindível que o profissional engenheiro de 
software seja capaz de dialogar seus conhecimentos técnicos dentro de uma 
complexa estrutura econômica-política-social cuja conjuntura ainda é fortemente 
permeada pela desigualdade. O desenvolvimento de uma visão crítico-reflexiva 
torna-se premissa para a resolução de problemas, usando de seus 
conhecimentos, de forma ética e legal, para impactar positivamente o contexto 
social.  

Abarcar ações inovadoras e empreendedoras torna-se essencial, tanto 
para obter ganhos sociais, quanto para o desenvolvimento profissional. O desafio 
está em fazer uso de soluções computacionais para tratar de situações cotidianas, 
simples ou complexas, que sofrem o peso da desigualdade de acesso e usufruto 
às mesmas. 

É necessário que os profissionais sejam habilitados não apenas no 
desenvolvimento destas tecnologias, mas que também tenham responsabilidade 
na construção de uma sociedade mais igualitária, que saiba fazer uso da ciência e 
tecnologia para a promoção do bem-estar social e da consciência político-
econômica. 

Ciente de sua responsabilidade é que este projeto pedagógico foi 
construído, aceitando a responsabilidade de que precisa contribuir para a 
formação de profissionais com agir e pensar reflexivo e integrado às 
responsabilidades ético-sociais. O curso de bacharelado em Engenharia de 
Software – UniEvangélica visa formar profissionais conscientes de suas 
responsabilidades sociais e profissionais. Que sejam capazes de incorporar a 
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suas ações a prática da reflexividade e façam uso dos seus conhecimentos 
técnicos, também, com reponsabilidade humana e ambiental. 

 

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. 

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 
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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 modalidade a 
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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 posição geográfica da cidade de Anápolis foi privilegiada por colocá-
la entre a capital federal e o estado de Goiás. Este contexto foi muito bem 
aproveitado quando da instalação do Porto Seco e do Aeroporto de Cargas, 
promovendo a integração entre as regiões do país. Este cenário é benéfico para a 
consolidação de empresas e a consequente abertura de vagas de trabalho.  

Quando considerando a estrutura socioeconômica de Anápolis, 
percebe-se que a cidade possui a pirâmide etária com alto percentual de 
concentração entre 20 e 24 anos, ou seja, indivíduos em idade adequada para 
inserção no mercado de trabalho. (IBGE,2015) 

A soma destes fatores favorece a proposta de um curso de graduação 
em Engenharia de Software, já que a qualificação profissional se faz 
imprescindível aos profissionais que pretendem adentrar, permanecer e galgar 
novos patamares no mercado profissional. Pensando nisto e nas exigências 
mercadológicas de um profissional com capacidades complexas, é que se 
pretende um curso capaz de formar profissionais aptos para a criação de sistemas 
de software inteligentes, mas que respeitam os princípios humanos, éticos e 
legais.   

No arrojo de alcançar tais objetivos o curso oferece como diferencial 
uma estrutura didático-pedagógica reconhecida pela Sociedade Brasileira de 
Computação; a estrutura de uma Fábrica de Tecnologia Turing – FTT com 
possibilidade de desenvolvimento de projetos reais; a formação acadêmico-
profissional com perfil integralizado, capaz de atuar de forma inovadora e 
empreendedora, com respostas rápidas às exigências impostas pelo mercado de 
trabalho contemporâneo; parcerias com Instituições nacionais e internacionais e 
laboratórios modernos, entre outros aspectos. 
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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: 
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A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios 
cristãos, tem como missão: promover, com excelência, o conhecimento por meio 
do ensino nos diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando a formação 
de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 

Imbuída de sua missão, a Instituição tem, enquanto valores, a 
competência, o profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas ações 
por princípios éticos, morais e cristãos. 

A Instituição nutre, ainda, a expectativa de que, nos próximos 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 
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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 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) é atendida por meio da Resolução CAS nº 9, de 21 de 
junho de 2017.  

Esta resolução institui o Programa de Atendimento Educacional 
Especializado a Alunos com Transtorno do Espectro Autista (PAEE-TEA) no 
Centro Universitário de Anápolis, com o objetivo de atender adequadamente as 
solicitações de alunos com espectro autista.  

A Coordenação do Núcleo de Acessibilidade da UniEVANGÉLICA será 
responsável pela supervisão e coordenação de todos os professores tutores de 
discentes com transtorno do espectro autista, bem como pelo acompanhamento 
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dos processos de identificação, adaptação e desenvolvimento da aprendizagem 
desses alunos. 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. 

Desta forma as funções do Coordenador do Núcleo de Acessibilidade 
da UniEVANGÉLICA  no que se refere ao Atendimento Educacional Especializado 
a Alunos com Transtorno do Espectro Autista compreende: i – acompanhar e 
orientar os diretores de cursos no processo de identificação de alunos com 
transtorno do espectro autista; ii – receber o encaminhamento dos diretores e 
promover a inserção dos alunos com transtorno do espectro autista no PAEE-TEA; 
iii – estabelecer diálogo com a direção e a coordenação dos cursos, a fim de 
promover, no âmbito do curso, as mudanças e adaptações necessárias à inclusão 
do aluno com transtorno do espectro autista; iv– acompanhar e orientar as 
adaptações de espaço físico necessárias à circulação e à realização de atividades 
de alunos com transtorno do espectro autista no ambiente acadêmico;  v – 
orientar, acompanhar e supervisionar o trabalho dos professores tutores em 
exercício; vi – auxiliar a direção dos cursos na escolha e capacitação de 
professores tutores para cada caso, vii – prestar contas à Reitoria e à Pró-Reitoria 
Acadêmica, através de relatórios semestrais, do andamento do acompanhamento 
de todos os casos de alunos com TEA dos cursos do Centro Universitário.  

Vale ressaltar que será garantido em edital, a candidatos ao processo 
seletivo (vestibular) com transtorno do espectro autista, que se identifiquem, 
solicitem e obtenham atendimento especial durante a realização das provas 
conforme suas necessidades, mediante a solicitação de atendimento especial na 
realização de provas do processo seletivo deverá ser acompanhada de atestado 
médico, laudo ou outro documento médico que comprove a condição do 
candidato.  

Uma vez identificado discente com transtorno do espectro autista, será 
disponibilizado um professor tutor do curso devidamente capacitado para fazer o 
acompanhamento de seu processo de aprendizagem, em cada semestre letivo, 
que atenda aos seguintes requisitos: i – ser ou ter sido professor do discente que 
irá acompanhar, ou ter estabelecido com esse aluno um vínculo de confiança; ii – 
ser aceito pelo aluno como seu tutor; iii – ter disponibilidade de horário para 
encontrar com o aluno durante 02 (duas) horas por semana, 03 (três) semanas por 
mês; iv – ter disponibilidade de horário para frequentar as supervisões com o 
Coordenador do Núcleo de Acessibilidade da UniEVANGÉLICA, 01 (uma) vez por 
mês. 

Para atender a esta demanda será disponibilizado professor tutor de 
discente com transtorno do espectro autista, o qual tem a função de: i – adaptar as 
metodologias e práticas pedagógicas às necessidades do discente; ii – orientar, 
conscientizar e sensibilizar os colegas de sala para o acolhimento desse aluno; iii 
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– criar oficinas e outras atividades pedagógicas individuais ou em grupo, voltadas 
para o aluno, em horários diferentes do horário de aula, a fim de facilitar a 
aprendizagem dos conteúdos ministrados no curso; iv – promover junto aos 
professores do curso, o aumento do uso de estímulos visuais; v – orientar os 
professores do curso quanto à necessidade de fornecimento de instruções claras 
durante as atividades didático-pedagógicas; vi – promover intervenções 
pedagógicas que estimulem as relações sociais e a comunicação; vii – estabelecer 
diálogo entre a direção, a coordenação do curso e os familiares ou responsáveis 
legais pelo aluno, a fim de promover as adaptações necessárias à sua inclusão, 
viii – apresentar relatórios bimestrais de suas atividades como tutor à direção do 
curso e à Coordenador do Núcleo de Acessibilidade da UniEVANGÉLICA. 

O Centro Universitário de Anápolis oferecerá cursos específicos e 
atualizados sobre o transtorno do espectro autista (TEA) aos professores que irão 
atuar como tutores dos discentes nessa condição. Para operacionalizar o 
atendimento dos professores tutores aos discentes com transtorno do espectro 
autista será orientado pela direção do curso, em consonância com o que preceitua 
a legislação e conforme as orientações do Coordenador do Núcleo de 
Acessibilidade da UniEVANGÉLICA a fim de criar condições para que esses 
alunos permaneçam no curso até concluir, com sucesso, sua formação. 

O processo de acompanhamento especializado a alunos com 
transtorno do espectro autista será avaliado continuamente pelo diretor de curso, o 
qual deverá apresentar relatório ao Coordenador do Núcleo de Acessibilidade da 
UniEVANGÉLICA, ao final de cada semestre letivo, constando os seguintes 
aspectos:  i – avaliação das atividades docentes do professor tutor; ii – avaliação 
do processo de aprendizagem do aluno; iii – parecer sobre a pertinência da 
continuação do professor como tutor. 

O acompanhamento e avaliação de desempenho do aluno com TEA 
será de responsabilidade do diretor do curso, em consonância a coordenação 
vigente para tal função, a qual emitir relatório baseado na avaliação do professor 
tutor, bem como no acesso às atividades didáticas realizadas pelos alunos, para 
constatar o resultado do processo de acompanhamento deste aluno. 
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

3.1 Identificação do curso 

 
Nome do curso Engenharia de Software 

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. 

Ato Autorizativo 

Resolução CAS Nº.61, de 23 de Agosto de 2017, que 
autoriza a criação do Bacharelado Engenharia de Software. 
Resolução CAS Nº. 79, de 14 de dezembro de 2017, que 
aprova a matriz curricular do Bacharelado em Engenharia de 
Software. 

Número de vagas anuais / 
semestrais 

120 vagas anuais; 60 semestrais. 

Turno Noturno 

Carga-horária total (horas/aula) 3840 h/a 

Carga-horária total 
(horas/relógio) 

3200 h/r 

Tempo mínimo para 
integralização 

8 semestres letivos (4 anos) 

Tempo máximo para 
integralização 

12 semestres letivos (6 anos) 

 

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. 



 

 
 

 

Página 17 de 176 

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.  

 

3.2.1 Regime Escolar 

O regime escolar do curso de Engenharia de Software 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 

São ofertadas anualmente 120 vagas para o curso de Engenharia de 
Software. A entrada é 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 

A Engenharia de Software é a área da Ciência da Computação, 
responsável pelo estabelecimento de técnicas e práticas para a realização de 
diferentes atividades da vida cotidiana e do dia-a-dia mediadas por sistemas, em 
organizações privadas e públicas. É visível, o uso dos softwares na vida em 
sociedade em diferentes dispositivos de uso pessoal (celulares, televisão, 
dispositivos de áudio), até diferentes sistemas de informação que apoiam a busca, 
disponibilização e uso de informação seja na Internet ou numa organização 
específica. 

O desenvolvimento e manutenção de tais softwares demandam 
profissionais cada vez mais qualificados, capazes de entender todo o processo de 
sua produção e de atuar explicitamente na definição e melhoria de tal processo. 
Desta forma, a engenharia de software propõe métodos sistemáticos com o uso 
adequado de ferramentas e técnicas, que levam em consideração o problema 
sendo resolvido, as restrições inerentes a tal desenvolvimento, bem como os 
recursos disponíveis [Sommerville, 2016]. 

A construção de software envolve uma série de decisões importantes, 
tais como: (i) a escolha de técnicas e ferramentas adequadas para cada uma das 
fases (análise e especificação de requisitos, projeto da arquitetura do software, 
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codificação, testes e manutenção) envolvidas no processo de desenvolvimento; (ii) 
o planejamento e gestão dos recursos humanos e físicos disponíveis; e (iii) o 
treinamento das pessoas participantes do processo para execução. Tudo isso 
deve ser feito considerando não apenas a natureza e complexidade do software 
sendo desenvolvido, mas também a cultura de desenvolvimento e nível de 
conhecimento tecnológico da equipe responsável pelo seu desenvolvimento. 

O mercado brasileiro de Tecnologia da Informação, incluindo hardware, 
software, serviços e exportações de TI, movimentou 39,6 bilhões de dólares em 
2016, representando 2,1% do PIB brasileiro e 1,9% do total de investimentos de TI 
no mundo, um resultado sensivelmente inferior às participações apontadas no ano 
anterior, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES, 
2017). Considerando-se apenas o mercado interno, sem considerar a exportação 
da ordem de 1,1 bilhão de dólares, o mercado total de TI foi da ordem de 38,5 
bilhões de dólares. Deste valor, 8,475 bilhões vieram do mercado de software e 
10,227 bilhões do mercado de serviços, sendo que a soma destes dois segmentos 
representou 48,5% do mercado total de TI, consolidando a tendência de 
passagem do país para o grupo de economias com maior grau de maturidade no 
mundo, que privilegiam o desenvolvimento de soluções e sistemas.  

Em 2016, a utilização de programas de computador desenvolvidos no 
país (incluindo o software sob encomenda) representou 31% do investimento total, 
mantendo a tendência de crescimento da participação do software desenvolvido 
no país em relação ao mercado total, que vem sendo apontada desde 2004. O 
estudo apontou para cerca de 15.700 empresas dedicadas ao desenvolvimento, 
produção, distribuição de software e de prestação de serviços no mercado 
nacional, sendo que aproximadamente 59,5% delas possui atividade principal 
voltada para o desenvolvimento e produção de software ou a prestação de 
serviços usuários do setor (ABES, 2017). 

As informações apontadas acima só reforçam a importância da 
necessidade de bons profissionais engenheiros de software. Uma pesquisa 
realizada pelo site CarreerCast.com em 2017 aponta a profissão de engenheiro de 
software em 2º lugar em um ranking dos melhores empregos em TI nos EUA, com 
um crescimento projetado de 17%, a média salarial pode chegar aos US$100,690 
anuais perdendo somente para a profissão de Analista de Segurança da 
Informação.  Essas informações são baseadas no relatório de empregos de 2017. 
As informações de salário e perspectivas de crescimento são geradas a partir do 
Bureau of Labor Statistics com uma perspectiva de crescimento até o ano de 
2024. No cenário nacional a profissão de engenheiro de software está entre as 10 
melhores profissões em um ranking geral de profissões. 

Vale destacar as evoluções dos principais modelos de utilização e as 
mudanças de comportamento dos usuários:  

i) A internet das coisas é uma agregação de pontos de extremidade − 
ou “coisas” − que são identificáveis unicamente e que se comunicam através de 
uma rede sem interação humana, usando alguma forma de conectividade 
automatizada, local ou globalmente; 
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ii) Licenciamento Tradicional de Licenças: estas receitas incluem a 
receita coletada para licenças de software a qualquer prazo, para novas 
instalações de um software e licenças para opções de software adicionais que 
permitam mais usuários ou mais recursos do sistema do computador para ser 
usado pelo software licenciado;  

iii) Manutenção: consiste em taxas cobradas para a melhoria contínua 
do software licenciado por reparar defeitos conhecidos e erros e/ou melhorar e 
atualizar o produto, bem como para o suporte técnico básico do software 
licenciado, os quais são normalmente entregues em um termo fixo e renovável de 
serviço;  

iv) Aplicações colaborativas permitem que grupos de pessoas possam 
trabalhar em conjunto através da partilha de informações e processos; 

v) Aplicações de conteúdo incluem software de gerenciamento de 
conteúdo, criação e publicação de software, sistemas de inteligência artificial / 
cognitivas, de análise de conteúdo e software descoberta, software e Discovery e 
portais corporativos; 

vi)  Aplicações de CRM são para automatizar processos de negócios 
com o cliente em uma organização, independentemente da especificidade da 
indústria (ou seja, vendas, marketing, atendimento ao cliente e contact center); 

vii) Aplicações de gestão de recursos empresariais são projetadas para 
automatizar e otimizar processos de negócios relacionados com os recursos 
necessários para atender negócios ou objetivos organizacionais. 

Com a crescente demanda de softwares cada vez mais profissão de 
engenheiro de software suscitam ações para a expansão da oferta de curso de 
nível superior para atender a esta crescente demanda no contexto nacional e 
internacional. 

 
 

3.4 Objetivos do curso 

3.4.1. Objetivo Geral 

Formar Engenheiros de Software visando à construção, manutenção e 
gerência de softwares de qualidade para a sociedade, em conformidade com 
princípios, padrões e boas práticas da Engenharia de Software e questões ético-
legais, observando as tendências tecnológicas e mercadológicas. 

  
 

3.4.2. Objetivos Específicos 

Formar Engenheiros de Software capazes de: 
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 Planejar, construir e manter sistemas e processos de software de 
qualidade, para diversos tipos de demandas, de maneira sistemática e 
controlada; 

 Gerenciar projetos, serviços e experimentos em engenharia de software, 
de forma colaborativa em equipes multidisciplinares, em grupos sociais 
complexos e heterogêneos, integrando o desenvolvimento humano, 
profissional e organizacional; 

 Desenvolver visão crítica e criativa, por meio do uso de estratégias na 
identificação e resolução de problemas, que considerem questões 
sociais, profissionais, legais, econômicas, éticas, políticas e 
humanísticas; 

 Empreender e/ou inovar na área de engenharia de software, 
reconhecendo oportunidades e atendendo às demandas regionais, do 
Brasil e do mundo, utilizando racionalmente os recursos disponíveis de 
forma multidisciplinar. 

 Conhecer a importância e responsabilidade da prática profissional, 
agindo de forma ética, reflexiva, sustentável e socialmente responsável, 
respeitando aspectos legais e normas envolvidas. 

 Observar direitos e propriedades intelectuais inerentes à produção e à 
utilização de sistemas de software. 

 
 

3.5 Perfil profissional do egresso 

Espera-se que o egresso do Curso de Bacharelado em Engenharia de 
Software do Centro Universitário de Anápolis: 

 Conheça as questões sociais, profissionais, legais, éticas, políticas e 
humanísticas, bem como os impactos da computação e suas 
tecnologias no contexto da sociedade contemporânea; 

 Desenvolva visão crítica e criativa, por meio do uso de estratégias, na 
identificação e resolução de problemas contribuindo para o 
desenvolvimento de sua área; 

 Compreenda as necessidades da contínua atualização e aprimoramento 
de suas competências e habilidades, aplicando-as em circunstâncias 
apropriadas; 

 Fomente ações empreendedora, abrangente e cooperativa no 
atendimento às demandas sociais regionais, do Brasil e do mundo, 
utilizando racionalmente os recursos disponíveis de forma 
multidisciplinar; 

 Reconheça a importância do pensamento computacional na vida 
cotidiana, como também sua aplicação em outros domínios no mercado 
de trabalho local e no mundo globalizado. 
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 Possua sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e 
Produção, visando à 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; 

 Seja capaz de criar soluções para problemas complexos relacionados 
aos domínios de conhecimento e de aplicação, individualmente ou em 
equipe; 

 Seja capaz de agir de forma reflexiva, entendendo o contexto social na 
construção de softwares, compreendendo o seu impacto direto ou 
indireto sobre as pessoas e a sociedade; 

 Entenda os aspectos econômicos e financeiros, associados a novos 
produtos e organizações, assim como a importância da inovação e da 
criatividade nos processos de negócios e oportunidades relevantes.  

 
 

3.5.1 Habilidades e Competências 

O Curso de Bacharelado em Engenharia de Software visa à formar 
profissionais que possuam competências e habilidades gerais, bem como 
competências e habilidades específicas para atuação profissional. 
 

3.5.1.1 Habilidades e Competências Gerais 

G.1. Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 
G.2. Conhecer e compreender os limites da computação;  
G.3. Tomar decisões, avaliando criticamente, soluções computacionais, 
consciente dos aspectos humanos, éticos, legais e ambientais 
decorrentes; 
G.4. Gerir a própria aprendizagem e desenvolvimento pessoal-
profissional, realizando trabalho em equipe, com visão trans e 
interdisciplinar;  
G.5. Desenvolver trabalhos e soluções, adotando metodologias 
diversificadas;  
G.6. Identificar novas oportunidades de negócios e empreender, 
desenvolvendo soluções inovadoras, baseado em experiências e 
experimentos, exercendo liderança na área de atuação profissional;  
G.7. Compreender as línguas materno e estrangeira, em seus aspectos 
estruturais, linguístico-discursivo e aplicá-las em diferentes contextos 
comunicativos formais e informais na Engenharia de Software; 
G.8. Resolver problemas usando ambientes de programação;  
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3.5.1.1 Habilidades e Competências Específicas 

E.1. Investigar, compreender e estruturar as características de domínios 
de aplicação em diversos contextos para a construção de sistemas de 
software, considerando questões éticas, sociais, legais e econômicas, 
individualmente e/ou em equipe; 
E.2. Compreender e aplicar processos, técnicas e procedimentos de 
construção inerentes à produção e utilização de software, conhecendo 
os direitos e propriedades intelectuais; 
E.3. Avaliar a qualidade e evolução de sistemas de software, aplicando 
adequadamente normas técnicas, através de padrões e boas práticas 
no desenvolvimento de software; 
E.4. Identificar e analisar problemas, avaliando as necessidades dos 
clientes, especificar os requisitos de software, projetar, desenvolver, 
implementar, verificar, integrar e documentar soluções de software 
baseadas no conhecimento apropriado de teorias, modelos e técnicas. 
E.5. Gerenciar projetos de software conciliando objetivos conflitantes, 
com limitações de custos, tempo e com análise de riscos; 
E.6. Qualificar e quantificar as múltiplas atividades relacionadas a 
software como: desenvolvimento, evolução, consultoria, negociação, 
ensino e pesquisa, baseado em experiências e experimentos; 
E.7. Analisar e criar novos modelos no desenvolvimento de software, 
identificando oportunidades e desenvolvendo soluções inovadoras. 

 

3.6 Políticas institucionais no âmbito do curso 

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.  

Para a consolidação deste processo de ensino-aprendizagem existe no 
âmbito do Curso de Engenharia de Software a prática de metodologias de 
aprendizagem dinâmicas e inovadoras, por meio da problematização de situações 
planejadas para alcançar o objetivo da disciplina e os respectivos resultados 
esperados do processo de avaliação da aprendizagem, distribuídas em três 
verificações de aprendizagem, que ocorrem de forma processual e contínua.  

O processo de ensino-aprendizagem do curso é permeado pela 
definição clara e estruturada dos objetivos instrucionais, considerando a aquisição 
de conhecimento e de competências adequados ao perfil profissional a ser 
formado direcionará o processo de ensino para a escolha adequada de 
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estratégias, métodos, delimitação do conteúdo específico, instrumentos de 
avaliação e, consequentemente, para uma aprendizagem efetiva e duradoura.  

Neste contexto, um dos instrumentos existentes que pode vir a facilitar 
esse processo no Curso de Engenharia de Software é a taxonomia proposta por 
Bloom et al (1956), que tem, explicitamente, como objetivo ajudar no 
planejamento, organização e controle dos objetivos de aprendizagem. 

Outra prática de ensino-aprendizagem adotada no âmbito do curso são 
os projetos interdisciplinares que tem a missão de promover o diálogo entre as 
disciplinas por meio da interdisciplinaridade. A metodologia dos projetos 
interdisciplinares varia de acordo com os períodos e a complexidade do 
aprendizado pretendido, o qual se eleva conforme a evolução do nível de 
conhecimento adquirido ao longo do curso.  

 A socialização dos projetos interdisciplinares se dará com a realização 
de Eventos Científicos, o qual favorecerá o diálogo entre aluno, professor e 
comunidade, com o objetivo de apresentar os projetos interdisciplinares e ainda os 
outros trabalhos científicos desenvolvidos durante o semestral. Essa socialização 
promove a integração dos saberes e conformação da aprendizagem, conforme o 
nível de conhecimento proposto na Taxonomia de Bloom, para a formação da 
visão sistêmica do futuro profissional do Engenheiro de Software.    

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 Software 
algumas Políticas Institucionais, que se referem ainda a atividades de ensino e 
acompanhamento: 

Apoio ao Docente - Os professores do curso de Engenharia de 
Software 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.  
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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 Microsoft Imagine (antigo 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.  
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 

As atividades de pesquisa no âmbito do Bacharelado em Engenharia de 
Software são desenvolvidas por meio da articulação com o ensino, extensão e 
com a Fábrica de Tecnologias Turing (FTT). Têm-se como linhas de pesquisa as 
áreas de conhecimento, propostas pelo SWEBOK (Guia do Corpo de 
Conhecimento em Engenharia de Software). 

As disciplinas de Projetos Interdisciplinares têm um papel fundamental 
para o desenvolvimento dessas atividades. Isto porque tais disciplinas conduzem 
os acadêmicos ao conhecimento e à revisão dos conceitos, assim como à 
aplicação de métodos e técnicas, análise e avaliação dos resultados para geração 
de conhecimento (publicação). 

 A FTT, por meio dos seus Núcleos de Projetos, Capacitação e de 
Pesquisa, também possibilita o desenvolvimento de ações de pesquisa. Além 
disto, viabiliza a interação entre a teoria-prática, proporcionando a capacitação 
humano-profissional dos acadêmicos envolvidos. Diversos projetos de pesquisa e 
desenvolvimento já foram desenvolvidos na FTT, sendo alguns deles: Virtoo, 
UniMAPS, UniFisio Digital e SisLAC. 

Portanto, o desenvolvimento de pesquisas visa incentivar e promover a 
produção científica. Para isto, o Centro Universitário de Anápolis dispõe de uma 
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infraestrutura necessária, que envolve, além da Política Institucional de Pesquisa e 
Inovação, outros programas e ações da(o):  

(a) Coordenação de Pesquisa e Inovação - responsável por gerir a 
Iniciação Científica da UniEVANGÉLICA. É um programa que visa atender alunos 
dos cursos de graduação, colocando-os em contato com grupos/linhas de 
pesquisa de pesquisadores. O acadêmico pode desenvolver pesquisa no âmbito 
da Iniciação Científica ou de Inovação Tecnológica, com bolsa oferecida pelo 
Centro Universitário de Anápolis e pelas agências tradicionais de fomento à 
pesquisa. No entanto, pode também fazer sua pesquisa sem que lhe seja atribuída 
bolsa e/ou auxílio, através do Programa Voluntário (PVIC e 
PVTI/UniEVANGÉLICA). 

(b) UniCIETEC (Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia 
da UniEVANGÉLICA) - responsável por intermediar a relação entre o pesquisador 
e órgãos de fomento para pesquisas, empresários e a Academia, além de 
incentivar o empreendedorismo inovador para implementação de uma gestão de 
transferência de tecnologia e propriedade intelectual. 

 

3.6.3 Políticas institucionais de extensão no âmbito do curso 

As ações de extensão, promovidas no âmbito do Bacharelado em 
Engenharia de Software, são realizadas de acordo com a missão e visão 
institucional, tomando como referência a necessidade de levar à comunidade os 
serviços e produtos desenvolvidos no curso. 

A Coordenadoria de Extensão, que é um departamento de apoio da 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária, 
promove um conjunto de Programas Permanentes de Extensão, sendo eles: 

 Formação na Área de Tecnologias da Informação (TI) 

 Promoção dos Direitos Humanos 

 Educação Continuada 

 Alfabetização de Jovens e Adultos 

 Atendimento ao Idoso 

 Visitando a UniEVANGÉLICA 

 Atendimento ao Deficiente 

 Atendimento à Mulher 

 Apoio e Desenvolvimento de Ações para a Promoção Social 

 Atendimento na Área da Saúde  
 
Destes, o Programa Permanente de Formação na Área de TI, é 

coordenado pelos Bacharelados em Computação da UniEVANGÉLICA. Ele teve 
sua vigência a partir de 10/09/2004, com objetivo de 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. 
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Além disto, a instituição promove o Programa de Auxílio à Pesquisa e 
Extensão (PAPE). Seu objetivo é apoiar o 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.  

Outras atividades de extensão da instituição que a gestão do 
Bacharelado em Engenharia de Software incentiva a participação dos acadêmicos: 

 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; 

 Projeto Semana Cidadã; 

 Fábrica de Tecnologias Turing, por meio de seus três núcleos: 
Fábrica de Software, Capacitação e Pesquisa. 

 

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.  
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As atividades de ensino desenvolvidas no âmbito do curso incluem: 
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, além de alguns aspectos institucionais. O detalhamento da 
articulação entre o ensino, pesquisa e extensão são apresentados nos itens 3.6.1, 
3.6.2, 3.6.3 e 5.3. 

 

3.7 Metodologias de ensino  

Conforme apresentado por Anastasiou e Alves (2010), apenas as 
metodologias tradicionais de ensino não são mais suficientes para o processo de 
construção do conhecimento. Assim, o grande desafio dentro de sala de aula está 
na perspectiva de se desenvolver a autonomia individual e coletiva 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. Desse modo, 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 Software 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 se realizar uma proposta real de ensino, visando formação de 
pessoas conscientes da realidade social e capazes de promoverem mudanças de 
forma ética e eficiente 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 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 Software. 

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 dentro e fora de sala utilizando-se dos 
seguintes procedimentos metodológicos: 
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 Projetos Interdisciplinares que promovem leituras, pesquisas, produção 
científica e tecnológica permitindo aos alunos uma ampla articulação 
com as várias áreas da computação e disciplinas do curso;  

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

 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; 

 Seminários de tecnologia que promovem um diálogo entre as várias 
disciplinas do curso e também com o mercado profissional por meio de 
palestras, mesa redonda, workshops, cursos entre outros; 

 Laboratório de Fábrica de Software em conjunto com as disciplinas de 
Prática Profissional que permitem aos alunos uma vivência do mercado 
de trabalho por meio da atuação direta em projetos que o curso 
desenvolve. 

 Utilização de metodologias ativas de ensino, como exemplo o Método 
300 desenvolvido pelo professor Ricardo Fragelli (2015) que é utilizado 
como forma de aprendizado colaborativo. 

 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 institucionais. 

 
Além disso, por meio de parcerias com empresas de atuação local e 

regional, o curso proporciona aos alunos atuação direta no mercado de trabalho 
por meio de estágios, cursos, visitas técnicas entre outros. 

 

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

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) estão presentes 
em diversos momentos no processo de ensino-aprendizagem do Curso de 
Bacharelado em Engenharia de Software, 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 na modalidade EAD que apresentam uma estrutura flexível, 
proporcionando aos alunos um amplo controle do seu tempo e ambiente 
de estudo; 
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 Aulas práticas em laboratórios com computadores onde: 
o Tem-se softwares específicos para as disciplinas do curso; 
o Programa acadêmico Microsoft Imagine, que disponibiliza aos alunos 

ferramentas de nível profissional da Microsoft; 
o Ambientes de simulação por meio de uso de virtualização; 
o Rede mundial de computadores (internet) para realizar pesquisas 

(aula prática, envolvendo estudos de casos); entre outros. 

 Fábrica de Tecnologias Turing (FTT) que proporciona aos alunos do 
curso uma vivência real do mercado de trabalho. A FTT atua 
diretamente no desenvolvimento de projetos tecnológicos do próprio 
curso, da IES e também das empresas parceiras. 

 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. Além disso, o sistema Lyceum permite a 
comunicação entre professores e alunos, a visualização de histogramas 
de notas, lançamento de notas, geração de boletos, consultas sobre 
dados financeiros, dentre outros.  

 Canais de comunicação entre aluno e IES, por meio das redes sociais 
(Twitter e Facebook) e por meio de links na página principal da IES 
(www.unievangelica.edu.br), intitulados como: Fale com o Reitor, Fale 
com o Presidente e Ouvidoria. 
 

 

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. 
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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 
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 
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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 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 
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sentido, para que se tenha o aluno como centro do processo educacional, 
garantindo a qualidade esperada de um componente curricular ofertado na 
modalidade EaD, a comunicação da UniEVANGÉLICA foi estabelecida com a 
proposta de propiciar interatividade entre todos os seus atores: alunos, 
professores, tutores mediadores, coordenação de curso, direção de EAD, equipe 
técnica administrativa, entre outros.  

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

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

 
Equipe de Atendimento: composta por um grupo de profissionais 

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

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

 
Tutores Mediadores: esses profissionais possuem a tarefa de 

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

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

 
Professores: os docentes cumprem a sua carga horária na Diretoria de 

EaD. Reúnem-se com os tutores para feedback e orientações e interagem com os 
alunos por meio de mensagens ou do fórum. 

 
Diretor de Curso: O Diretor de Curso está disponível para atendimento 

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

Recursos Utilizados: telefone, correio eletrônico e atendimento 
presencial. 

 
Em suma, foram previstas vias efetivas de comunicação e diálogo entre 

todos os agentes do processo educacional, criando condições para diminuir a 
sensação de isolamento, apontada como uma das causas de perda de qualidade 
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no processo educacional e também como causa de evasão na educação a 
distância. 
 

3.8. Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA adota como 
prática avaliativa a composição de três notas por disciplina no período de um 
semestre letivo. É obrigatório que o aluno alcance o mínimo de 60 pontos para 
obter aprovação. Considerando que no curso de Engenharia de Software a 
estrutura curricular possui formato integrador, torna-se imprescindível a adoção de 
metodologias ativas na composição do processo avaliativo das disciplinas. 

No contexto do curso é imperativo que a construção das notas das 
disciplinas considere aspectos além do quantitativo e classificatório, mas, isto sim, 
que extrapole para níveis de ação que permitam alcançar as habilidade e 
competências propostas no perfil do egresso. Para tanto, o centro do processo 
avaliativo torna-se a condução do aluno à reflexão, amadurecimento e autonomia 
da própria aprendizagem. Esta ação exige do professor o pensar integrado às 
metodologias utilizadas em aula e sua coerência/aplicação sobre os processos 
avaliativos, de tal forma, que o aluno tenha condições de tomar decisões e saber 
agir a partir da articulação dos conhecimentos apreendidos e construídos. 

Já nas ementas das disciplinas, o professor especifica quais níveis de 
conhecimento pretende alcançar em cada um dos conteúdos propostos e 
essenciais para a disciplina. Obrigatoriamente, este procedimento precisa dialogar 
com as habilidades e competências estabelecidas no perfil do egresso. Dito isto, 
deve estar claro que os instrumentos avaliativos devem ser coerentes com as 
competências, habilidades e perfil do egresso.  

Para que tais objetivos sejam alcançados, além dos conteúdos formais 
relativos ao teórico-prático é necessário considerar as dimensões subjetivas e 
contextuais do indivíduo, fortalecendo suas principais habilidades e estimulando a 
construção de competências. O processo avaliativo deve, obrigatoriamente, 
contribuir para esta formação. O foco da aprendizagem deixa de ser o domínio de 
um conteúdo ou disciplina, mas a capacidade de utilizá-los, seja em situações 
simples ou complexas, somando os conhecimentos em linha ascendente. 

Posto os níveis de aprendizagem que se pretende alcançar em cada 
disciplina – conhecer/compreender/aplicar/analisar/sintetizar/avaliar – os objetivos, 
dinâmicas das aulas e metodologias avaliativas devem ser compatíveis com o 
proposto, conduzindo o aluno do nível mais simples ao mais complexo: 

 Conhecer: recordar informações essenciais; 

 Compreender: entender os significados e saber fazer uso dos mesmos; 

 Aplicar: utilizar dos conhecimentos prévios para aplicá-los em situações 
novas; 

 Analisar: capacidade de organizar e estruturar os conteúdos, criando 
algo novo; 
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 Sintetizar: combinar informações de várias fontes para elaboração de 
uma nova informação; 

 Avaliar: capacidade de emitir juízo crítico na organização e na 
relevância do conhecimento. 
Esta estrutura aponta para uma crescente aquisição e domínio dos 

conhecimentos, integrando competências e habilidades teórico-práticas e 
pessoais, colocando o professor em uma posição de mediador do processo de 
ensino-aprendizagem e relegando ao aluno a posição central de sujeito de seu 
próprio conhecimento.  

Deve-se esclarecer que estes e os demais aspectos relacionados à 
frequência e à avaliação do rendimento estão sujeitos ao Regimento Interno do 
Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA. 
 

3.9. Programas de nivelamento 

Os Programas de Nivelamento realizam o diagnóstico do desempenho 
dos alunos ingressantes em Língua Portuguesa e Matemática e oferece 
acompanhamento pedagógico, por meio de programas de nivelamento e 
monitorias, com o apoio da coordenação pedagógica e do Diretor do curso. Além 
das atividades de recuperação e nivelamento, o Programa orienta os acadêmicos, 
por meio de conferências e grupos de estudo, nos aspectos relativos ao 
desenvolvimento das rotinas acadêmicas, dos processos metacognitivos e do 
desenvolvimento da identidade profissional. 

No âmbito do curso, a disciplina de Fundamentos de Cálculo, no 1º 
período, com 40 horas, desempenha a função de diagnóstico e nivelamento em 
Matemática, alinhada com a disciplina de Matemática na modalidade EAD, ambas, 
tanto a presencial quanto a EAD, tem a missão de fornecer suporte didático-
pedagógico para o processo de ensino-aprendizagem.  

O papel do professor destas disciplinas representa um elemento 
importante de integração a nova realidade de estudo. Desta forma, os alunos 
recebem orientação para participar na sala de nivelamento em Matemática na 
modalidade EAD e o professor presencial estimula a participação por meio do 
incentivo na nota da disciplina de Fundamentos de Cálculo.  

Ressalta-se ainda a aplicação da metodologia de Aprendizagem Ativa, 
o método 300, criado pelo Prof. Ricardo Fragelli, aplicado em uma das avaliações, 
ocorridas no semestre para promover a recuperação de conteúdo. 

 

3.10 Atividades práticas de ensino 

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

 
3.10.1 Aulas Teóricas e Práticas 

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 Software. 

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. Para apoiar esse processo de formação entram as disciplinas de Projeto 
Interdisciplinar. 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 chamado 
SITES – Seminário Interdisciplinar de Tecnologia e Sociedade. 

Para que se possa garantir essa proposta de ensino, pautada no 
diálogo entre as disciplinas e demais atividades curriculares, exige-se um maior 
comprometimento do corpo docente no processo de planejamento e de construção 
do conhecimento no decorrer de todo o curso. A socialização de todo o processo 
(planejamento, execução e aprendizagem) é incentivada, especialmente em 
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momentos em que se reúne o colegiado. Assim, experiências podem ser trocadas 
e a evolução do processo pode ocorrer de forma consistente e articulada com os 
diversos participantes. 

Um aspecto relevante e diferencial na formação do Bacharel em 
Engenharia de Software da UniEVANGÉLICA está nas disciplinas de Prática 
Profissional. Essas disciplinas objetivam estimular a vivência de diversos perfis 
profissionais do bacharel em Engenharia de Software, 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. 

 
 

3.10.2 Atividades Complementares 

As atividades complementares do curso de bacharelado em Engenharia 
de Software 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. 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 às questões amplas da vida social. Esta formação, 
como uma dimensão ampliada do saber, inclui o conhecimento da cultura humana 
que passa pelas diferentes áreas do saber, como ainda inclui os valores, os 
comportamentos, as atitudes, os processos técnicos, incluindo nessa dimensão 
não apenas o saber fazer, mas também os processos cognitivos, isto é, os 
processos mentais, de raciocínio lógico. Essa dimensão ampliada do saber 
histórico-social, da cultura humana coletivamente desenvolvida, inclui as artes e a 
música, as expressões estéticas e a dança, enfim, a produção artística do homem. 
Tal formação, entretanto, não está contemplada na formação dos currículos 
escolares. As IES (Instituições de Ensino Superior) são responsáveis pela 
elaboração dos regulamentos de Atividades Complementares de seus cursos.  

As Atividades Complementares (AC) no curso de Engenharia de 
Software da UniEVANGÉLICA possibilitam o reconhecimento, por validação, de 
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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, 
conferências, cursos (na condição de cursista ou ministrante do curso), feiras, 
atividades artísticas, cultura geral, entre outros. As AC é componente curricular, 
com carga horária de 220 horas/aula que podem ser cumpridas ao longo dos 8 
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. 

 

3.10.3 Estágio Curricular 

O Estágio Curricular (EC) é uma atividade fundamental na formação do 
Bacharel em Engenharia de Software. 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 curso 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; 
d. Estimular o trabalho em equipe. 

Para que o curso atinja seus objetivos é imprescindível que os campos 
de estágios promovam o exercício de temas fortemente relacionados aos 
conteúdos abordados nas disciplinas 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 
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meio de interferências corretivas e direcionadoras afim de que se 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 ou da Fábrica de Tecnologias Turing.  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 7º e 8º períodos com carga horária total de 180 
horas/aula. E demais informações sobre o Estágio Curricular estão contempladas 
no Regulamento de Estágio Profissional, em anexo. 

 
3.10.4 Trabalho de Curso  

O Trabalho de Curso (TC) do curso de Engenharia de Software da 
UniEVANGÉLICA insere-se no eixo dos conteúdos curriculares obrigatórios para a 
integralização do curso.  São objetivos do TC: 

 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 TC é dividido em TC I e TC II, que acontecem respectivamente, no 7º 

e 8º períodos. O TCI possui carga horária de 80 h/a (04 créditos) e o TC II carga 
horária de 40 h/a (02 créditos). Durante as disciplinas os alunos poderão utilizar a 
estrutura da Fábrica de Tecnologias Turing da UniEVANGÉLICA, como centro de 
pesquisa ou apoio ao desenvolvimento do TC. Demais informações contempladas 
no Regulamento de Trabalho de Curso em anexo. 
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3.10.5 Monitoria 

A Monitoria também se enquadra na categoria de atividades de ensino. 
Ela é regulamentada e coordenada pela direção e coordenação pedagógica do 
curso e visa a intensificar o interesse do aluno por atividades acadêmicas, 
despertar os alunos para trabalhos acadêmicos, promover o trabalho do professor 
como multiplicador de interesses de ordem científica no meio discente 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 
Software elaborou proposta que regulamenta a monitoria, contemplando etapas 
relevantes e pertinentes ao processo tal como inscrição, seleção, 
acompanhamento e avaliação do monitor.  

O objetivo principal do programa de monitoria é estimular o interesse do 
aluno pela carreira docente, por meio de sua participação nas atividades de ensino 
do curso. As principais atribuições do monitor são: 

 Participar, junto com o professor orientador, das atividades de ensino, 
de acordo com o seu grau de conhecimento e com os objetivos do Plano 
de Trabalho; 

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

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

 Ter frequência integral às atividades de monitoria; 

 Apresentar informações e relatórios sempre que solicitado; 

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

 

3.11 Atividades complementares  

As Atividades Complementares se constituem em parte integrante do 
currículo do curso de Engenharia de Software e têm a finalidade de enriquecer o 
processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação 
social e profissional.  

Com o compromisso contínuo da melhoria da qualidade do processo 
ensino–aprendizagem e estimular a prática de estudos independentes, 
transversais, interdisciplinaridade e contextualizada de atualização profissional 
específica, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho. 

As Atividades Complementares desenvolvidas no curso perfaz a carga 
horária de 220 horas, integralizadas no prazo de conclusão do curso, conforme 
definido neste documento e no Regulamento de Atividades Complementares 
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(Apêndice 11.2), sendo componente curricular obrigatório para a graduação do 
aluno. 

As Atividades Complementares têm por objetivo:  
I - flexibilizar o currículo obrigatório, atribuindo determinada carga 

horária com atividades relevantes para o Curso e sua matriz curricular;  
II - reconhecer a prática de estudos e atividades independentes dos 

alunos, no aprofundamento temático e multidisciplinar de suas formações;  
III - incentivar o envolvimento dos alunos no ambiente acadêmico e do 

trabalho;  
IV - aproximar o universitário da realidade social e profissional;  
V - promover a integração entre a Universidade e a sociedade, por meio 

da participação do universitário em atividades que visem à formação profissional e 
à cidadania. 

A validação das atividades complementares será realizada mediante a 
entrega de documentos deverão ser: originais ou cópias autenticadas na 
Coordenação do Curso mediante apresentação simultânea do original.  

Serão reconhecidos como documentos válidos para fins de 
comprovação da realização das atividades: certificados, históricos escolares, 
declarações, certidões, atestados, contratos firmados, carteira de trabalho e outros 
documentos oficiais, conforme a especificidade que cada atividade requer.  

As Atividades Complementares se enquadram nos seguintes grupos:  
i) Atividades de ensino são fundamentais, ainda, para complementar 

os conteúdos não previstos nos ementários das disciplinas constantes na matriz 
curricular do curso.  

ii) 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.  

iii) 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.  

iv) Atividades Artístico-culturais são importantes no sentido de 
estimular o desenvolvimento sociocultural, 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.  

 

3.12 Trabalho de Curso (TC)  

O Trabalho de Curso (TC) é uma atividade acadêmica curricular 
obrigatória cujo objetivo é promover a aplicação dos conhecimentos adquiridos (no 
estado da arte) através do desenvolvimento de projetos inovadores com 
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direcionamento para a pesquisa científica ou para a aplicação no mercado de 
trabalho, que são classificados respectivamente como: Científico ou Tecnológico 
no regulamento de TC.  

O TC será desenvolvido em três etapas, por meio das disciplinas de 
Métodos e Técnicas de Pesquisa Aplicada, Trabalho de Curso I e Trabalho de 
Curso II. Receberá as contribuições dos projetos interdisciplinares desenvolvidos 
no decorrer do curso e das dinâmicas (atividades) realizadas nas disciplinas do 
curso, com destaque para as disciplinas de Prática Profissional (I e II). O TC tem 
regulamento próprio e nele constam suas especificidades, como: (a) habilidade e 
competências a serem atingidas conforme Resolução CNE/CES 5/2016; (b) 
definições e regras gerais do TC; (c) Requisitos para o TC; (d) critérios de 
avaliação; (e) atribuições do coordenador de TC, professor-orientador e aluno; (f) 
diretrizes e técnicas relacionadas à elaboração do TC entre outras 
especificidades. 

 

3.13 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: 
Tutoria/Acompanhamento Contínuo, UniATENDER, UniSOCIAL e UniCUIDAR. 
Todos detalhados nos tópicos a seguir. 

 

3.13.1 Tutoria / Acompanhamento Contínuo 

O NDE e a direção do curso de Engenharia de Software adotada a 
metodologia de acompanhamento contínuo do desempenho acadêmico das 
turmas, intitulada de Tutoria. A função da Tutoria é diagnosticar os alunos em 
situação de risco de evasão, ou reprovação e propor medidas pedagógicas para 
melhoria do desempenho acadêmico. Assim, após a Primeira Verificação de 
Aprendizagem, a coordenação pedagógica distribui entre os membros do NDE o 
relatório de desempenho das turmas, de forma que cada professor tenha acesso 
aos alunos já diagnosticados como fator de risco de desempenho, e identifique os 
fatores internos ou externos que pode afetar o resultado dos alunos nas 
disciplinas.  
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3.13.1 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 
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do ano, de encontros de egressos em parceria com os vários cursos, inclusive 
com resgate da memória histórica dos egressos. 

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. 

 

3.13.2 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. 

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


 

 
 

 

Página 44 de 176 

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. 

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. 

 

3.13.3 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. 

 

3.14 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. 

http://www.mec.gov.br/
http://www.unibancouniversitario.com.br/
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No modelo pedagógico, desenhado pela tutoria ganha sentido por meio 
do planejamento e das ações do professor, que é o responsável pela elaboração 
do plano de ensino, conteúdo proposto, atividades e avaliações durante o 
semestre letivo. 

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

 
Funções do tutor mediador 

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

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

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

atividades que se fizerem necessárias para bom andamento dos cursos. 
 

2. Função social: 
● Interagir com os alunos, coordenadores de polos de apoio presencial e 

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

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

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

 
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. 
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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. 
 

3.15 Responsabilidade social 

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

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

O UniSOCIAL – Departamento de Filantropia e Assistência Social – é o 
departamento responsável pela gestão dos programas de bolsas como o ProUni, a 
Bolsa Filantropia, a Bolsa da OVG, juntamente com o Departamento do FIES, que 
atua na gestão do financiamento estudantil.  

No ano de 2006, a Instituição aderiu ao ProUni – Programa 
Universidade para Todos –, ofertando bolsas de estudo integrais em cursos de 
graduação a candidatos que não possuam diploma de curso superior, que 
apresentem renda per capita de até um salário mínimo e meio (bolsa integral), que 
tenham cursado o ensino médio em escola pública ou privada como bolsista 
integral e que tenham participado do último ENEM obtendo média superior a 450 
pontos.  

Conjuntamente, o UniSOCIAL disponibiliza para os alunos matriculados 
nos cursos de graduação o programa próprio da Instituição – Bolsa Filantropia – 
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com a concessão de bolsa de estudo de integral e parcial (50%) obedecendo os 
critérios estabelecidos pela Lei 11.096/2005 e 12.101/2009, ou seja, para a bolsa 
integral comprovação de renda per capita familiar de até 1(um) salário mínimo e 
meio e para bolsa parcial de (50%) comprovação de renda per capita familiar de 
até 3 (três) salários mínimos.  

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

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

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

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

 

3.16 Processos de avaliação do curso 

O processo de autoavaliação do curso de Bacharelado em Engenharia 
de Software é de competência da Subcomissão Interna de Avaliação (SIA), parte 
integrante da Comissão Própria de Avaliação (CPA). É sua responsabilidade 
operacionalizar as avaliações no âmbito dos cursos e conta, minimamente, com a 
seguinte estrutura: representante docente (indicado pelos pares), representante 
discente (indicado pela representação estudantil) e um representante técnico-
administrativo. A equipe de trabalho é presidida pela diretora do curso. O 
detalhamento das responsabilidades da SIA está discriminado no item 7.3. 
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No bacharelado de Engenharia de Software a SIA é responsável por 
avaliar a infraestrutura física, os processos didáticos-pedagógicos (corpo docente, 
planos de ensino), promover a autoavaliação docente e discente. Também é de 
sua responsabilidade avaliar as equipes de projeto da FTT, os eventos 
promovidos pelo curso e qualquer outra demanda solicitada pela CPA. Estas 
demandas são apontadas no Plano de Trabalho trienal elaborado e disponibilizado 
pela CPA. 

A efetividade das avaliações ocorre a partir de um planejamento anual. 
Neste são projetadas as ações, apontadas as metodologias e elaborado um 
cronograma. Após a coleta e análise dos dados, estes são apresentados ao NDE 
do curso, objetivando a promoção de propostas de melhoria para as fragilidades 
apontadas pelos dados. 

Ao final de cada ano é dever da SIA elaborar um relatório que 
contemple as dimensões avaliadas, metodologias, potencialidades, fragilidades, 
propostas de melhoria e as ações executadas em virtude das avaliações do ano 
anterior.  

Este conjunto de ações promove a constante reflexão acerca do 
conjunto que compõe o cotidiano do curso, contribuindo para um processo de 
progresso contínuo. Os dados relativos às avaliações assinalam o cenário atual, 
promovendo ações preventivas e, principalmente, evitando problemas gerados 
pelo desconhecimento. 

 

3.17 Articulação entre a graduação e a pós-graduação 

Os Bacharelados em Computação vêm firmando parcerias ativas com o 
Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente 
(PPSTMA) do Centro Universitário de Anápolis. Diversos alunos têm colaborado 
como Bolsistas de Iniciação Científica, em projetos apresentados à agências de 
Fomento, como exemplo, pode-se citar o Projeto: Inclusão Digital e Cidadania: 
proposta de pesquisa e ações aplicadas a mulheres jovens (15-24) em situação de 
vulnerabilidade social residentes no município de Anápolis, Goiás (Edital  FAPEG 
nº 13/2013 - Redes Digitais), e o projeto Novas Fronteiras no Oeste: Relação entre 
sociedade e natureza na microrregião de ceres em goiás (1940-2013) (Edital 
PROCAD nº 71/2013 - CAPE), e projetos diversos de PIBIC/PIVIC individuais de 
docentes.  Ainda, alunos e docentes do curso têm participado de Seminários para 
discutir resultados das pesquisas em desenvolvimento financiadas pela 
FUNADESP, CNPq para apresentação dos resultados de pesquisas realizadas 
nas áreas de Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente. 

Alguns alunos, devido à colaboração como bolsista de Iniciação 
Científica, direcionaram seus Trabalhos de Conclusão de Curso para atividades 
voltadas ao projeto do qual participaram, e foram orientados ou coorientados por 
docentes do PPSTMA. 
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Existe, ainda, a participação como ouvinte, ou com apresentação de 
trabalhos, no Simpósio Nacional de Ciência e Meio Ambiente, realizado pelo 
PPSTMA, proporcionando aos alunos experiências complementares para sua 
formação acadêmica. 

Acadêmicos dos Bacharelados em Computação têm trabalhado como 
bolsistas voluntários no desenvolvimento e manutenção de artefatos de hardware 
e software, que permitem a coleta e tratamento das informações fornecidas pela 
Estação Meteorológica da UniEVANGÉLICA, sob tutela e orientação de 
professores vinculados ao Laboratório de Pesquisas Avançadas e 
Geoprocessamento (LaPAGeo/PPSTMA). 

Devido ao trabalho como bolsista de Iniciação Científica, alunos foram 
indicados pelo PPSTMA para contratação na instituição para realizar atividades 
vinculadas à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação 
Comunitária. Cabe destacar, a atuação de alunos dos Cursos de Computação no 
Portal de Periódicos Eletrônicos e Portal de Anais Eletrônicos da 
UniEVANGÉLICA, sendo coordenado, também, por docente dos cursos de 
Computação. 

A instituição trabalha com um sistema de incentivo para que alunos 
egressos ingressem em cursos de Pós-Graduação Lato-Sensu. Desta forma, o 
aluno pode continuar se aprimorando. 
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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: 62 99169-7848 

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 15 
anos de experiência no magistério superior e 12 anos de experiência na gestão 
acadêmica, sendo 3 anos como coordenadora pedagógica de cursos de 
computação e 9 anos como diretora de curso. 
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/2730659175335202 

 
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 Atividade 
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Docente, Orientação de Pesquisa, 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; 
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 Software visa 
garantir a qualidade do processo de ensino aprendizagem. Para tanto, busca 
assessorar o corpo docente e discente, de forma a:  

1) Manter clima de cordialidade e respeito mútuo com o corpo docente, 
corpo discente e corpo técnico-administrativo; 

2) Acompanhar, analisar e orientar quanto aos procedimentos didáticos 
propostos pelos docentes;  

3) Acompanhar, analisar e orientar quanto às avaliações desenvolvidas 
pelos docentes do curso;  

4) Promover e incentivar a participação dos docentes no planejamento e 
execução de atividades do curso (encontros, seminários, eventos);  

5) Observar o desenvolvimento das disciplinas e do cronograma do curso;  
6) Acompanhar periodicamente o lançamento de conteúdo, carga horária, 

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

demandas dos discentes; 
8) Apoiar as atividades da direção do curso. 
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A Coordenação Pedagógica do curso de Engenharia de Software 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. 

 
 

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: 

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

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

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

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

previamente com eles; 
10) 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 Software 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. 
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4.4 Coordenação de Monitoria, Pesquisa e Extensão 

O Coordenador de Monitoria, Pesquisa e Extensão tem a função de 
acompanhar as atividades relacionadas a essa proposta, entre elas:  

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

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

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

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

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

6) Organizar toda a documentação das atividades desenvolvidas; 
7) Acompanhar e avaliar os projetos científicos e/ou extensionistas 

desenvolvidos pelo curso;  
8) 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 Software 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: 

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

2) Planejar e operacionalizar os processos avaliativos no curso; 
3) Coletar dados e disponibilizar informações do curso à CPA; 
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4) Elaborar relatórios sobre as avaliações realizadas no curso com 
pareceres e recomendações enviando-os a CPA; 

5) Auxiliar nos processos de avaliação do curso desenvolvidos pelo MEC; 
6) Articular a avaliação interna do curso com as prioridades da CPA.  
 

A responsável pela coordenação de Avaliação do Bacharelado em 
Engenharia de Software 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 
Software 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). 

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:  
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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;  

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;  
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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 157, de 22 de Março de 
2018. 

Componentes Titulação Regime de trabalho 

Adrielle Beze Peixoto Mestre Parcial 
Millys Fabrielle Araújo Carvalhaes Mestre Parcial 
Renata Dutra Braga Mestre Parcial 
Rosana Machado de Souza Mestre Parcial 
Viviane Carla Batista Pocivi Mestre Integral 

 
 

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.  
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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 Software da 
UniEVANGÉLICA possui 100% do corpo docente com formação em programas 
stricto sensu. Destes, quatorze por cento possuem titulação stricto sensu em nível 
de Doutorado. 

Com relação ao regime de trabalho, 71% dos professores estão sob o 
regime parcial ou integral. 100% do quadro de docentes do Curso de bacharelado 
em Engenharia de Software 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, 100% 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 Software 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 

Léia Vitória dos Santos Silva  Secretária setorial do curso de Engenharia 44h/s 
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da Computação e Engenharia de Software 
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 
Caroline Maia Lisboa Jovem Aprendiz 30h/s 

Gabriel Queiroz Alves Jovem Aprendiz 30h/s 
Israel Douglas Costa Calaça 
Pietrobon 

Desenvolvedor WEB (Líder Técnico da 
Fábrica de Tecnologias Turing, unidade dos 
cursos de Engenharia de Computação e 
Engenharia de Software) 

44h/s 

Fonte: Curso de Engenharia de Software, 2018. 

 
 

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.  
 

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 Software, 2018. 
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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 



 

 
 

 

Página 60 de 176 

caracterizam pela versatilidade em compreender as demandas sociais e interferir 
nelas, formando profissionais que sejam capazes de compreender e enfrentar os 
problemas cotidianos, com toda sua complexidade, celeridade de respostas 
compatíveis com uma sociedade que se deseja mais humana e inclusiva.  

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

FONTE: PDI 2014-2018 

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

minimamente: 

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

 uma formação com sólida base científica e tecnológica, com espaços de 
fundamentação teórica e práticas que assegurem a posterior inserção 
do egresso na 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. 

  

5.1 Estrutura curricular 

O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Software da 
UniEVANGÉLICA foi concebido em 2017, conforme Portaria 61 de 23 de agosto 
de 2017, publicada pelo CAS.  

A matriz curricular do curso de Engenharia de Software tem uma carga 
horária total de 3.840 horas/aula, sendo a hora/aula de 50 minutos, 
correspondentes a 3.200 horas-relógio. A carga horária de aulas teóricas 
corresponde a 1.880 horas/aula e 1.560 horas/aula em aulas práticas e 400 
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horas/aula atividades discentes. Ela deve ser integralizada, no mínimo, em 8 
semestres letivos. São destinadas 180 horas/aula para o Estágio Curricular, sendo 
este dividido em Estágio Profissional I e II, ocorrendo respectivamente no 7º e 8º 
períodos do curso. Para os Trabalhos de Curso I e II são destinadas um total de 
120 horas/aula, 80 horas/aula para o TC I e 40 horas/aula para o TC II, sendo 
estes executados respectivamente no 7º e 8º períodos do curso. Para a disciplina 
optativa são destinadas 80 horas/aula.  As Atividades Complementares 
contemplam 220 horas/aula. Os projetos interdisciplinares contemplam 240 
horas/aula, ocorrendo do 1º ao 6º 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 Software. 

 

5.1.1 Matriz curricular (componentes curriculares) 

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

 Currículo de Referência da Sociedade Brasileira de Computação 2017. 

 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. 

 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 
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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 Software: 
 
 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

     1º Período 

 
Carga Horária 

Disciplinas Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

Total 

Lógica para Computação 40     40 

Fundamentos de Cálculo 40     40 

Sociedade em Rede 80     80 

Algoritmos e Programação I   80   80 

Interação Homem-Computador   40   40 

Projeto Interdisciplinar I   40   40 

Engenharia de Software 80     80 

Língua Portuguesa 80     80 

C/h do período: 320 160 0 480 

2º Período 

 
Carga Horária 

Disciplinas Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

Total 

Fundamentos Matemáticos para Computação 80     80 

Algoritmos e Programação II   80   80 

Arquitetura e Organização de Computadores 40 40   80 

Língua Inglesa 80     80 

Projeto Interdisciplinar II   40   40 

Cidadania, Ética e Espiritualidade 40     40 

Metodologia do Trabalho Científico 40     40 

C/h do período: 280 160 0 440 

3º Período 

 
Carga Horária 

Disciplinas Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

Total 
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Matemática Discreta 40 40   80 

Estruturas de Dados I   80   80 

Sistemas Operacionais   80   80 

Qualidade de Software 80     80 

Gerência de Projetos de Software 80     80 

Projeto Interdisciplinar III   40   40 

C/h do período: 200 240 0 440 

4º Período 

 
Carga Horária 

Disciplinas Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

Total 

Redes de Computadores 80     80 

Banco de Dados I 40 40   80 

Estruturas de Dados II   80   80 

Requisitos de Software 40     40 

Projeto Interdisciplinar IV   40   40 

Programação Orientada a Objetos   80   80 

Empreendedorismo 40     40 

C/h do período: 200 240 0 440 

5º Período 

 
Carga Horária 

Disciplinas Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

Total 

Análise e Complexidade de Algoritmos 80     80 

Projeto de Software 40 40   80 

Arquitetura de Software 40     40 

Pesquisa Operacional e Otimização 40     40 

Programação e Tecnologias Web   80   80 

Projeto Interdisciplinar V   40   40 

Banco de Dados II   80   80 

C/h do período: 200 240 0 440 

6º Período 

 
Carga Horária 

Disciplinas Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

Total 

Probabilidade e Estatística 40 40   80 

Experiência de Usuário 40     40 

Legislação e Postura Profissional 40     40 
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Programação para Dispositivos Móveis   80   80 

Administração Aplicada 80     80 

Métodos e Técnicas de Pesquisa Aplicada 40     40 

Projeto Interdisciplinar VI   40   40 

C/h do período: 240 160 0 400 

7º Período 

 
Carga Horária 

Disciplinas Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

Total 

Governança e Gestão Aplicada 80     80 

Software para Serviço   40   40 

Testes de Software 40     40 

Economia Aplicada 80     80 

Prática Profissional I   80   80 

Internet das Coisas   40   40 

Trabalho de Curso I   80   80 

Estágio Supervisionado I     90   

C/h do período: 200 240 90 530 

8º Período 

 
Carga Horária 

Disciplinas Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

Total 

Sistemas Inteligentes 80     80 

Segurança e Auditoria em Engenharia de Software 80     80 

Optativa 80     80 

Prática Profissional II   80   80 

Estágio Supervisionado II     90 90 

Trabalho de Curso II   40   40 

C/h do período: 240 120 90 450 

AO LONGO DO CURSO 

 
Carga Horária 

Disciplinas Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

Total 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES     220 220 

     
Cômputo de Carga Horária 

Hora/Aula [Teórica e Prática] 3440 
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Atividade Discente [Estágio + Ativ. Complementares] 400 

     
TOTAL Hora/Aula 3840 

* OBS.: 3840 h/aula corresponde a 3200 h/relógio 
    

     % Atividade Discente 10.4 (C. h.: 400 h/a) 
 % EAD 6.3 (C. h.: 240 h/a) 
 % Carga horária Teórica 49.0 (C. h. Teo.: 1880 h/a) 

% Carga horária Prática 40.6 (C. h. Pra.: 1560 h/a) 
  

 

5.1.2 Disciplinas optativas 

 

 
Carga Horária 

Disciplinas Optativas Teórica Prática 
Atividade 
Discente 

Total 

 Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 80     80 

Tópicos Avançados em Engenharia de Software 80     80 

Fundamentos em Programação para Jogos 
 

80    80 

Programação Concorrente e Distribuída 
 

80   80 

Disciplinas ofertadas em Língua Estrangeira 80   80 

 
 

5.1.3 Eixos de formação 

As disciplinas da matriz foram mapeadas e organizadas por eixo de 
formação (ver documento próprio). São eixos e subeixos de formação: 

 
Eixo I - FUNDAMENTOS EM CIÊNCIAS  

 Fundamentos em matemática  

 Fundamentos em computação e produção de software 
 

Eixo II - FORMAÇÃO ESPECÍFICA E PRÁTICA PROFISSIONAL  

 Requisitos e projeto de software  

 Construção e testes de software  

 Qualidade de software 
 

Eixo III - FORMAÇÃO GERAL, HUMANÍSTICA E OPTATIVAS  

 Formação geral, humanística e optativas 
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Eixo IV - GESTÃO E EMPREENDEDORISMO  

 Gestão, processo e empreendedorismo em software 
 
Eixo V - FORMAÇÃO INTEGRADORA 

 Formação integradora 
 

5.1.4 Pré-requisitos 

 

2º Período 

Disciplina Pré-requisito 

Algoritmos e Programação II Algoritmos e Programação I 

  
3º Período 

Disciplina Pré-requisito 

Estruturas de Dados I Algoritmos e Programação II 

  
4º Período 

Disciplina Pré-requisito 

Estruturas de Dados II Estruturas de Dados I 

  5º Período 

Disciplina Pré-requisito 

Banco de Dados II Banco de Dados I 

  7º Período 

Disciplina Pré-requisito 

Trabalho de Curso I Métodos e Técnicas de Pesquisa Aplicada 

  8º Período 

Disciplina Pré-requisito 

Trabalho de Curso II Trabalho de Curso I 

Estágio Supervisionado II Estágio Supervisionado I 

Prática Profissional II Prática Profissional I 
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5.1.5 Ementas e bibliografias 

 
1º Período 

 
 

Disciplina: Lógica para Computação 

Interdisciplinaridade: 
Fundamentos de Cálculo, Fundamentos Matemáticos para Computação e 
Algoritmos e Programação I e II 

Ementa: 

Conhecer: Lógica proposicional; Compreender: Operações lógicas sobre 
proposições (negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional).    
Implicação lógica (Tautologia, contradição e contingência; Equivalências 
notáveis). Regras de inferência. Aplicar: Construção de tabelas-verdade. 
Método para determinação da validade de fórmulas da lógica proposicional. 

Bibliografia Básica: 

BARBIERI FILHO, Plínio; HETEM JUNIOR, Annibal. Lógica para 
computação. Editora LTC. 1ª Edição. 280 p. 2012. 
ROCHA, Enrique; Aires, Marcos. A Lógica do Cotidiano. Editora Impetus. 1ª 
Edição. 2010. 
DAGHLIAN, Jacob. Lógica e Álgebra de Boole. Editora Atlas. 4ª Edição. 
1995. 

Bibliografia 
Complementar: 

MARTINS, Marcia da Silva. Lógica - Uma Abordagem Introdutória. Editora 
Ciência Moderna. 168 p. 2012. 
LIMA, Marcelo. Matemática e Raciocínio Lógico CESPE/UNB.  Editora 
Elsevier. 1ª Edição. 2010. 
SALMON, Wesley C. Lógica. Editora LTC. 3ª Edição. 2012. 
BOOLOS, George S.; BURGESS, John P.; JEFFREY, Richard C. 
Computability and Logic. Cambridge University Press. 4ª Edição, 2007. 
MORTARI Cezar A. Introdução à Lógica. Ed. Unesp. 1ª Edição. São Paulo, 
2001. 

 
 

Disciplina: Fundamentos de Cálculo 

Interdisciplinaridade: 
Lógica para Computação, Fundamentos Matemáticos para Computação, 
Análise de Complexidade de Algoritmos e Matemática Discreta 

Ementa: 

Conhecer: Revisão de operações básicas de matemática. Noções sobre as 
funções elementares. Compreender: Conjuntos numéricos. Operações usuais 
nos conjuntos. Potenciação e radiciação. Funções (definição). Funções 
polinomiais de 1º e 2º grau. Função modular. Função composta e inversa. 
Equações e inequações. Equações e inequações logarítmicas. Função 
exponencial. Função logarítmica. Noções de funções trigonométricas. Aplicar: 
Análise de gráficos. Relacionar o conceito de função à situações práticas. 

Bibliografia Básica: 

IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar: Conjuntos e 
Funções. Vol 1. 9ª Edição. São Paulo: Editora Atual, 2013. 
IEZZI, G. Fundamentos da Matemática Elementar: Complexos, 
Polinômios, Equações. Vol 6. 8ª Edição. São Paulo: Editora Atual, 2013. 
ÁVILA, G. S. Cálculo das funções de uma variável, vol. 1. 7ª Edição, Rio de 
Janeiro: LTC, 2005. 

Bibliografia 
Complementar: 

STEWART, James. Cálculo: volume 1. 8ª Edição. São Paulo: Cengage 
Learning, 2017. 
BOULOS, PAULO. Frações; Cálculo (Matemática, Ciências Exatas, da 
Terra e Informática). São Paulo, Editora Makron Books, 1999. 
SILVA, Sebastião M.. Matemática Básica para Cursos Superiores. Editora 
Atlas, 2013. 
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GERSTING, Judith L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da 
Computação. 5ª. Edição, Editora LTC, 2004. 
FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: Funções, Limite, 
Derivação e Integração. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007. 

 

Disciplina: Sociedade em Rede 

Interdisciplinaridade: Engenharia de Software, IHC, PII, Cidadania, Ética e Espiritualidade 

Ementa: 

Compreender: Sociedade em rede e economia do conhecimento: capitalismo, 
globalização, modernidade e inovação. Impactos e desafios provocados pelo 
desenvolvimento científico e tecnológico no âmbito político, econômico, social, 
cultural e ambiental. O uso da tecnologia a favor da sociedade – políticas 
públicas. 

Bibliografia Básica: 

BRYM, R.; LIE, J.; HAMLIN, C. L.; MUTZEMBERG, R.; SOARES, E. V.; 
MAIOR, H. P. S. Sociologia: sua bússola para um Novo Mundo. São Paulo: 
Cengage Learning, 2016. 
CASTELLS, M. Fim do milênio. (A Era da Informação, vol. III). São Paulo: 
Paz e Terra, 2009. 
CASTELLS, M. A sociedade em rede. (A Era da Informação, vol. I). São 
Paulo: Paz e Terra, 2016. 

Bibliografia 
Complementar: 

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. 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1997 
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. 
VEIGA. J. E.. A emergência socioambiental. São Paulo: SENAC, 2007. 

 

Disciplina: Algoritmos e Programação I 

Interdisciplinaridade: Lógica para Computação; Interação Homem-Computador 

Ementa: 

Conhecer: Conceitos básicos de arquitetura de computadores: 
memória e processador. Sintaxe e semântica de uma linguagem 
de programação, e compilação. Compreender: Tipos primitivos de 

dados. Constantes e variáveis. Estrutura básica de algoritmos. Comandos de 
entrada, saída e atribuição. Sintaxe e semântica de uma linguagem de 
programação. Estruturas sequencial, condicional e repetição. Aplicar: 
Desenvolver algoritmos. Transcrever algoritmos para uma linguagem de 
programação. 

Bibliografia Básica: 

DEITEL, Paul J. DEITEL, Harvey M. C: como programar. 6 ed. São Paulo: 
Pearson Education Hall, 2011. 
ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Verenuchi 
de. Fundamentos da Programação de Computadores: algoritmos, Pascal e 
C/C++. São Paulo: Pearson Education, 2009. 
FARRER, Harry. Algoritmos Estruturados. 3 ed. São Paulo. LTC, 1999. 

Bibliografia 
Complementar: 

JUNIOR, Dilarmando Piva et al. Algoritmos e Programação de 
Computadores. Elsevier-Campus. 2012 
SOUZA, Marco Antônio Furlan et al. Algoritmos e Lógica de Programação – 
2ª edição revista e ampliada. Cengage Learning. 2012 
FEOFILOFF, Paulo. Algoritmos em linguagem C. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009. 
SCHILDT, Herbert. C Completo e Total. Tradução de Roberto Carlos 
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MAYER. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2006. 
FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica 
de Programação. 3 ed. São Paulo: Pearson Education Hall, 2005. 

 

Disciplina: Interação Homem-Computador 

Interdisciplinaridade: Projeto Interdisciplinar I, Sociedade em Rede e Engenharia de Software 

Ementa: 

Conhecer: Histórico e principais conceitos das Interfaces Homem-
Computador (IHC). Principais conceitos e aplicações de multimídia. Principais 
conceitos e aplicações de Computação Gráfic. Representação de Objetos e 
visualização bidimensional e tridimensional.Introdução à Linguagem HTML. 
Compreender: Desafios e objetivos da IHC. Interface, Interação e Affordance. 
Processo de IHC. Princípios, modelos e padrões de design. Ergonomia. 
Aspectos de qualidade e abordagens teóricas em IHC (Psicologia. 
Experimental, Psicologia Cognitiva Aplicada, Engenharia Cognitiva. 
Abordagens Etnometodológicas, Teoria da Atividade, Cognição Distribuída. 
Engenharia Semiótica). Analisar: Concepção, desenvolvimento e 
implementação de interfaces Sintetizar: IHC e a Engenharia de Software. 
Avaliar: Qualidade em IHC 

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. 

Bibliografia 
Complementar: 

ORTH, Afonso Inácio. Interface homem-máquina. 2005. 280 p. 
RASKIN, Jef. The humane interface: new directions for designing interactive 
systems. Addison-Wesley Publishing Company, 2000. 
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. 

 

Disciplina: Projeto Interdisciplinar I 

Interdisciplinaridade: 
Engenharia de software, Lógica para computação, Sociedade em rede, Projeto 
interdisciplinar I 

Ementa: 

Aplicar: Associar os conhecimentos relativos às disciplinas regulares do 
curso. Proporcionar o desenvolvimento e ampliação das habilidades e 
competências necessárias ao perfil acadêmico e profissional integralizado: 
comunicação oral e escrita, criatividade, reflexividade, autonomia, 
proatividade, resolução de problemas, pensamento sistêmico. 

Bibliografia Básica: 

PEIXOTO, A.B. Regulamento dos Projetos Interdisciplinares do curso de 
Engenharia de Software. UniEvangélica: Bacharelado em Computação, 
2018. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da 
computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
Variável de acordo com o tema dos projetos interdisciplinares. 

Bibliografia 
Complementar: 

Variável de acordo com o tema dos projetos interdisciplinares. 

 

Disciplina: Engenharia de Software 

Interdisciplinaridade:  

Ementa: 
Conhecer: Histórico da Computação. Introdução a teoria geral dos sistemas. 
Áreas de conhecimento da Engenharia de Software (requisitos, projeto, 
construção, teste, manutenção, gerência de configuração, gerência de projeto, 



 

 
 

 

Página 70 de 176 

processo, modelos e métodos, qualidade, prática profissional, economia e 
fundamentos de engenharia). Engenharia de Sistemas (fundamentos, 
metodologias, stakeholders e ciclo de vida). Compreender: Processos de 
produção de software: cascata, espiral, modelo em V, processo unificado, 
metodologias ágeis. Avaliação e melhoria de processo de software. 
Ferramentas. Sintetizar: Áreas de conhecimento da Engenharia de Software 

Bibliografia Básica: 

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem 
profissional.  8ª Edição. Editora AMGH, 2016. 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson 
Addison Wesley, 2011. 
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: fundamentos, 
métodos e padrões. 3ª Edição. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e 
Científicos, 2013. 

Bibliografia 
Complementar: 

Wazlawick, Raul Sidnei. Engenharia de Software: teoria e prática. Campus, 
2013. 
IEEE. SWEBOK - Software Engineering Body of Knowledge. Versão 3.0, 
2014. Acesso em: https://www.computer.org/web/swebok. 
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. 
REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de software e sistemas de 
informação. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Brasport, 2005. 

 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Interdisciplinaridade:  

Ementa: 

Compreender: Comunicação e lingua(gem) nas práticas socioculturais. 
Aplicar: 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: 

CRUZ, D. et al. Inglês Instrumental para Informática. Disal, São Paulo, 
2013. 
SOUZA, Adriana G F. et al. Leitura em Língua Inglesa: Uma abordagem 
instrumental. São Paulo: Editora Disal, 2005. 
THOMPSON, Marco Aurélio da Silva. Inglês Instrumental: Estratégias de 
Leitura para Informática e Internet. Editora Saraiva, 2015. 

Bibliografia 
Complementar: 

ABAURRE, Maria Luiza. Produção de texto: interlocução e gêneros. São 
Paulo: Moderna, 200 
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. 

 
 

2º Período 
 

Disciplina: Fundamentos Matemáticos para Computação 
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Interdisciplinaridade: 
Lógica para Computação, Fundamentos Matemáticos para Computação, 
Probabilidade e Estatística 

Ementa: 

Conhecer: Conceitos básicos de matemática do ensino superior. 
Compreender: Limite (noção intuitiva). Limites finito e infinito. Derivada 
(definição). Regras de derivação. Integral indefinida. Técnicas de integração. 
Integral definida (Teorema Fundamental do Cálculo). Aplicar: Técnicas para 
lidar com situações que envolve taxa de variação. Cálculo de área e volume 
de objetos geométricos delimitados por gráficos de funções. 

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. 

 

Disciplina: Algoritmos e Programação II 

Interdisciplinaridade: Algoritmos e Programação II 

Ementa: 

Conhecer: Bibliotecas para manipulação de arquivos. 
Compreender: Programação procedural na construção de 
funções. Conceitos básicos de arquitetura de computadores: 
manipulação de arquivos e ponteiros. Aplicar: Procedimentos e 
funções na construção de sistemas modulares. 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. 
SCHILDT, Herbert. C Completo e Total. Tradução de Roberto Carlos 
MAYER. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2006. 
FARRER, Harry. Algoritmos Estruturados. 3 ed. São Paulo. LTC, 1999. 

Bibliografia 
Complementar: 

JUNIOR, Dilarmando Piva et al. Algoritmos e Programação de 
Computadores. Elsevier-Campus. 2012 
SOUZA, Marco Antônio Furlan et al. Algoritmos e Lógica de Programação – 
2ª edição revista e ampliada. Cengage Learning. 2012 
ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Verenuchi 
de. Fundamentos da Programação de Computadores: algoritmos, Pascal e 
C/C++. São Paulo: Pearson Education, 2009. 
FEOFILOFF, Paulo. Algoritmos em linguagem C. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009. 
SCHILDT, Herbert. C Completo e Total. Tradução de Roberto Carlos 
MAYER. 3 ed. São Paulo: Makron Books, 2006. 
FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica 
de Programação. 3 ed. São Paulo: Pearson Education Hall, 2005. 

 

Disciplina: Arquitetura e Organização de Computadores 
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Interdisciplinaridade:  

Ementa: 

Conhecer: Elementos básicos do computador (processador, memórias, 
dispositivos de entrada/saída e barramentos). Compreender: Evolução das 
arquiteturas dos computadores. Sistemas de numeração e aritmética binária. 
Arquiteturas Harvard e Von Neumann. Hierarquia de memórias. Interconexão 
dos elementos do computador. Arquiteturas paralelas. Paralelismo a nível de 
instrução. Aplicar: Princípios de programação Assembly 

Bibliografia Básica: 

TANENBAUM, Andrew S. Introdução à organização de computadores. 
Tradutor de Nery MACHADO FILHO. 4. ed.  Rio de Janeiro: LTC 
STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores: projeto 
para o desempenho. 5. ed. São Paulo: Pearson Education, 2002. 786 p. 
STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores: projeto 
para o desempenho. 5. ed. São Paulo: Pearson Education, 2002. 786 p. 

Bibliografia 
Complementar: 

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. 

 

Disciplina: Língua Inglesa 

Interdisciplinaridade: 
Sociedade em Rede, Projetos Interdisciplinares, Metodologia do Trabalho 
Científico, Métodos e Técnicas de Pesquisa 

Ementa: 

Compreender: Noções básicas de aspectos gramaticais da língua inglesa e 
aplicação em diferentes gêneros textuais e em textos específicos da área da 
ciência de computação, Engenharia de Software, ou a áreas afins, com ênfase 
em textos relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 
Aplicar: Conscientização e uso de estratégias e técnicas de tradução e leitura 
em língua inglesa. 

Bibliografia Básica: 

CRUZ, D. et al. Inglês Instrumental para Informática. Disal, São Paulo, 
2013. 
SOUZA, Adriana G F. et al. Leitura em Língua Inglesa: Uma abordagem 
instrumental. São Paulo: Editora Disal, 2005. 
THOMPSON, Marco Aurélio da Silva. Inglês Instrumental: Estratégias de 
Leitura para Informática e Internet. Editora Saraiva, 2015. 

Bibliografia 
Complementar: 

CRUZ, D. et al.. Inglês.com.textos para informática. Disal: São Paulo, 2002. 
Dicionário Oxford: Inglês para Computação. Oxford. OUP. 
GLENDENING, E. & MCEWAN, J. Basic English for Computing. Oxford: 
OUP, 2002. 
MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental I. São Paulo. Texto Novo, 2002. 
MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental II. São Paulo. Texto Novo, 2002. 

 

Disciplina: Projeto Interdisciplinar II 

Interdisciplinaridade: 
Sociedade em rede, Engenharia de software  , Projeto interdisciplinar II, 
Língua Inglesa, Cidadania, Ética e Espiritualidade, Metodologia do Trabalho 
Científico 

Ementa: 
Aplicar: Associar os conhecimentos relativos às disciplinas regulares do 
curso. Proporcionar o desenvolvimento e ampliação das habilidades e 
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competências necessárias ao perfil acadêmico e profissional integralizado: 
comunicação oral e escrita, criatividade, reflexividade, autonomia, 
proatividade, resolução de problemas, pensamento sistêmico. Analisar: 
Analisar contextos e propor soluções tecnológicas eficientes relativas à 
dignidade humana, às relações étnico-raciais e à cultura afro-brasileira e 
indígena. 

Bibliografia Básica: 

PEIXOTO, A.B. Regulamento dos Projetos Interdisciplinares do curso de 
Engenharia de Software. UniEvangélica: Bacharelado em Computação, 
2018. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da 
computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
Variável de acordo com o tema dos projetos interdisciplinares. 

Bibliografia 
Complementar: 

Variável de acordo com o tema dos projetos interdisciplinares. 

 

Disciplina: Cidadania, Ética e Espiritualidade 

Interdisciplinaridade: Legislação e postura profissional, Sociedade em Rede 

Ementa: 

Compreender: 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: 

TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões em movimento: o 
censo de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013. 
BONOME, José Roberto. Cultura e Religião. Goiânia/Anápolis: 
PUC/UniEVANGÉLICA, 2010. 
LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

Bibliografia 
Complementar: 

COSTA, Antônio Carlos. Convulsão protestante: quando a Teologia foge do 
templo e abraça a rua. São Paulo: Mundo Cristão, 2015. 
WEBER, Max. Sociologia da religião. In: Economia e Sociedade. Volume I. 
Brasília: EDU-UnB, 2015. 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6ª edição. Porto Alegre: Penso, 2012. 
SIRE, James. O Universo ao lado: um catálogo básico sobre cosmovisão. São 
Paulo: Hagnos, 2009. 
CHESTERTON, G.K. Ortodoxia. São Paulo: Mundo Cristão, 2008. 

 

Disciplina: Metodologia do Trabalho Científico 

Interdisciplinaridade:  

Ementa: 

Compreender: 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. Aplicar: Técnicas 
de estudo. 

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:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867. Acesso em: 
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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. 

 
 
 

3º Período 
 

Disciplina: Matemática Discreta 

Interdisciplinaridade: 
Lógica para Computação, Análise de Complexidade de Algoritmos e 
Probabilidade e Estatística 

Ementa: 

Conhecer: Técnicas e conceitos utilizados no estudo de conjuntos 
enumeráveis. Lógica de predicados. Compreender: Teoria de conjuntos 
Métodos de demonstração, indução matemática. Relações de ordem, de 
equivalência e de recorrência. Relações e funções. Elementos de teoria dos 
números. Matrizes (tipos e operações). Contagem (análise combinatória). 
Aplicar: Utilizar princípios e técnicas para projetar sistemas discretos. 
Programação matemática. 

Bibliografia Básica: 

GERSTING, Judith L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da 
Computação. 7ª. Edição, Editora LTC, 2016. 
MENEZES. Paulo B., Matemática Discreta para a Computação e 
Informática. Sagra Luzzatro. RS, 2004. 
SCHEINERMAN, EDWARD R. Matemática Discreta - Uma Introdução. 
Tradução da 3ª Edição Norte-Americana. Editora Cengage Learning, 2016. 

Bibliografia 
Complementar: 

OSWALDO KAZUO. Iniciação a Lógica Matemática. Editora Alexa Cultura, 
2010. WATAN, OSWALDO KAZUO. 
ALENCAR, EDGAR FILHO. Iniciação a Lógica Matemática. 18ª Edição. 
Editora Nobel, 2002. 
FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: Funções, Limite, 
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Derivação e Integração. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007. 
SILVA, Sebastião M.. Matemática Básica para Cursos Superiores. Editora 
Atlas, 2013. 
MORTARI Cezar A. Introdução à Lógica. Ed. Unesp. 1ª Edição. São Paulo, 
2001. 

 

Disciplina: Estruturas de Dados I 

Interdisciplinaridade: Sistemas Operacionais; Algoritmos e Programação I e II; 

Ementa: 

Conhecer: Biblioteca para manipulação de memória. 
Compreender: Recursividade como técnica de dividir e 
conquistar. Limitações das estruturas de dados estáticas. 
Aplicabilidade das estruturas de dados dinâmicas. Aplicar: 

Recursividade em problemas clássicos. Alocação dinâmica de 
memória. Desenvolver algoritmos para manipulação de Listas, 
Pilhas e Filas. Analisar: Organização de arquivos utilizando listas, 
pilhas e filas. 

Bibliografia Básica: 

CELES, Valdemar et al. Introdução a Estrutura de Dados com Técnicas de 
Programação em C. 2ª ed. Ed. Elsevier, 2016. 
EDELWEISS, Nina; Galante, Renata. Estruturas de Dados - Série Livro 
Didáticos Informática Ufrgs Vol. 18, Bookman, 2009 
TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe J.. 
Estruturas de Dados usando C. São Paulo: Pearson Education, 2013. 

Bibliografia 
Complementar: 

KOFFMAN, Elliot B., WOLFGANG, Paul T. Objetos, Abstração, Estrutura de 
Dados e Projeto Usando C++. LTC, 05/2008. 
SEBESTA, W. Robert. Conceitos de Linguagem de Programação. 9 ed. 
Bookman. 
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. São Paulo, 
Makron Books, 2008 

 

Disciplina: Sistemas Operacionais 

Interdisciplinaridade: Redes de Computadores 

Ementa: 

Compreender: 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 arquivo. Gerenciamento de 
dispositivos de entrada/saída. Introdução a sistemas distribuídos. Aplicar: 
Estudo de caso em Sistemas Operacionais 

Bibliografia Básica: 

SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. Fundamentos de sistemas 
operacionais: princípios básicos. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e 
Científicos, 2013 
COULOURIS, George, DOLLIMORE, Jean, KINDBERG, Tim.  Sistemas 
distribuídos: Conceitos e Projeto. 5ª edição, Bookman, 2013. 
DEITEL, H. M. e outros. Sistemas Operacionais. 3ª edição, São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2005 

Bibliografia 
Complementar: 

TANEMBAUM, A. S. Sistemas Operacionais Modernos, 2. ed São Paulo: 
Prentice-Hall, 2003. 
SILBERSCHATZ A. et al. Sistemas Operacionais com Java. 7ª edição 
Campus, 2008. 
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CORTÊS, Pedro Luiz. Sistemas operacionais: fundamentos. 2. ed. São 
Paulo: São Paulo, 2005. 
OLIVEIRA, Rômulo S., CARISSIMI, Alexandre da S., TOSCANI, Simão S. 
Sistemas Operacionais, 3. ed Rio Grande do Sul: Editora Sagra Luzzato, 
2004 
TOSCANI, Simão Sirineo; OLIVEIRA, Rômulo Silva de; CARISSIMI, Alexandre 
da Silva. Sistemas operacionais  e programação concorrente. Sagra 
Luzzatto, 2003. 247 p. 
FLYNN, Ida M. Introdução aos sistemas operacionais. São Paulo: 
Thomson, 2002. 

 

Disciplina: Qualidade de Software 

Interdisciplinaridade: Engenharia de software 

Ementa: 

Conhecer: Introdução a qualidade de software. Compreender: Normas e 
modelos de qualidade de processo e produto de software. Métricas de 
software (medidas, indicadores e métodos para planejamento da medição). 
Aplicar: Gestão da Qualidade de Software. Ferramentas. 

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. 
MALDONATO, José Carlos. DELAMARO, Márcio Eduardo. JINO, Mario. 
INTRODUÇÃO AO TESTE DE SOFTWARE. 2ª Edição. Elsevier-Campus, 
2016. 
BARTIE, Alexandre. Garantia da qualidade de software. São Paulo: Campus, 
2002. 

Bibliografia 
Complementar: 

CMMI, Capability Maturity Model® Integration, disponível em: 
<http://resources.sei.cmu.edu/asset_files/technicalreport/2010_005_001_1528
7.pdf>. 
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> 
ISO/IEC 25000 - SQuaRE - System and Software Quality Requirements and 
Evaluation 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson 
Addison Wesley, 2011. 529 p 

 

Disciplina: Gerência de Projetos de Software 

Interdisciplinaridade: Governança e Gestão Aplicada; Economia Aplicada 

Ementa: 

Conhecer: Conceitos, definições e características da Gestão de Projetos; 
Compreender: Áreas de conhecimento em Gestão de Projetos de Software 
(Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, 
Comunicação, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas). Gestão ágil de 
projetos. Aplicar: Gestão de Tempo. Gestão de Recursos Humanos. Gestão 
de Comunicação 

Bibliografia Básica: 

Um Guia Do Conhecimento Em Gerenciamento De Projetos (Guia 
PMBOK®). 6ª Edição. PMI,2017. 
VARGAS, Ricardo. Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo diferenciais 
competitivos. 8 ed. São Paulo: Brassport, 2016. 
MASSARI, Vitor L. Gerenciamento Ágil de Projetos. BRASSPORT, 2014. 

Bibliografia 
Complementar: 

CLEMENTS, J. P. GIDO, J. Gestão de Projetos. 5 ed. CENGAGE, 2014. 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson 



 

 
 

 

Página 77 de 176 

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. 
HIGHSMITH, Jim. Gerenciamento Ágil de Projetos. Alta Books, 2012 

 

Disciplina: Projeto Interdisciplinar III 

Interdisciplinaridade: 
Sociedade em rede, Engenharia de software , IHC, Cidadania, Ética e 
Espiritualidade, Metodologia do Trabalho Científico, Estágio Supervisionado I e 
II, Trabalho de Curso 

Ementa: 

Aplicar: Associar os conhecimentos relativos às disciplinas regulares do 
curso. Proporcionar o desenvolvimento e ampliação das habilidades e 
competências necessárias ao perfil acadêmico e profissional integralizado: 
comunicação oral e escrita, criatividade, reflexividade, autonomia, 
proatividade, resolução de problemas, pensamento sistêmico. Analisar: 
Dialogar com as áreas de conhecimento complementares à formação 
acadêmico-profissional. 

Bibliografia Básica: 

PEIXOTO, A.B. Regulamento dos Projetos Interdisciplinares do curso de 
Engenharia de Software. UniEvangélica: Bacharelado em Computação, 
2018. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da 
computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
Variável de acordo com o tema dos projetos interdisciplinares. 

Bibliografia 
Complementar: 

Variável de acordo com o tema dos projetos interdisciplinares. 

 
 

4º Período 
 

Disciplina: Redes de Computadores 

Interdisciplinaridade: Sistemas Operacionais 

Ementa: 

Conhecer: Topologias de rede. Redes de Armazenamento (DAS-NAS-SAN). 
Redes sem fio. Introdução a segurança em redes de computadores. 
Compreender: Modelos de referência OSI/ISO e Arquitetura TCP/IP. Serviços 
e Protocolos. Cadama de Aplicação. Camada de Transporte. Camada de 
Rede. Camada de Acesso à Rede. Planejamento e Gerenciamento de redes 
de computadores. Aplicar: Programação com sockets. 

Bibliografia Básica: 

TANENBAUM, A. Redes de Computadores. Tradução de Vanderberg D. de 
Souza. Revisão Técnica Edgard Jamohour. 4ed. Rio de janeiro: Campus, 2003 
KUROSE, James F.; ROSS, Keith W.. Redes de Computadores e A Internet 
- Uma Abordagem Top-Down. 6. ed.  Pearson Addison Wesley, 2013 
COMER, Douglas E.. Interligação de redes com TCP/IP : princípios, 
protocolos e arquitetura. Rio de Janeiro:  Campus; Elsevier, 2006 

Bibliografia 
Complementar: 

Larry L., PETERSON. Redes de computadores: uma abordagem de sistemas.  
Autor de , 5. ed. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Elsevier,  545 p. 
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. 
SOUSA, Lindeberg Barros. Projeto de implementação de Redes. editora Erica 
3ª 2013 
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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 

 

Disciplina: Banco de Dados I 

Interdisciplinaridade: Requisitos de Software 

Ementa: 

Conhecer: Conceitos de Bancos de Dados. Compreender: Modelagem 
Entidade Relacionamento. SQL. Aplicar: Projeto Conceitual de Banco de 
Dados – Entidade. Relacionamento. Projeto Lógico de Banco de Dados. 
Projeto Físico de Banco de Dados (linguagem SQL – DDL, DML). Analisar: 
Igualdade entre Modelo Conceitual e Físico. Avaliar: Modelo relacional e 
formas normais. Eficiência de consultas. 

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: 

SILBERSCHATZ, A. at all. Sistema de Banco de Dados. Tradução da 6ª 
edição. Rio de janeiro: Elsevier, 2012. 
PUGA, Sandra; FRANÇA, Edson; GOYA, Milton. Banco de dados: 
implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2014. 
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 
NADEAU, Tom. LIGHTSTONE, Sam. TEOREY, Toby J. Projeto e 
Modelagem de Bancos de Dados - 2ª Ed. Elsevier-Campus.  2014 

 

Disciplina: Estruturas de Dados II 

Interdisciplinaridade: 
Programação Orientada a Objetos; Banco de Dados I; Organização de 
Computadores; Algoritmos e Programação I e II 

Ementa: 

Compreender: Importância dos métodos de pesquisa e 
ordenação de dados. Uso de árvores como métodos de pesquisa 
e ordenação. Grafos. Aplicar: Desenvolver algoritmos para 
manipulação de árvores binárias. 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. 

Bibliografia Básica: 

SZWARCFITER, Jayme Luiz. Estrutura de Dados e seus Algoritmos. 3ª ed. 
LTC, 2010. 
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. 
3ª ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2010 

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 
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Janeiro: Campus, 2012 
CELES, Valdemar et al. Introdução a Estrutura de Dados com Técnicas de 
Programação em C. 2ª ed. Ed. Elsevier, 2016. 
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. 

 

Disciplina: Requisitos de Software 

Interdisciplinaridade: Engenharia de Software, Interação Homem-Computador 

Ementa: 

Conhecer:  Modelagem de Processos de Negócio; Conceitos de: requisito, 
gerência de requisitos e Requisitos de Software; requisitos de produto e de 
processo, características e tipos de requisitos. Técnicas de comunicação. 
Técnicas de levantamento e análise de requisitos. Compreender: Atividades 
do processo de requisitos. Modelagem de Processos de Negócio. Aplicar: 
Gestão de Escopo. Levantamento e análise de requisitos. Validação de 
requisitos. Gerência de requisitos. Documentação de requisitos. Analisar: 
Viabilidade de requisitos. Avaliar: Projeto de requisitos 

Bibliografia Básica: 

PRESSMAN, Roger S., Engenharia de software: uma abordagem profissional.  
8. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2016. 
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: 

Association of Business Process Management Professionals (ABPMN). BPM 
CBOK. Versão 3.0, 1ª Edição, 2013. 
BARTIE, Alexandre. Garantia da qualidade de software. São Paulo: Campus, 
2002. 
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. 4ª edição, 2010. 
IEEE. SWEBOK - Software Engineering Body of Knowledge. Versão 3.0, 
2014. Acesso em: https://www.computer.org/web/swebok. 

 

Disciplina: Projeto Interdisciplinar IV 

Interdisciplinaridade: 
Sociedade em rede, Língua Portuguesa, Metodologia do Trabalho Científico, 
Gerência de Projetos de software, Requisitos de software, Banco de Dados I, 
Empreendedorismo 

Ementa: 

Aplicar: Associar os conhecimentos relativos às disciplinas regulares do 
curso. Proporcionar o desenvolvimento e ampliação das habilidades e 
competências necessárias ao perfil acadêmico e profissional integralizado: 
comunicação oral e escrita, criatividade, reflexividade, autonomia, 
proatividade, resolução de problemas, pensamento sistêmico. Analisar: 
Identificar soluções empreendedoras e cooperativas no atendimento às 
demandas sociais regionais, do Brasil e do mundo. Gerenciar projetos de 
software. 

Bibliografia Básica: 

PEIXOTO, A.B. Regulamento dos Projetos Interdisciplinares do curso de 
Engenharia de Software. UniEvangélica: Bacharelado em Computação, 
2018. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da 
computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
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Variável de acordo com o tema dos projetos interdisciplinares. 

Bibliografia 
Complementar: 

Variável de acordo com o tema dos projetos interdisciplinares. 

 

Disciplina: Programação Orientada a Objetos 

Interdisciplinaridade: 
Estrutura de dados I, Paradigmas de Linguagens de Programação, Algoritmos 
e Programação I, Algoritmos e Programação II e Programação e Tecnologias 
Web 

Ementa: 

Conhecer: Princípios da programação orientada a objetos: 
classes e objetos. Compreender: Princípios da programação orientada a 

objetos. Programação concorrente, controle e tratamento de eventos, 
persistência dos dados, distribuição dos componentes, tratamento de erros e 
exceções, tolerância a falhas, interação e apresentação. Aplicar: Abstração; 
encapsulamento; classe; objeto; herança; polimorfismo; coesão; acoplamento; 
contratos/interfaces.Interface, entrada e saída (streams). Aplicação em uma 
Linguagem de Programação. Ferramentas para programação orientada a 
objetos. 

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. 
LARMAN, Craig. Utilizando UML e Padrões. Uma Introdução à Análise e ao 
Projeto Orientados a Objetos e ao Desenvolvimento Iterativo. 3ª ed. 
Bookman, 2016 

Bibliografia 
Complementar: 

ECKEL, Bruce. Thinking in Java. 3. ed. Prentice Hall,  2003 
FEDELI, Ricardo Daniel; POLLONI, Enrico Giulio; PERES, Fernando Eduardol. 
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. 
SANTOS, Rafael. Introdução à Programação Orientada a Objetos Usando 
JAVA. Campus, 2003. 319p. 

 

Disciplina: Fundamentos de Cálculo Empreendedorismo 

Interdisciplinaridade: Administração Aplicada; Economia Aplicada 

Ementa: 

Conhecer: Políticas e estratégias competitivas para os empreendimentos 
emergentes. Órgãos e instituições de apoio à geração de empreendimentos 
inovadores. Compreender: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. Aplicar: 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. 
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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. 
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. 
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. 

 
 

5º Período 
 

Disciplina: Análise e Complexidade de Algoritmos 

Interdisciplinaridade: Estruturas de Dados II, Probabilidade e Estatística 

Ementa: 

Conhecer: Ordens de complexidade de algoritmos. Limites de complexidade. 
Classes de problemas e algoritmos: Algoritmos Gulosos, Programação 
Dinâmica, Backtacking, Força Bruta, NP-Completos. Compreender: Métodos 
de cálculo de complexidade. Aplicar: Melhorias no projeto de códigos. 
Analisar: Diferentes classes de problemas, dentre elas. Ordenação. Busca 

Bibliografia Básica: 

CORMEN, Thomas H. et Al. Algoritmos: Teoria e prática 3 ed Rio de Janeiro: 
Campus, 2012 
GUIMARÃES, Angelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. 
Algoritmos e estrutura de dados. Rio de Janeiro: LTC- Livros Técnicos e 
Científicos,1994. 214p 
TOSCANI, L.V. Complexidade de algoritmos: análise, projeto e métodos. 3. ed. 
Porto Alegre-RS, Brasil: Bookman, 262 p 

Bibliografia 
Complementar: 

Atallah, M. J. Algorithms and Theory of Computation Handbook: general 
concepts and techniques, 2 ed New York: Champan&Hall/CRC, 2010 
FILHO, Frederico Ferreira Campos. Algoritmos numéricos. 2 ed Rio de 
Janeiro: LTC, 2010. 428p. 
HOROWITZ, E. Sahni, S. Fundamentals of computer algorithms, Computer 
Science Press, 1984. 
SALVETTI, Dirceu Douglas; BARBOSA, Lisbete Madsen. Algoritmos. São 
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Paulo: Makron Books,1998. 272 
ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos com Implementação em Pascal e C, 2.ed, 
São Paulo, Brasil, Cengage Learning, 2004, 552p 

 

Disciplina: Projeto de Software 

Interdisciplinaridade: 
Engenharia de Software, Interação Homem-Computador, Requisitos de 
Software 

Ementa: 

Compreender: Fundamentos de projeto de software. Técnicas de medidas e 
avaliação da qualidade de projeto de software. Métodos e estratégias de 
projeto de software (estruturado, orientados a função, orientados a objetos, 
baseado em componentes, outros). Aplicar: Princípios e modelagem de 
projeto de software. Padrões de projeto orientados a objetos (modelagem e 
programação). Ferramentas para projeto de software. 

Bibliografia Básica: 

GUEDES, Gilleanes T. A. UML2: Uma Abordagem Prática. 2ª Edição. São 
Paulo: Novatec, 2011. 
BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas UML: Um 
guia prático para modelagem de sistemas. 2ª Edição. Rio de Janeiro, 
Elsevier: 2006. 
SILVEIRA, Paulo et AL. Introdução à Arquitetura e Design de Software. 
Campus, 2011. 

Bibliografia 
Complementar: 

WAZLAWICK, R. S. Análise e projeto de sistemas de informação 
orientados a objetos. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 
FREEMAN, Eric; Freeman, Elisabeth. Use a Cabeça! Padrões de Projetos. 
2ª Edição. Alta Books. 
IEEE. SWEBOK - Software Engineering Body of Knowledge. Versão 3.0, 
2014. Acesso em: https://www.computer.org/web/swebok. 

 

Disciplina: Arquitetura de Software 

Interdisciplinaridade: 
Requisitos de software; Programação Orientada a Objetos; Projeto de 
Software e Programação e Tecnologias Web 

Ementa: 

Compreender: Fundamentos da arquitetura de software. Processo de 
desenvolvimento baseado em arquitetura. Visões Arquiteturais. Estilos e 
Padrões Arquiteturais. Arquitetura Orientada a Serviços. Projeto de Arquitetura 
de Software. Fundamentos de Sistemas Distribuídos. Aplicar: Projeto de 
Arquitetura de Software. Ferramentas para modelagem da Arquitetura de 
Software 

Bibliografia Básica: 

SILVEIRA, Paulo et al. Introdução à Arquitetura e Design de Software. 
Elsevier. Rio de Janeiro, 2012. 
FOWLER, Martin. Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas. Ed. 
Bookman, 2006 
MENDES, Antônio. Arquitetura de Software: desenvolvimento orientado a 
arquitetura. Editora Campus. Rio de Janeiro, 2002. 

Bibliografia 
Complementar: 

GAMMA, Erich et al. Padrões de Projeto - Soluções Reutilizáveis de 
Software Orientado a Objetos, Bookman. 
BUSCHMANN, Frank et al. Pattern-Oriented Software Architecture - A 
System of Patterns. John Wiley & Sons, 2013. 
IEEE. SWEBOK - Software Engineering Body of Knowledge. Versão 3.0, 
2014. Acesso em: https://www.computer.org/web/swebok. 
ERL, Thomas. SOA - Princípios de Desing e Serviços. Pearson Education. 
2008. 

 

Disciplina: Pesquisa Operacional e Otimização 
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Interdisciplinaridade: Matemática discreta; Análise e Complexidade de Algoritmos 

Ementa: 

Conhecer: Origem e fundamentos da pesquisa operacional. Programação 
Linear (PPL) e suas aplicações. Compreender: Modelagem. Técnicas de 
solução de modelos de programação linear com 2 variáveis. Método 
simplex.Análise de sensibilidade e dualidade. Aplicar: Simulação 

Bibliografia Básica: 

LOESCH, Claudio. Pesquisa Operacional: fundamentos e modelos. São 
Paulo: Saraiva, 2009. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502088924/pageid/4 
ANDRADE, Eduardo Leopoldino.  Introdução à pesquisa operacional: 
métodos e modelos para análise de decisões.  5. ed. Rio de Janeiro : LTC, 
2015. Disponível em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-
216-2967-2/epubcfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright]!/4/14@0:0 
HILLIER, Frederick S. Introdução à pesquisa operacional.  9. ed. Dados 
eletrônicos. Porto Alegre : AMGH, 2013. Disponível em : 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580551198/pageid/1 

Bibliografia 
Complementar: 

PASSOS, Eduardo José Pedreira Franco. Programação linear como 
instrumento da pesquisa operacional. São Paulo: Atlas, 2008. 
TAHA, Hamdy A. Pesquisa Operacional. 8 Ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2008. 
SILVA, Elio Medeiros da. Pesquisa Operacional para os cursos de 
administração e engenharia. 4 Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
SILVA, Elio Medeiros da. Pesquisa Operacional para os cursos de 
administração e engenharia. 4 Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
LACHTERMACHER. Gerson. Pesquisa Operacional na tomada de decisão. 
5 Ed. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521630494/epubcfi/6/26[;v
nd.vst.idref=fm7]!/4/24@0:0 

 

Disciplina: Programação e Tecnologias Web 

Interdisciplinaridade: 
Programação Orientada a Objetos; Banco de Dados I; Banco de Dados II; 
Prática Profissional I; Programação para Dispositivos Móveis 

Ementa: 

Compreender: Funcionamento da Web.  Fundamentos de HTML, CSS e 
JavaScript. Segurança para aplicações Web.Introdução a testes 
automatizados. Deploy da aplicação.  Aplicações: e-commerce, e-business. 
Aplicar: Estilo arquitetura REST. Linguagens de programação para Web e 
integração com Banco de Dados. Analisar: Arquiteturas Computacionais para 
Web. Separação em camadas. Arquitetura Cliente-Servidor. 

Bibliografia Básica: 

Décio Heinzelmann Luckow. Programação Java Para A Web. 2ª edição. 
Novatec. 2015 
Maurício Samy Silva. Web Design Responsivo. Novatec. 2014 
MENDES, Antonio. Arquitetura de software: desenvolvimento orientado 
para arquitetura, Ed. CAMPUS, 2002 

Bibliografia 
Complementar: 

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 
DELAMARO, Mário Eduardo, José Carlos Maldonado , Mario Jino. Introdução 
ao teste de software, Rio de Janeiro: Elsevier,  2007. 
ASTELS, David; MILLER, Granville; NOVAK, Miroslav . Extreme 
programming: guia prático, Ed. CAMPUS, 2002 
Elizabeth, CASTRO. HTML5 e CSS3. Altas Books. 2013 
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Disciplina: Projeto Interdisciplinar V 

Interdisciplinaridade: 
Sociedade em rede, Língua Portuguesa, Metodologia do Trabalho Científico, 
Gerência de Projetos de software, Projeto de software, Arquitetura de 
software, Banco de dados II 

Ementa: 

Aplicar: Associar os conhecimentos relativos às disciplinas regulares do 
curso. Proporcionar o desenvolvimento e ampliação das habilidades e 
competências necessárias ao perfil acadêmico e profissional integralizado: 
comunicação oral e escrita, criatividade, reflexividade, autonomia, 
proatividade, resolução de problemas, pensamento sistêmico. Aplicar 
processos, técnicas e procedimentos de construção inerentes à produção de 
sistemas. Gerenciar projetos de software. 

Bibliografia Básica: 

PEIXOTO, A.B. Regulamento dos Projetos Interdisciplinares do curso de 
Engenharia de Software. UniEvangélica: Bacharelado em Computação, 
2018. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da 
computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
Variável de acordo com o tema dos projetos interdisciplinares. 

Bibliografia 
Complementar: 

Variável de acordo com o tema dos projetos interdisciplinares. 

 

Disciplina: Banco de Dados II 

Interdisciplinaridade: 
Banco de Dados I, Programação para Dispositivos Móveis, Sistemas 
Inteligentes 

Ementa: 

Conhecer: Arquitetura e conceitos de SGBD. Propriedades ACID. SGBD para 
aplicações móveis. Banco de dados NoSQL. Mineração de Dados. 
Compreender: Transação, concorrência, recuperação, segurança, 
integridade, distribuição. Modelos de Bancos Não Relacional. Map-Reduce. 
Aplicar: DCL. Criação de Banco de Dados para dispositivos móveis (projeto e 
software). Criação de Bases NoSQL. Aplicar técnica de mineração de dados. 
Analisar: Modelos diferentes em NoSQL. Avaliar: Modelo de Banco de Dados 
a ser utilizado. 

Bibliografia Básica: 

ELMASRI, Ramez. NAVATHE, Shankant B. Sistemas de Banco de Dados – 
Fundamentos e aplicações. 6ª ed Pearson. 2011. 
FOLWER, Martin. SADALAGE, Pramod J. NoSQL Essencial: Um guia conciso 
para o mundo emergente da Persistência Poliglota. São Paulo: Novatec, 2013 
SILVA, Leandro Nunes de Castro. FERRARI, Daniel Gomes. Introdução a 
Mineração de Dados: Conceitos Básicos, Algoritmos e Aplicações. : Saraiva, 
2016 

Bibliografia 
Complementar: 

GUIMARÃES, C. C, Fundamentos de Banco de Dados: modelagem, 
projeto e linguagem SQL. Campinas – São Paulo. Editora da Unicamp, 2003 
SILVA, Leandro Augusto Silva. PERES, Sarajane Marques. BOSCARIOLI, 
Clodis. Introdução à Mineração de Dados, Com aplicações em R. ? : Elsevier, 
2016 
AMARAL, Fernando. Aprenda Mineração de Dados: Teoria e Prática.?: Atlas 
Book, 2006 
SILBERSCHATZ, A. at all. Sistema de Banco de Dados. Tradução da 6ª 
edição. Rio de janeiro: Elsevier, 2012. 
DATE, C.J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados.  Tradução da 8ª ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2003 
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6º Período 
 

Disciplina: Probabilidade e Estatística 

Interdisciplinaridade: 
Matemática discreta, Pesquisa Operacional e Otimização, Economia Aplicada 
e Sistemas Inteligentes 

Ementa: 

Conhecer: Métodos e técnicas da estatística descritiva.Conceitos de 
probabilidade. Principais processos da estatística inferencial. Compreender: 
Classificação das variáveis.Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Medidas 
de tendência central, de separatrizes e de dispersão. Eventos e espaços 
amostrais. Distribuição de probabilidades de variáveis aleatórias 
unidimensionais e bidimensionais. Esperança matemática. Variância e 
coeficientes de correlação. Teorema do Limite central. Teorema de Bayes. 
Testes de hipóteses para médias. Teste do Quiquadrado. Regressão e 
correlação. 

Bibliografia Básica: 

LARSON, R., FARBER, B., Estatística Aplicada. 4.ed. São Paulo: 
Pearson/Prentice Hall, 2010 
MONTGOMERY, D. C. Estatística aplicada à engenharia. 2ed.  São Paulo: 
LTC, 2011 
MONTGOMERY D.C.; RUNGER, G. C. Estatística aplicada e probabilidade 
para engenheiros. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012 

Bibliografia 
Complementar: 

MILONE. Gilseppe. Estatística Geral e aplicada. São Paulo: Thompson, 2006 
ALBUQUERQUE, J. P. A. Probabilidade, variáveis aleatórias e processos 
estocásticos. São Paulo: Interciência, 2008 
TRIOLA, M. F. Introdução à estatística. 11. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013 
DEVORE, J. L. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. 
6ed. São Paulo: Thonsom Learning, 2013. 
HINES, W.W. Probabilidade e Estatística e a Engenharia. 4. ed. São Paulo: 
LTC, 2006 

 

Disciplina: Experiência de Usuário 

Interdisciplinaridade: 
Interação Homem-Computador; Programação e Tecnologias Web; 
Programação para Dispositivos Móveis; Prática Profissional I; Prática 
Profissional II 

Ementa: 

Conhecer: Arquitetura da informação. Aplicar: Usabilidade de produto de 
software.Metodologias de design de produto de software. Analisar: 
Ergonomia. Aspectos de qualidade em IHC e de Psicologia Cognitiva no 
design de interfaces. Sintetizar: Abordagens teóricas em IHC (Psicologia 
Experimental, Psicologia Cognitiva Aplicada, Engenharia Cognitiva, 
Abordagens Etnometodológicas, Teoria da Atividade, Cognição Distribuída, 
Engenharia Semiótica). Avaliar: Qualidade em IHC (Usabilidade, Experiência 
do Usuário, Comunicabilidade e Acessibilidade) 

Bibliografia Básica: 

PREECE, J.; SHARP, H.; ROGERS, Y. Design de Interação: Além da 
Interação Homem-Computador. 3ª ed. Bookman, 2013. 
CYBIS, W. O. Ergonomia e usabilidade: conhecimentos, métodos e 
aplicações. 3ª ed. São Paulo: Novatec, 2015. 
TEIXEIRA, Fabricio. Introdução e Boas Práticas de UX Design. Ed. Casa do 
código 

Bibliografia 
Complementar: 

BENYON, David. Interação Humano-computador - 2ª Ed. Pearson 2011. 
NIELSEN, R. B. Usabilidade Móvel. Editora Campus, 2014. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas da série 
9241. 
KRUG, S. Não me faça pensar. Alta Books, 2014. 
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Gothelf, J. Seiden, J. Lean UX: Applying Lean Principles to Improve User 
Experience. O´Reilly. 2013 
VIANNA ET AL.  Design thinking. Disponível em: 
http://livrodesignthinking.com.br/; Rio de Janeiro: MJV Press, 2012. 

 

Disciplina: Legislação e Postura Profissional 

Interdisciplinaridade: 
Cidadania, Ética e Espiritualidade, Prática Profissional I; Prática Profissional II; 
Estágio I; Estágio II; Mercado de Trabalho, Sociedade em Rede. 

Ementa: 

Conhecer: Legislações: Lei de software. Tratamento e sigilo de dados. 
Propriedade imaterial.  Propriedade intelectual. Propriedade industrial. 
Responsabilidade civil e penal sobre a tutela da informação. Aplicar: Códigos 
de Ética: humano e profissional. Avaliar: Postura profissional do Engenheiro 
de Software: ética e poder na sociedade da informação; mundo do trabalho; 
produtividade; corrupção. 

Bibliografia Básica: 

BRYM, Robert; et al. Sociologia: sua bússola para um novo Mundo. São 
Paulo: Cengage Learning, 2016. 
DUPAS, G. Ética e poder na sociedade da Informação. 3ª. Ed. São Paulo: 
UNESP, 2011. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF, Senado, 1998. Artigos 218 e 219. 

Bibliografia 
Complementar: 

ANTUNES, R.; BRAGA, R. Infoproletários: degradação real do trabalho 
virtual. São Paulo: Boitempo, 2009. 
BRASIL. Lei nº 9.610, de 19-02-1988. Lei dos direitos autorais. Altera, atualiza 
e consolida a lei: BRASIL. Lei nº 5.988, de 14-12-1973. Lei dos direitos 
autorais. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm .  
Acesso em: 27/02/2018. 
BRASIL. Lei nº 9.609, de 19-02-1988, e Decreto nº 2.556, de 20-04-1988. 
Legislação de proteção da propriedade industrial de programa de computador 
e sua comercialização no país. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm>. Acesso em: 27/02/2018. 
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14-05-1996, e Decreto nº 2.553, de 16-04-1998. 
Legislação de proteção da propriedade industrial. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 
27/02/2018. 
PINHEIRO. P. P.(org) Direito digital aplicado 2.0. 2ª. Ed. São Paulo: 
Thonson, 2016. 

 

Disciplina: Programação para Dispositivos Móveis 

Interdisciplinaridade: 
Programação Orientada a Objetos; Banco de Dados I; Banco de Dados II; 
Programação e Tecnologias Web; Engenharia de Software; Qualidade de 
Software; Requisitos de Software; Projeto de Software. 

Ementa: 

Compreender: Plataformas de desenvolvimento para dispositivos móveis. 
APIs de programação para dispositivos móveis. Aplicar: Projeto de interfaces. 
Formulários e validações. Requisições HTTP. Eventos e exceções. 
Persistência de dados. Recursos nativos. Autenticação, Autorização e 
Segurança.Testes.Publicação do aplicativo. 

Bibliografia Básica: 

HANNA, R.; YUSUF, S.; PHAN, H., Ionic : Hybrid Mobile App Development. 
Packt Publishing. 2017 
FILHO, L. C. Q.; Desenvolvendo seu primeiro aplicativo Android - 2ª edição. 
Novatec. 2017 
IEPSEN, E. F.; Lógica de Programação e Algoritmos com JavaScript. Novatec. 
2018 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm
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Bibliografia 
Complementar: 

LECHETA, R. R., Web Services RESTful: Aprenda a criar web services 
RESTful em Java na nuvem do Google. Novatec. 2015. 
LECHETA, R. R., Google Android - 5ª Edição: Aprenda a criar aplicações para 
dispositivos móveis com o Android SDK. Novatec. 2015 
STEFANOV. S; Primeiros Passos com React. Novatec. 2016 
GRIGORIK, I; High Performance Browser Networking. O’Reilly. 2013 

 

Disciplina: Administração Aplicada 

Interdisciplinaridade: 
Empreendedorismo; Gerência de Projetos de Software; Governança e Gestão 
Aplicada 

Ementa: 

Conhecer: Funções administrativas. Administração pública e privada. 
Compreender: As competências, habilidades e atitudes necessárias ao 
gestor. Administração estratégica. Organização proativa. Teoria geral dos 
sistemas. Liderança. Administração de equipes. Comunicação, conflito e 
negociação. Responsabilidade social. Aplicar: Tomada de decisão 
administrativa 

Bibliografia Básica: 

GURGEL, Cláudio; RODRIGUEZ, Martins Vicente Rodriguez Y. 
Administração: Elementos Essenciais para a Gestão das Organizações. 
São Paulo: Atlas, 2009. 
BOGHI, Cláudio; SHITISUKA, Ricardo. Sistemas de Informação: Um 
enfoque dinâmico. SP: Érica, 2002. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. A Moderna Administração 
Integrada: abordagem estruturada, simples e de baixo custo. Editora 
Atlas, 2013. 

Bibliografia 
Complementar: 

TEIXEIRA, Hélio Janny; SALOMÃO, Sérgio Mattoso; TEIXEIRA, Clodine 
Janny. Fundamentos de administração: a busca do essencial. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2010. 346 p. 
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.    
FERREIRA, Ademir Antonio; REIS, Ana Carla Fonseca; LUSSIER, Robert N. 
Fundamentos de administração.  São Paulo: Cengage Learning, 2010. 499 
p. 

 

Disciplina: Métodos e Técnicas de Pesquisa Aplicada 

Interdisciplinaridade: 
MTC, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Variável de acordo com o tema do 
projeto de pesquisa 

Ementa: 
Compreender: Revisão sistemática. Revisão integrativa. Aplicar: Etapas de 
um projeto de pesquisa. Buscas em bases de dados científicas. Ferramentas 
para editoração e gerenciamento de referências 

Bibliografia Básica: 

WAZLAWICK, Raul Sidnei. 2ª. Ed. Metodologia de pesquisa para ciência da 
computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
APPOLINÁRIO, Fábio. Metodologia da Ciência: filosofia e prática da 
pesquisa. 2ª. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 
DRESCH, Aline; LACERDA, Daniel Pacheco; ATUNES JÚNIOR, José Antonio 
Valle. Designe Sciencie Research: métodos de pesquisa para o avanço da 
ciência. Porto Alegre: Bookman, 2015. 

Bibliografia Kitchenham, B. Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in 



 

 
 

 

Página 88 de 176 

Complementar: Software Engineering. Version 2.3. Software Engineering Group. University of 
Durham, 2007. 
KOPKA, H.; DALY, P. W. Guide to LaTeX. 4ª Edition. Addison-Wesley, 2004. 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, Maria de A. 7. ed. Fundamentos de 
Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2010. 
Nakagawa, E. Y; FELIZARDO, K. R.; FABBRI, S. C. P. F.; FERRARI, F. C. 
Revisão Sistemática da Literatura em Engenharia de Software. Elsevier, 
2017. 
MATTAR, José Maurício. Metodologia Científica na Era da Informática. 4ª. 
ed., São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

Disciplina: Projeto Interdisciplinar VI 

Interdisciplinaridade: 

Sociedade em rede, Língua Portuguesa, Metodologia do Trabalho Científico, 
Gerência de Projetos de software, Engenharia de Software, Requisitos de 
software, IHC, Qualidade de software, Projeto de software, Arquitetura de 
software, Banco de dados II, Experiência de usuário, Legislação e Postura 
Profissional. 

Ementa: 

Aplicar: Associar os conhecimentos relativos às disciplinas regulares do 
curso.  Proporcionar o desenvolvimento e ampliação das habilidades e 
competências necessárias ao perfil acadêmico e profissional integralizado: 
comunicação oral e escrita, criatividade, reflexividade, autonomia, 
proatividade, resolução de problemas, pensamento sistêmico. Aplicar 
processos, técnicas e procedimentos de construção inerentes à produção de 
sistemas. Gerenciar projetos de software. Analisar: Analisar direitos e 
propriedades intelectuais inerentes à produção e à utilização de sistemas de 
software. Avaliar: Avaliar a qualidade e evolução de sistemas de software, 
aplicando adequadamente normas técnicas, através de padrões e boas 
práticas no desenvolvimento de software. Avaliar os projetos de forma ética, 
reflexiva, sustentável e socialmente responsável, respeitando aspectos legais 
e normas envolvidas. 

Bibliografia Básica: 

PEIXOTO, A.B. Regulamento dos Projetos Interdisciplinares do curso de 
Engenharia de Software. UniEvangélica: Bacharelado em Computação, 
2018. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da 
computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
Variável de acordo com o tema dos projetos interdisciplinares. 

Bibliografia 
Complementar: 

Variável de acordo com o tema dos projetos interdisciplinares. 

 
 

7º Período 
 

Disciplina: Governança e Gestão Aplicada 

Interdisciplinaridade: 
Qualidade de Software; Gerência de Projetos de Software; Segurança e 
Auditoria em Engenharia de Software; Prática Profissional I 

Ementa: 
Conhecer: Gestão do conhecimento. Alinhamento entre TI e Negócio. 
Compreender: Normas e modelos de serviços e infraestrutura: COBIT, 
ITIL,MPS.Br (Serviços). Aplicar: Gestão de Riscos.Gestão de Aquisições. 

Bibliografia Básica: 

FERNANDES, A. A.; ABREU, V.F. Implantando a Governança de TI – da 
Estratégia à Gestão dos processos e serviços. 4ª Ed., Brasport, 2014. 
OGC/ITIL. Introduction to the ITIL service lifecycle. The Stationery Office, 
2010. 
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ISACA/COBIT. COBIT 5: A Business Framework for the Governance and 
Management of Enterprise IT. ISACA, 2012. 

Bibliografia 
Complementar: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas da série 
38500. 
Um Guia Do Conhecimento Em Gerenciamento De Projetos (Guia 
PMBOK®). 6ª Edição. PMI, 2017. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas da série 
27000. 
COUGO, P. ITIL – Guia de Implantação. Elsevier, 2013. 
FREITAS, M. A. S. Fundamentos do Gerenciamento de Serviços de TI. 2ª 
Edição, Brasport, 2013. 

 

Disciplina: Software para Serviço 

Interdisciplinaridade: 

Engenharia de Software, Requisitos de Software, Interação Homem-
Computador, Arquitetura de Software, Bancos de Dados I, Bancos de Dados 
II, Programação e Tecnologias Web, Projeto de Software, Programação de 
Dispositivos Móveis, Empreendedorismo, Administração Aplicada, Qualidade 
de Software, Gerência de Projeto de Software, Segurança e Auditoria. 

Ementa: 

Conhecer: Software como serviço. Impactos em custos e prazos para 
software como serviço. Tópicos avançados em sistemas distribuídos. Aplicar: 
Políticas e estratégias empreendedoras. Oportunidade de negócios, 
criatividade e visão empreendedora. Gestão de Escopo. Gestão de Requisitos. 
Projeto de Arquitetura de Software. Projeto de Bancos de Dados. Projeto de 
Desenvolvimento Web / Mobile. Analisar: Gestão da Qualidade de Software. 
Gestão de Tempo. Gestão de Comunicação. 

Bibliografia Básica: 

IEEE. SWEBOK - Software Engineering Body of Knowledge. Versão 3.0, 
2014. Acesso em: https://www.computer.org/web/swebok. 
PRESSMAN, Roger S., Engenharia de software: uma abordagem profissional.  
8. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2016. 
WAZLAWICK, R. S. Análise e projeto de sistemas de informação 
orientados a objetos. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 

Bibliografia 
Complementar: 

BARTIE, Alexandre. Garantia da qualidade de software. São Paulo: Campus, 
2002. 
SOMMERVILLE, I., Engenharia de Software, 9 ed. São Paulo: Pearson 
Addison Wesley, 2011. 
ERL, Thomas. SOA - Princípios de Desing e Serviços. Pearson Education. 
2008. 
BENYON, David. Interação Humano-computador - 2ª Ed. Pearson 2011. 
MENDES, Antônio. Arquitetura de Software: desenvolvimento orientado a 
arquitetura. Editora Campus. Rio de Janeiro, 2002. 

 

Disciplina: Testes de Software 

Interdisciplinaridade: Prática Profissional I e II 

Ementa: 

Conhecer: Conhecer terminologias e fundamentações relacionadas à 
verificação e à validação de software; Conhecer ferramentas CASE 
pertinentes; Compreender: Conceitos e técnicas de verificação e de 
validação. Inspeções de software. Testes de software. Aplicar: Técnicas de 
validação, verificação e testes de software. Analisar: Conceitos e técnicas que 
permitam identificar se um produto de software é construído corretamente e 
em conformidade com as partes interessadas. 

Bibliografia Básica: 
DELAMARO, Mário Eduardo, José Carlos Maldonado , Mario Jino. Introdução 
ao teste de software, Rio de Janeiro: Elsevier,  2007. 
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KOSCIANSKI, A.; SOARES, M. S. Qualidade de software: aprenda as 
metodologias e técnicas mais modernas para o desenvolvimento de software. 
São Paulo: Novatec, 2007. 
MOLINARI, Leonardo. Testes de software: Produzindo sistemas melhores e 
mais confiáveis. Editora Érica. 4ª edição, 2010. 

Bibliografia 
Complementar: 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson 
Addison Wesley, 2011. 529 p. 
PRESSMAN, Roger S., Engenharia de software: uma abordagem profissional.  
7. ed. São Paulo: Pearson  Makron Books, 2011. 
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. 
SWEBOK. Guide to the Software Engineering Body of Knowlegment, 2004.   

 

Disciplina: Economia Aplicada 

Interdisciplinaridade: 
Empreendedorismo; Gerência de Projetos de Software; Prática Profissional I; 
Prática Profissional II 

Ementa: 

Compreender: Noções de Microeconomia: teoria da produção, teorias da 
demanda e da oferta, equilíbrio de mercado; Sistemas de mercado e suas 
limitações quanto ao uso dos recursos: mercados incompletos, externalidades 
e informação assimétrica; Teoria dos jogos. Elementos de custo de um projeto. 
Aplicar: Métodos de análise de projetos: taxa mínima de atratividade, valor 
presente líquido, payback. Engenharia do valor, Eficiência físico-econômica e 
processos de Engenharia. Gestão de Custos. 

Bibliografia Básica: 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e 
macroeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 2001. xxxviii, 831 p. 
PINDYCK, Robert S; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. 7. ed. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. xxiv, 647 p. 
TORRES, O. F. F. Fundamentos de engenharia econômica e da análise 
econômica de projetos. São Paulo: Cengage Learning, 2006. 

Bibliografia 
Complementar: 

CABRAL, Arnaldo Souza; YONEYAMA, Takashi. Microeconomia: Uma visão 
integrada para empreendedores. Editora Saraiva. São Paulo, 2008. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088931/cfi/0!/4/2@1
00:0.00. Acesso em: 23 fev. 2018. 
BESANKO, David A.; BRAEUTIGAN, Ronald R. Microeconomia – Uma 
abordagem completa. LTC Editora. Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-1922-
2/cfi/0!/4/2@100:0.00. Acesso em: 23 fev. 2018. 
BAYE, Michael R. Economia de empresas e estratégias de negócios. 6ª ed. 
Porto Alegre. Bookman, 2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308634/cfi/0!/4/2@1
00:0.00. Acesso em: 27 fev. 2018. 
Um Guia Do Conhecimento Em Gerenciamento De Projetos (Guia 
PMBOK®). 6ª Edição. PMI,2017. 

 

Disciplina: Prática Profissional I 

Interdisciplinaridade: 
Programação e Tecnologias Web; Engenharia de Software; Qualidade de 
Software; Requisitos de Software; Projeto de Software; Programação para 
Dispositivos Móveis; Testes de Software 

Ementa: Compreender: Fábrica de Software, modelos e componentes. Metodologias e 
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processos para gestão e desenvolvimento de software. Aplicar: Análise e 
projetos de software orientados a objetos (problemas reais). Gerir projetos de 
software. Processos de software. Ferramentas. Analisar: Gestão de projetos 
ágil e/ou tradicional (Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos 
Humanos, Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas). Modelos 
de ciclo de vida. 

Bibliografia Básica: 

Um Guia para o Conhecimento em Scrum (Guia SBOK
TM

). Edição 2016. 
SCRUMStudy. 
COHN, M. Desenvolvimento de Software com Scrum – Aplicando Métodos 
Ágeis com Sucesso. Bookman, 2012. 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson 
Addison Wesley, 2011. 529 p. 

Bibliografia 
Complementar: 

PHAM, A.; PHAM, Phuong-Van. Scrum em Ação: Gerenciamento e 
Desenvolvimento Ágil de Projetos de Software. Novatec, 2011. 288 p. 
FERNANDES, A. A.; TEIXEIRA, D. S. Fábrica de Software – Implantação e 
Gestão de Operações. São Paulo: Atlas, 2011. 
Um Guia Do Conhecimento Em Gerenciamento De Projetos (Guia PMBOK®) 
– Quinta Ediçáo (BRAZILIAN PORTUGUESE). 2017 
GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: uma abordagem prática. 2ª. ed. São Paulo, 
SP, Brasil: Novatec, 484 p. 
SCHACH, Stephen R. Engenharia de Software: os paradigmas clássico e 
orientado a objetos. 7 ed. São Paulo: MCGraw-Hill, 2009. 618 p. 

 

Disciplina: Internet das Coisas 

Interdisciplinaridade: Sistemas Inteligentes 

Ementa: 

Conhecer: Fundamentos da Internet das Coisas (IoT) e Cidades Inteligentes: 
arquitetura, tecnologias e aplicações. Redes de sensores sem fio. Padrões de 
comunicação sem fio aplicáveis a IoT. Protocolos de comunicação para IoT. 
Frameworks de interoperabilidade para IoT. Plataformas de computação na 
nuvem para IoT. Compreender: Aplicações de IoT. 

Bibliografia Básica: 

OLIVEIRA, Sérgio. Internet das Coisas com ESP8266, Arduino e Raspberry Pi. 
Novatec, 2017. 
VASSEUR, Jean-Philippe; DUNKELS, Adam. Interconnecting Smart Objects 
with IP: The Next Internet. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, 
CA, USA, 2010. 

Bibliografia 
Complementar: 

EVANS, Martin; NOBLE, Joshua; HOCHENBAUM, Jordan. Arduino em Ação, 
Novatec, 2015 

 

Disciplina: Trabalho de Curso I 

Interdisciplinaridade: 
Língua portuguesa, MTC, MTPC, Sociedade em Rede, Engenharia de 
Software, Variável de acordo com o tema da Monografia. 

Ementa: 
Analisar: Elaboração de Monografia sobre um tema específico, com a 
orientação de um professor. Avaliar: Apresentação perante banca 
examinadora. 

Bibliografia Básica: 

DRESCH, Aline; LACERDA, Daniel Pacheco; ATUNES JÚNIOR, José Antonio 
Valle. Designe Sciencie Research: métodos de pesquisa para o avanço da 
ciência. Porto Alegre: Bookman, 2015. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da 
computação. 2ª Edição.  Elsevier-Campus, 2014. 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas durante a 
elaboração da monografia 

Bibliografia Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas durante a 
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Complementar: elaboração da monografia 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado I 

Interdisciplinaridade: 
Língua portuguesa, MTC, MTPC, Sociedade em Rede, Engenharia de 
Software, Variável de acordo com o tema da Monografia 

Ementa: 
Aplicar: Desenvolvimento de estágio profissional em uma organização, com 
supervisão de um membro da organização e um professor-orientador. 

Bibliografia Básica: 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas durante o estágio 
profissional. 

Bibliografia 
Complementar: 

Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas durante o estágio 
profissional. 

 
8º Período 

 

Disciplina: Sistemas Inteligentes 

Interdisciplinaridade: Software para Serviço, Internet das Coisas, Prática Profissional II. 

Ementa: 

Conhecer: Conceitos e visão geral de Inteligência Artificial. Agentes 
inteligentes. Métodos de raciocínio e conhecimento incerto. Compreender: 
Computação evolutiva. Sistemas baseados em conhecimento. Machine 
learning. Big data. Deep learning. Aplicar: Técnicas para extração de dados. 
Resolução de problemas utilizando sistemas inteligentes. 

Bibliografia Básica: 

RUSSEL, S & NORVIG, P. Inteligência Artificial. Tradução da 3ª Edição, 
Elsevier. Rio de Janeiro, 2013. 
REZENDE, Solange Oliveira. Sistemas inteligentes: fundamentos e 
aplicações. Manole. Barueri, SP, 2005. 
HAYKIN, Simon. Redes neurais: princípios e prática. 2ª Edição,Bookman. 
Porto Alegre, RS, 2007. 

Bibliografia 
Complementar: 

COPPIN, Ben. Inteligência artificial. Editora LTC. Rio de Janeiro, 2013. 

 

Disciplina: Segurança e Auditoria em Engenharia de Software 

Interdisciplinaridade: 
Qualidade de software, Arquitetura de software, Projeto de software, Teste de 
software, Software para serviço. 

Ementa: 

Compreender: Princípios de segurança: Confidencialidade, Integridade, 
Disponibilidade. Ameaças de segurança e softwares maliciosos. Infraestrutura 
de chaves públicas brasileiras (ICP-Brasil): Certificados digitais, Assinaturas 
digitais, Auditoria de segurança. ABNT NBR ISO/IEC 27001, 27002 e 27005; 
Aplicar: Ferramentas criptográficas. Controle de acesso: Autenticação, 
Autorização, Auditoria. Desenvolvimento de software seguro; 

Bibliografia Básica: 

STALLINGS, W.; BROWN, L., Segurança de Computadores: Princípios e 
Práticas. 2ª Ed. Campus. 2013; 
BASTA, A.; BASTA, N.; BROWN, M., Segurança de computadores e teste de 
invasão. Cengage. 2015. 
HINTZBERGEN, Kees, Fundamentos de Segurança da Informação: com base 
na ISO 27001 e na ISO 27002. Brasport. 2018. 

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.. 
LYRA, Maurício Rocha; Lyra, Maurício Rocha. Segurança e Auditoria em 
Sistemas de Informação. Ciência Moderna, 2009. 
SÊMOLA, Marcos. Gestão da segurança da informação: uma visão executiva. 
Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2003. 
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FERREIRA, Fernando Nicolau Freitas. Segurança da Informação. Rio de 
Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda, 2003. 

 

Disciplina: Prática Profissional II 

Interdisciplinaridade: Prática Profissional I; Software para Serviço; Governança e  Gestão Aplicada 

Ementa: 

Aplicar: Planejar inspeções e testes; Realizar inspeções e testes; Aplicar 
técnicas de verificação e de validação de software. Analisar: Analisar 
problemas e elaborar relatórios; Evidenciar técnicas de verificação e de 
validação, bem como a etapa adequada à sua respectiva aplicação durante o 
ciclo de vida de um sistema de software; Avaliar: Gestão de projetos 
tradicional (Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos 
Humanos, Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas) e/ou 
Ágil. Modelos de ciclo de vida. 

Bibliografia Básica: 

DELAMARO, Mário Eduardo, José Carlos Maldonado , Mario Jino. Introdução 
ao teste de software, Rio de Janeiro: Elsevier,  2007 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson 
Addison Wesley, 2011. 529 p 
PRESSMAN, Roger S., Engenharia de software: uma abordagem profissional.  
7. ed. São Paulo: Pearson  Makron Books, 2011. 

Bibliografia 
Complementar: 

HIRAMA, Kechi. Engenharia de Software: Qualidade e produtividade com 
tecnologia. Campus; Elsevier, 2011. 
PHAM, A.; PHAM, Phuong-Van. Scrum em Ação: Gerenciamento e 
Desenvolvimento Ágil de Projetos de Software. Novatec, 2011. 288 p. 
FERNANDES, A. A.; TEIXEIRA, D. S. Fábrica de Software – Implantação e 
Gestão de Operações. São Paulo: Atlas, 2011. 
KOSCIANSKI, A.; SOARES, M. S. Qualidade de software: aprenda as 
metodologias e técnicas mais modernas para o desenvolvimento de software. 
São Paulo: Novatec, 2007. 
MOLINARI, Leonardo. Testes de software: Produzindo sistemas melhores e 
mais confiáveis. Editora Érica. 4ª edição, 2010. 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado II 

Interdisciplinaridade: Trabalho de Curso I e II, Prática Profissional I e II 

Ementa: 
Aplicar: Desenvolvimento de estágio profissional em uma organização, com 
supervisão de um membro da organização e um professor-orientador. 

Bibliografia Básica: 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas durante o estágio 
profissional. 

Bibliografia 
Complementar: 

Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas durante o estágio 
profissional. 

 

Disciplina: Trabalho de Curso II 

Interdisciplinaridade: Métodos e Técnicas de Pesquisa Aplicada 

Ementa: 
Analisar: Elaboração de Monografia sobre um tema específico, com a 
orientação de um professor. Avaliar: Apresentação perante uma banca 
examinadora 

Bibliografia Básica: 

DRESCH, Aline; LACERDA, Daniel Pacheco; ATUNES JÚNIOR, José Antonio 
Valle. Designe Sciencie Research: métodos de pesquisa para o avanço da 
ciência. Porto Alegre: Bookman, 2015. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da 
computação. 2ª Edição.  Elsevier-Campus, 2014 
Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas durante a 
elaboração da monografia. 
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Bibliografia 
Complementar: 

Variável. Em concordância com as atividades desenvolvidas durante a 
elaboração da monografia 

 
 

Optativas 
 

Disciplina: Optativa: LIBRAS 

Interdisciplinaridade:  

Ementa: 

Conhecer: Conhecer os 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. Aplicar: Comunicação em LIBRAS entre 
ouvinte e surdos no âmbito social. 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Ensino da Língua Portuguesa para 
Surdos y.1.  Brasília, 2002. Disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lpvol1.pdf>. Acesso em: 29 jan. 
2018. 
FELIPE, T. A. Libras em Contexto: Curso Básico : Livro do Estudante. 8. ed. 
Rio de Janeiro: WalPrint Gráfica e Editora, 2007. Disponível em: 
<http://librasemcontexto.org/Livro_Estudante/Livro_Estudante_2007.pdf>. 
Acesso em: 22 mar. 2018. 
QUADROS, R. M. & KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira: Estudos 
Linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

Bibliografia 
Complementar: 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. O Tradutor e Intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Brasília, 2004. Disponível em: < 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2017. 
CAPOVILLA, F. C. e  RAPHAEL, W. D. Enciclopédia da Língua de Sinais 
Brasileira: O mundo do surdo em LIBRAS,  2 vols. São Paulo: Edusp, 2004. 
680p. 
CAPOVILLA, F. C. ; RAPHAEL, W. D. e MAURICIO,  A. C. L. NOVO DEIT-
LIBRAS: 
Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira 
(Libras) baseado em Linguística e Neurociências Cognitivas, 2 vols. Ed. São 
Paulo: Edusp, 2012, 1401p. 
GESSER, A. Libras? Que Língua é Essa? Crenças e preconceitos em torno da 
língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009. 
PIMENTA, N. e QUADROS, R. M. Curso de Libras 1 e 2. Rio de Janeiro: LSB 
Vídeo, 2006. 

 

Disciplina: Optativa: Fundamentos em Programação para Jogos 

Interdisciplinaridade: 
Trabalho de Curso I e II, Prática Profissional I e II e Estágio Supervisionado I e 
II 

Ementa: 

Compreender: Conceitos básicos de jogos. Game Design. Arquitetura de um 
jogo. Aplicar: Máquinas de Estados Finitos. Gráficos e Animações 2D. 
Vetores. Dispositivos de entrada. Som. Simulação de física. Inteligência 
Artificial. Programação do jogo 

Bibliografia Básica: 

ESTEVARENGO, L. F; Desenvolvendo Jogos Mobile com HTML5. Novatec. 
2016 
PERUCIA, A.; BERTHÊM, A.; BERTSCHINGER, G.;   
CASTRO, R. R.; Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos - 2ª Edição. Novatec. 
2007 
DAMIANI, E. B.; Programação de Jogos Android - 2ª edição. Novatec. 2016 
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Bibliografia 
Complementar: 

MCGUGAN, H. K. W. McGugan; Introdução ao Desenvolvimento de Jogos em 
Python com PyGame. Novatec. 2015 
LINTRAMI, T; Unity 2017 Game Development Essentials - Third Edition. Packt. 
2018 
ROGERS, S; Level UP - Um Guia para o Design de Grandes Jogos. Blucher. 
2013 
FULLERTON, T; Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating 
Innovative Games. Third Edition. CRC Press. 2014 
NITISH, M; Learning Unreal Engine Android Game Development. Packt. 2015 

 

Disciplina: Optativa: Tópicos Avançados em Engenharia de Software 

Interdisciplinaridade: Prática Profissional II 

Ementa: 

Conhecer: SWEBOK, Estimativa de custo de Software Compreender: 
Engenharia de Proteção, Engenharia de software baseada em componentes, 
Engenharia de software distribuído, Engenharia de software orientado a 
serviços, Engenharia de software orientada a aspectos, Sistemas Críticos, 
Reuso de software, Arquiteturas tolerantes a falhas, Softwares de Tempo 
Real. Aplicar: Estilos Arquiteturais, Interface com Usuário, Ferramentas de 
Gestão de Projetos 

Bibliografia Básica: 

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem 
profissional.  8ª Edição. Editora AMGH, 2016. 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson 
Addison Wesley, 2011. 
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: fundamentos, 
métodos e padrões. 3ª Edição. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e 
Científicos, 2013. 

Bibliografia 
Complementar: 

Wazlawick, Raul Sidnei. Engenharia de Software: teoria e prática. Campus, 
2013. 
IEEE. SWEBOK - Software Engineering Body of Knowledge. Versão 3.0, 
2014. Acesso em: https://www.computer.org/web/swebok. 
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. 
REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de software e sistemas de 
informação. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Brasport, 2005. 

 

Disciplina: Optativa: Disciplinas Ofertadas em Língua Estrangeira 

Interdisciplinaridade:  

Ementa: 

Conhecer: 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. A ementa é 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. 
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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, em um período mínimo ou no 
período máximo previsto no Projeto Pedagógico do curso. Dentro deste princípio, 
os alunos têm oportunidade de abreviar ou prolongar a integralização curricular, 
podendo cursar disciplinas optativas em outros cursos e realizar cursos especiais 
para eliminar alguma pendência. 

A integralização curricular prevê, ainda, o cumprimento de horas em 
atividades complementares, que constituem importante eixo de flexibilização. 
Entre as muitas atividades possíveis, realizam-se, em diferentes momentos, 
atividades de extensão, envolvendo alunos e professores, em projetos voltados 
para o bem-estar da comunidade. Alguns cursos incluem, em suas matrizes 
curriculares, disciplinas optativas que viabilizam a abordagem de temas 
emergentes, ao longo dos percursos formativos. Outra prática de flexibilização 
consiste no aproveitamento de estudos realizados fora da estrutura curricular do 
curso, mediante critérios de avaliação. Eventos científicos são realizados com 
abordagens inovadoras e atuais. 

No curso de Engenharia de Software – UniEvangélica é premissa para 
a flexibilização curricular a articulação entre os níveis de conhecimento propostos 
na Taxonomia de Bloom. Tal proposta ocorre por meio da contribuição dos 
Projetos Interdisciplinares que proporcionam a integração de conhecimentos 
teórico-práticos e a formação de alunos autônomos com capacidade de avaliar e 
recomendar ações que vão dos níveis mais simples aos mais complexos. Esta 
formação está garantida por meio da execução de projetos que, desde o primeiro 
período, são pensados para promover o diálogo e o amadurecimento pessoal, 
social e perito dos acadêmicos. (ver item 5.3) 

O segundo eixo de flexibilização curricular dá-se por meio do incentivo 
à participação em atividades complementares para a formação do aluno, quais 
sejam: participação em eventos científicos, atividades culturais, estágios 
supervisionados e envolvimento em projetos de extensão voltados para a 
comunidade externa. 

O terceiro eixo, mas não menos importante, trata-se da modalidade de 
intercâmbio internacional. Por meio deste, o aluno tem possibilidade de fazer 
disciplinas em outros cursos de graduação, que proporciona tanto ganho a nível 
técnico quanto relativos às experiências pessoais. Somado a isto, temos uma 
estrutura institucional com possibilidade de dupla diplomacia. 

 



 

 
 

 

Página 97 de 176 

5.3 Interdisciplinaridade 

A formação integral é uma preocupação constante na construção da 
proposta didático-pedagógica do Bacharelado em Engenharia de Software. A 
inserção de disciplinas integradoras na matriz curricular do curso objetiva que as 
habilidades e competências exigidas no perfil do egresso sejam fortalecidas por 
meio de projetos que contribuam para integração dos conhecimentos 
teóricos/técnicos/práticos e interpessoais. 

As disciplinas de Projeto Interdisciplinar (PI) promovem a associação 
entre os diferentes conteúdos, habilidades e cenários em projetos que favoreçam 
a construção do conhecimento científico, aliado à autoaprendizagem, proatividade, 
resolução conjunta de problemas, trabalho em equipe, reflexividade, entre outros. 
Para tanto, esta disciplinas têm início no primeiro período do curso e evolui em 
uma constante de maturidade pessoal, interpessoal e científica. 

A proposta de cada disciplina de Projeto Interdisciplinar é variável, 
podendo adequar-se aos mais diversos cenários. Entretanto, obrigatoriamente, 
cada uma das disciplinas de PI trabalha em um grau crescente de complexidade. 
Observe que a cada disciplina, novas competências e habilidades são 
acrescentadas. 

 Projeto Interdisciplinar I: deverá possibilitar uma formação profissional 

que revele as seguintes habilidades e competências: 

 
o Habilidades e Competências Pessoais: 

o Desenvolver o pensamento sistêmico. 
o Desenvolver o pensamento reflexivo. 
o Desenvolver autonomia. 
o Desenvolver a proatividade. 
o Possuir disciplina pessoal. 
o Ter persistência. 
o Possuir abertura a mudanças. 

o Habilidades e Competências Interpessoais: 

o Realizar trabalho em equipe. 
o Possuir comunicação oral e escrita eficientes. 

o Habilidades e Competências Técnicas: 

o Conhecer técnicas de estudo. 
o Adquirir e transmitir conhecimentos através da leitura, pesquisa, 

extração, organização e representação de informações. 
o Compreender a intersecção entre conhecimentos e conceitos afins. 
o Analisar contextos e propor soluções integradoras. 

 

 Projeto Interdisciplinar II: deverá possibilitar uma formação profissional 

que revele as seguintes habilidades e competências: 

 
o Habilidades e Competências Pessoais: 
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o Desenvolver o pensamento sistêmico. 
o Desenvolver o pensamento reflexivo. 
o Desenvolver autonomia. 
o Desenvolver a proatividade. 
o Possuir disciplina pessoal. 
o Ter persistência. 
o Possuir abertura a mudanças. 

o Habilidades e Competências Interpessoais: 

o Realizar trabalho em equipe. 
o Possuir comunicação oral e escrita eficientes. 

o Habilidades e Competências Técnicas: 

o Conhecer técnicas de estudo. 
o Adquirir e transmitir conhecimentos através da leitura, pesquisa, 

extração, organização e representação de informações. 
o Compreender a intersecção entre conhecimentos e conceitos afins. 
o Analisar contextos e propor soluções tecnológicas eficiente relativas 

à dignidade humana, às relações étnico-raciais e à cultura afro-
brasileira e indígena. 

 

 Projeto Interdisciplinar III: deverá possibilitar uma formação profissional 

que revele as seguintes habilidades e competências: 

 
o Habilidades e Competências Pessoais: 

o Desenvolver o pensamento sistêmico. 
o Desenvolver o pensamento reflexivo. 
o Desenvolver autonomia. 
o Desenvolver a proatividade. 
o Possuir disciplina pessoal. 
o Ter persistência. 
o Possuir abertura a mudanças. 

o Habilidades e Competências Interpessoais: 

o Realizar trabalho em equipe. 
o Possuir comunicação oral e escrita eficientes. 

o Habilidades e Competências Técnicas: 

o Conhecer técnicas de estudo. 
o Adquirir e transmitir conhecimentos através da leitura, pesquisa, 

extração, organização e representação de informações. 
o Compreender a intersecção entre conhecimentos e conceitos afins. 
o Analisar contextos e propor soluções integradoras. 
o Identificar áreas de conhecimento que proporcionam um diálogo 

enriquecedor com os cenários experienciados pelos acadêmicos; 
o Promover o diálogo com as estas áreas de conhecimento; 
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 Projeto Interdisciplinar IV: deverá possibilitar uma formação profissional 

que revele as seguintes habilidades e competências: 

 
o Habilidades e Competências Pessoais: 

o Amadurecer o pensamento sistêmico. 
o Amadurecer o pensamento reflexivo. 
o Fortalecer a autonomia. 
o Agir com proatividade. 
o Agir com criatividade 
o Possuir disciplina pessoal. 
o Agir com persistência. 
o Possuir abertura a mudanças. 

o Habilidades e Competências Interpessoais: 

o Realizar trabalho em equipe. 
o Possuir comunicação oral e escrita eficientes. 

o Habilidades e Competências Técnicas: 

o Aplicar técnicas de estudo. 
o Aplicar adequadamente as normas técnicas do trabalho científico; 
o Adquirir e transmitir conhecimentos através da leitura, pesquisa, 

extração, organização e representação de informações. 
o Compreender a intersecção entre conhecimentos e conceitos afins. 
o Analisar contextos e propor soluções integradoras. 
o Propor soluções empreendedoras e cooperativas no atendimento às 

demandas sociais regionais, do Brasil e do mundo. 
o Gerenciar projetos de software 

 

 Projeto Interdisciplinar V: deverá possibilitar uma formação profissional 

que revele as seguintes habilidades e competências: 

 
o Habilidades e Competências Pessoais: 

o Amadurecer o pensamento sistêmico. 
o Amadurecer o pensamento reflexivo. 
o Fortalecer a autonomia. 
o Agir com proatividade. 
o Agir com criatividade 
o Possuir disciplina pessoal. 
o Agir com persistência. 
o Possuir abertura a mudanças. 

o Habilidades e Competências Interpessoais: 

o Realizar trabalho em equipe. 
o Possuir comunicação oral e escrita eficientes. 
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o Habilidades e Competências Técnicas: 

o Aplicar técnicas de estudo. 
o Aplicar adequadamente as normas técnicas do trabalho científico; 
o Adquirir e transmitir conhecimentos através da leitura, pesquisa, 

extração, organização e representação de informações. 
o Compreender a intersecção entre conhecimentos e conceitos afins. 
o Analisar contextos e propor soluções integradoras. 
o Propor soluções empreendedoras e cooperativas no atendimento às 

demandas sociais regionais, do Brasil e do mundo. 
o Aplicar processos, técnicas e procedimentos de construção inerentes 

à produção de sistemas. 
o Gerenciar projetos de software 

 

 Projeto Interdisciplinar VI: deverá possibilitar uma formação profissional 

que revele as seguintes habilidades e competências: 

 
o Habilidades e Competências Pessoais: 

o Amadurecer o pensamento sistêmico. 
o Amadurecer o pensamento reflexivo. 
o Fortalecer a autonomia. 
o Agir com proatividade. 
o Agir com criatividade 
o Possuir disciplina pessoal. 
o Agir com persistência. 
o Possuir abertura a mudanças. 

o Habilidades e Competências Interpessoais: 

o Realizar trabalho em equipe. 
o Possuir comunicação oral e escrita eficientes. 

o Habilidades e Competências Técnicas: 

o Aplicar técnicas de estudo. 
o Aplicar adequadamente as normas técnicas do trabalho científico; 
o Adquirir e transmitir conhecimentos através da leitura, pesquisa, 

extração, organização e representação de informações. 
o Compreender a intersecção entre conhecimentos e conceitos afins. 
o Analisar contextos e propor soluções integradoras. 
o Propor soluções empreendedoras e cooperativas no atendimento às 

demandas sociais regionais, do Brasil e do mundo. 
o Aplicar processos, técnicas e procedimentos de construção inerentes 

à produção de sistemas de software. 
o Gerenciar projetos de software 
o Examinar os aspectos econômicos e financeiros, associados aos 

sistemas. 
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o Avaliar a qualidade e evolução de sistemas de software, aplicando 
adequadamente normas técnicas, através de padrões e boas 
práticas no desenvolvimento de software. 

o Avaliar os projetos de forma ética, reflexiva, sustentável e 
socialmente responsável, respeitando aspectos legais e normas 
envolvidas. 

o Observar direitos e propriedades intelectuais inerentes à produção e 
à utilização de sistemas de software. 

 

É premissa para o desenvolvimento dos projetos interdisciplinares que 
o aluno percorra três momentos:  

 Ensino: promover o diálogo entre as áreas de conhecimento propostas 

pelo projeto, sendo acompanhamento por um docente responsável pela 

disciplina e por professores orientadores (docentes do curso). 

 Pesquisa: desenvolvimento de projetos que seguem os rigores 

metodológicos necessários à construção do conhecimento científico. 

 Extensão: oportunidade de apresentar estes projetos para o público interno 

(docentes e discentes do curso) e externo (comunidade em geral). São 

fornecidos certificados e os alunos incentivados à inserção dos mesmos no 

Lattes. 

Complementando este processo, os alunos são incentivados a fazer as 
adequações necessárias e submeter seus projetos a outros eventos científicos, 
contribuindo para aquisição de uma postura que valoriza a construção do 
conhecimento científico. O discente da UniEvangélica pode iniciar este processo 
submetendo suas pesquisas ao CIPEEX – Congresso Internacional de Ensino, 
Pesquisa e Extensão e, posteriormente, expandir para nova fronteiras. 
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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 Direção do curso de Bacharelado em Engenharia de Software está 
localizada nas dependências do Térreo do Bloco I, dispõe de uma área de 536,97 
m2 total e área construída 415,64 m2. Esse espaço é compartilhado com os 
cursos de Engenharias, Agronomia e Arquitetura e Urbanismo. A secretaria 
setorial é integrada, dividida em duas áreas (interna e externa), sendo a área 
interna construída com 84,00m² e a área externa de recepção e espera a 
atendimentos com 56,00m². Toda a área compartilhada possui iluminação e 
ventilação natural. Possui também iluminação e climatização artificiais, além de 
possuírem mesas com cadeiras, armários, arquivos para pastas suspensas e 
documentos, gaveteiros, computadores e impressoras. Há linhas telefônicas e 
utensílios de escritório em todas as salas. A Sala dos professores possui área 
77,00 m² e está equipada com uma sala de reuniões, computadores, acesso à 
internet, poltronas, frigobar e possui tanto iluminação e ventilação natural, como 
iluminação e climatização artificial. 

 

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. A partir de 2017 foi 
implantado no sistema Lyceum, o módulo de lançamento de faltas e conteúdos 
para as disciplinas, tal implantação foi benéfica no sentido de otimizar o processo 
de lançamento de faltas e conteúdos das disciplinas no sistema. 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 



 

 
 

 

Página 103 de 176 

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. 

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 é 

disponibilizado à comunidade acadêmica através de uma Intranet, dadas as 
restrições de acessos às informações de cada setor, unidade ou usuário. Algumas 
informações são também disponibilizadas na Internet, de tal modo que, de 
qualquer lugar, a comunidade acadêmica possa consultar e alimentar o banco de 
dados do Sistema. 
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6.3 Espaço de trabalho para a direção e coordenação do curso 

A direção do curso de Engenharia de Software está alocada no Bloco I, 
onde possui salas destinadas à Direção, Coordenação Pedagógica, Sala de 
Professores, Sala de Reuniões, Secretaria, Copa e Banheiros. 

A direção do curso de Engenharia de Software conta com uma sala de 
trabalho, também utilizada para atendimento aos docentes e discentes do curso.  
A sala possui uma mesa redonda com capacidade de atendimento para até seis 
pessoas, mesa ampla para a direção com computador, ramal telefônico, dois 
armários para organização de documentos e aparelho de ar condicionado para 
refrigeração do ambiente de trabalho. 

A coordenação pedagógica do curso possui uma sala, com duas 
mesas, equipadas com computadores, um ramal telefônico, juntamente com seis 
cadeiras, cinco armários para organização de documentos do curso e aparelho de 
ar condicionado para refrigeração do ambiente de trabalho. 

 

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 e iluminada tanto naturalmente 
como por iluminação artificial e ar condicionado. Conta com área de 90 m² e é 
destinada à permanência, trabalho e convívio dos docentes. Possui poltronas, 
bebedouros, frigobar, mesas de apoio com cadeiras, computadores, acesso à 
internet, 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 Software 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 móveis, quadros de 
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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 Central 

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

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

Biblioteca Central  

DESCRIÇÃO N.º ÁREA TOTAL (m
2
) 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 - 
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DESCRIÇÃO N.º ÁREA TOTAL (m
2
) CAPACIDADE 

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 

 

6.7.3 Acervo Geral 

ITEM 

QUANTIDADE 

Títulos 
Volumes / 

Exemplares 

Livros 28.455 90.634 

CD-ROMs 374 1.340 

DVD’s 476 592 

Mapas 98 106 

Monografias/Artigos/Dissertações/Teses  4.421 4.486 

TOTAL 33.824 97.158 

 

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

Abstracts in New Technology & Engineering (ANTE); Academic OneFile 
(Gale Group / InfoTrac);Academy of Operative Dentistry; Advanced Technologies 
Database with Aerospace; Aerospace Database; Alexander Street Press; 
Aluminium Industry Abstracts American Academy of Audiology American Academy 
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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 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; 
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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. 
 

6.7.5 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 têm acesso rápido e fácil a milhares de títulos 
acadêmicos entre as principais publicações de diversas áreas de especialização: 
Ciências da Saúde, Direito, Ciências Sociais Aplicadas, Biociências, Engenharia, 
entre outras, em qualquer lugar que tenha acesso à internet. 

 

6.7.6 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. 
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6.7.6 Serviços ao Usuário 

 Empréstimo domiciliar; 

 Empréstimo entre bibliotecas; 

 Consultas ao acervo (catálogo local e online); 

 Renovações e reservas pela internet 

 Acesso à base de dados online 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. 
 

6.7.7 Funcionários da Biblioteca 

 2 Bibliotecárias:  
o Hellen Lisboa de Souza. Matrícula 2392; CRB 1/1570. Graduada 

em Biblioteconomia pela UFG/1996. Especialização em 
Arquivologia. 

o 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 são ambientes didático-pedagógicos que permitem aos 
seus usuários desenvolver as competências práticas próprias do perfil profissional. 
O curso de Engenharia de Software utiliza-se dos Laboratórios de Informática e do 
laboratório específico Fábrica de Tecnologias Turing, que se encontra descrito ao 
longo desta seção. 

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.  
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6.8.1 Laboratório(s) de informática 

Os Laboratórios de Informática 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 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. 

 

6.8.2 Fábrica de Tecnologias Turing - FTT 

A Fábrica de Tecnologias Turing (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. A FTT está vinculada diretamente aos Bacharelados em 
Computação. 

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.  

Parte considerável dos 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 
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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 
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. 
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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 políticas 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. 

 

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 

 



 

 
 

 

Página 113 de 176 

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 intersetorialidade 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 Software 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.  

 

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 Secretaria Geral: 
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- 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 
oferecer aos alunos condições de acesso e permanência no ensino superior. Entre 
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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 
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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.  

 
• 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 
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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. 

 

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: 
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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. 
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7. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

7.1 Atribuições Da CPA 

Para a realização do processo de autoavaliação institucional, o Centro 
Universitário de Anápolis – UniEvangélica possui uma Comissão Própria de 
Autoavaliação (CPA). A esta compete: 

 Propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos de 
autoavaliação institucional de cursos e de desempenho dos discentes; 

 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; 

 Acompanhar e avaliar, permanentemente, o Plano de Desenvolvimento 
Institucional, propondo alterações ou correções de rumo; 

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

 Formular propostas para a melhoria da qualidade do ensino 
desenvolvido pela UniEVANGÉLICA, com base nas análises e 
recomendações produzidas nos processos internos de auto-avaliação; 

 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; 

 Encaminhar, até 30 de setembro de cada ano, ao presidente do 
Conselho Acadêmico Superior (CAS), o relatório das atividades 
realizadas no ano corrente, bem como as propostas de melhoria; 

 Divulgar os resultados da autoavaliação à comunidade interna e 
externa; 

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

 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. 
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7.2 Subcomissão de Especialista em Avaliação – SEA 

A Subcomissão de Especialista em Avaliação (SEA) é um órgão de 
apoio aos processos de autoavaliação realizados pela CPA. São atribuições da 
SEA, avaliar: 

 Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação, 
como documento formal; 

 As condições de oferta dos cursos de graduação e pós-graduação; 

 Os processos de mudança nos projetos políticos pedagógicos; 

 As matrizes curriculares dos cursos. 

 Os diferentes setores administrativos do Centro Universitário. 
 
Também são de responsabilidade da SEA: 

 Analisar relatórios, elaborar pareceres, encaminhando-os à CPA; 

 Colaborar com os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério 
da Educação; 

 Realizar 01 (uma) reunião ordinária mensal e reuniões extraordinárias 
para atender situações emergenciais; 

 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 autoavaliação dos cursos de graduação da UniEvangélica é 
reponsabilidade da Subcomissão Interna de Avaliação (SAI). À SIA, sob a 
orientação da CPA, compete: 

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

 Planejar e operacionalizar os processos avaliativos no curso; 

 Coletar dados e disponibilizar informações do curso à CPA; 

 Avaliar os processos indicados pela direção do curso; 

 Elaborar relatórios sobre as avaliações realizadas no curso, com 
pareceres e recomendações enviando-os à CPA; 

 Auxiliar nos processos de avaliação do curso desenvolvidos pelo 
Ministério da Educação; 

 Articular a avaliação interna do curso com as prioridades da CPA. 
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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 Software 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 quatorze por cento 
de professores doutores e oitenta e seis por 
cento de mestres. 

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

O NDE do Curso de Engenharia de 
Software possui cinco 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. 
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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 (3840h/a).  

11 
Tempo de integralização 
Resolução CNE/CES N° 02/2007 
(Graduação, Bacharelado, Presencial). 

Está previsto na Matriz Curricular do curso 
o tempo de sua integralização. 

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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O ato normativo de criação do curso de Bacharelado em Engenharia de Software 
trata-se da Resolução CAS Nº.61, de 23 de Agosto de 2017, apresentada abaixo:
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Por meio da RESOLUÇÃO CAS Nº. 79, de 14 de dezembro de 2017, foi aprovada 
a matriz curricular do Bacharelado em Engenharia de Software: 
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11. APÊNDICES 

 

11.1 REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Este documento está em fase de elaboração. 
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente Regulamento destina-se a orientar e normatizar as atividades 
complementares do curso de Engenharia de Software do Centro Universitário de 
Anápolis, tendo por base a legislação em vigor: Resolução nº 5, de 16 de 
novembro de 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. Este 
documento tem como objetivo orientar e sanar dúvidas sobre o processo de 
aproveitamento, reconhecimento de certificados e declarações de atividades 
extracurriculares. 

As Atividades Complementares se constituem em parte integrante do 
currículo dos cursos de Graduação e têm a finalidade de enriquecer o processo de 
ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e 
profissional, para tanto, 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.  
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1. Disposições preliminares  
 

As Atividades Complementares se constituem em parte integrante do 
currículo do Curso de Engenharia de Software e têm a finalidade de enriquecer o 
processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação 
social e profissional.  

As Atividades Complementares são desenvolvidas dentro do prazo de 
conclusão do curso, conforme definido em seu Projeto Pedagógico, sendo 
componente curricular obrigatório para a graduação do aluno. 
As Atividades Complementares têm por objetivo:  
I - flexibilizar o currículo obrigatório, atribuindo determinada carga horária com 
atividades relevantes para o Curso e sua matriz curricular;  
II - reconhecer a prática de estudos e atividades independentes dos alunos, no 
aprofundamento temático e multidisciplinar de suas formações;  
III - incentivar o envolvimento dos alunos no ambiente acadêmico e do trabalho;  
IV - aproximar o universitário da realidade social e profissional;  
V - promover a integração entre a Universidade e a sociedade, por meio da 
participação do universitário em atividades que visem à formação profissional e à 
cidadania. 

As atividades complementares no curso Engenharia de Software da 
UniEVANGÉLICA possibilitam o reconhecimento, por validação, de habilidades e 
competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar. 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. 
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2. Das atividades abrangidas 
As Atividades Complementares abrangem os grupos especificados e 

delimitados no próximo item deste regulamento. Em hipótese alguma, as 
atividades realizadas de forma curricular, associada às disciplinas constantes na 
Matriz Curricular do Curso, poderão ser quantificadas para fins de aproveitamento 
e registro como atividades complementares, ou seja, só poderão ser consideradas 
desde que não aproveitadas para convalidar outra disciplina do currículo.  

Outra condição é que somente serão aceitas as atividades realizadas após 
a primeira matrícula no Curso, e que o universitário oriundo de transferência 
externa poderá solicitar a validação das atividades realizadas a partir do ingresso 
em seu Curso de origem, mediante comprovação. 

 

3. Registro e comprovação  
A validação das atividades complementares será realizada mediante a 

entrega de documentos deverão ser: originais ou cópias autenticadas na 
Coordenação do Curso mediante apresentação simultânea do original.  

Serão reconhecidos como documentos válidos para fins de comprovação 
da realização das atividades: certificados, históricos escolares, declarações, 
certidões, atestados, contratos firmados, carteira de trabalho e outros documentos 
oficiais, conforme a especificidade que cada atividade requer.  

A apresentação de documento falso implicará em penalização do aluno que 
agir de má fé visando obter vantagem indevida.  

As atividades registradas serão avaliadas sob os seguintes aspectos:  
enquadramento da atividade à natureza dentro dos grupos definidos neste 
regulamento, validade dos documentos comprobatórios fornecidos e o prazo de 
validade da atividade, conforme as regras deste Regulamento.  

Desta forma, compete a Coordenação de atividades complementares esta 
avaliação descrita, da qual poderá resultar uma das seguintes conclusões: validação 
da atividade- quando houver aparente enquadramento da natureza da atividade, o 
documento comprobatório for adequado ou entendido como suficiente, e a atividade 
houver sido realizada dentro do prazo devido, ou a rejeição da atividade: quando 
houver aparente ou evidente descumprimento de qualquer dos aspectos avaliados, 
sejam eles formais ou substanciais.  

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de atividades 
complementares, com auxílio do Colegiado do Curso, quando solicitado pela primeira.  

 

4. Categorias das Atividades Complementares 
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: 
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 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, visa intensificar o 
interesse do aluno por atividades acadêmicas, despertar os alunos 
para trabalhos 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.  

 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 sociocultural, 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 18 h/a. Isto é, certificados apresentados com 
carga horária superior ao limite são cadastrados no sistema com o limite máximo.  

 

5. Carga horária  
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Tabela 1- Carga horária máxima por matriz curricular 

 

 

6. Exemplos de Atividades 
A tabela 2 apresente exemplos de atividades aceitas como atividades 

complementares e os tipos de documentos aceitos para a comprovação destas 
atividades. 

 
Tabela 2- 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 extracurriculares 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 Software. 

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 

2018-1 – 4 anos 

Bacharelado em 
Engenharia de 

Software 

2018-01 220 h/a 

Arte e Cultura 

Científico 

Ensino 

Extensão 
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7. Estruturas de Fichas para Acompanhamento de Atividades 
Complementares  

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 Cadastrado 

Arte Cultura  

Ensino  

Extensão  

Cientifico  

Total Cadastrado 
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11.3 REGULAMENTO DE TCC 

 

Este documento está em fase de elaboração. 
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11.4 REGIMENTO DE MONITORIA 
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Regimento De Monitoria 
 

I - Das Normas Gerais 
 
1. A monitoria dos Cursos Bacharelados em 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 Bacharelados em 
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. 
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8. A Diretoria dos Cursos Bacharelados em 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 coordenação dos Cursos 
Bacharelados em Computação. O professor deve informar a quantidade de 
vagas a serem ofertadas para a monitoria em sua disciplina (informações 
para o Apêndice I). 

8.2. Se aplicável, o docente responsável por indicar acadêmicos para serem 
monitores da sua disciplina. 

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), devidamente comprovadas usando 
ferramentas de comunicação instantâneas, fórum de dúvidas, e-mails, 
wikis, Redmine, dentre outros.  

9.3. Registrar no boletim 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 (Apêndice V) sobre as atividades de monitoria 
desempenhadas ao longo do semestre, que deve ser entregue no final do 
semestre (observar o calendário, definido pela Coordenação de Monitoria). 

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, 
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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 dos Cursos Bacharelados em 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, seja indicando o acadêmico 
e/ou 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, à Coordenação de Monitoria, os resultados da 

avaliação de cada aluno que teve a sua inscrição homologada e participou 
do processo seletivo. 

22. Realizar a pré-avaliação do aluno-monitor e encaminhá-la à Coordenação de 
Monitoria (Apêndice VII). 

23. Apoiar o aluno-monitor no planejamento das atividades da monitoria. 
24. Acompanhar o desempenho do aluno-monitor, bem como a evolução dos 

discentes que participam da monitoria. 
25. Sanar as dúvidas do aluno-monitor. 
26. Acompanhar a redação dos relatórios das atividades de monitoria 

desenvolvidas e assiná-lo juntamente com o monitor. 
27. Incentivar os alunos a participarem da monitoria, seja como monitor ou para 

sanar as suas dúvidas/dificuldades relativas à disciplina. 
28. Encaminhar à monitoria todos os alunos da turma, em especial, àqueles que 

possuem maior dificuldade com a disciplina (Apêndice VIII). 
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IV - Dos Deveres Do Coordenador De Monitoria 
 

29. Organizar e acompanhar o processo de seleção para a monitoria. 
30. Publicar as inscrições de monitorias homologadas (Apêndice IX). 

30.1. Solicitar à Secretária dos Cursos Bacharelados em 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. 

31. Analisar o resultado da avaliação realizada pelo professor da disciplina.  
31.1. 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.  

31.2. Se o professor responsável pela disciplina julgar necessário, a 
depender do tamanho da turma, o mesmo pode solicitar o aumento do 
número de monitores para a respectiva disciplina. 

32. Solicitar à Diretoria dos Cursos Bacharelados em Computação a apreciação do 
resultado preliminar para emissão do parecer final da seleção de monitores. 

33. Acompanhar o desempenho dos alunos-monitores, aprovados na seleção. 
34. Sanar as dúvidas dos alunos-monitores com relação ao presente Regimento, 

Edital e/ou Termo de Compromisso. 

V - Da Seleção 
 
35. O aluno poderá se inscrever, por meio do formulário de inscrição online 

(Apêndice X), em até três disciplinas por semestre letivo. 
35.1. 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. 

35.2. 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. 

35.3. O aluno deverá realizar a sua inscrição durante o período informado. 
35.4. Ao término do período de inscrição, a Diretoria dos Cursos 

Bacharelados em Computação publicará as inscrições homologadas, 
assim como o local e o horário onde as entrevistas serão realizadas 
(Apêndice XI).  

35.5. 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; 

35.6. 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; 

35.7. O acadêmico aprovado no processo seletivo ocupará a vaga de aluno-
monitor; 
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36. Para participar do processo seletivo, os acadêmicos deverão observar os 
seguintes critérios: 
36.1. Estar regularmente matriculado nos Cursos Bacharelados em 

Computação do Centro Universitário de Anápolis. 
36.2. Ter nota igual ou superior a 7.0(sete) na(s) disciplina(s) que irá se 

candidatar. 
36.3. Ter disponibilidade de, no mínimo, quatro horas semanais para o 

cumprimento das atividades de monitoria; 
36.4. Não ter sido advertido em nenhuma das disciplinas; 

37. A seleção constará das seguintes etapas:  
37.1. Primeira fase (obrigatória): entrevista, entre o professor da disciplina e o 

acadêmico candidato à monitor.  
37.2. Segunda fase: prova escrita. 

37.2.1. 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). 

37.3. 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. 

37.4. 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. 

38. 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: 
38.1. O estudante com melhor desempenho na disciplina (avaliação feita pelo 

professor responsável). 
38.2. O estudante com melhor desempenho no curso (extraído do histórico 

escolar do aluno). 
38.3. O estudante com maior número de créditos cursados.  
38.4. 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. 

39. O resultado da seleção será apresentado para apreciação da Diretoria dos 
Cursos Bacharelados em Computação, que emitirá o parecer final, assim como 
homologará o resultado final da seleção de monitoria (Apêndice XII). 
39.1. O resultado final da seleção será publicado pela Diretoria dos Cursos 

Bacharelados em Computação, divulgando em meio eletrônico e afixando 
nos murais do curso. 
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40. 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. 

41. A seleção deverá ser realizada seguindo as normas de monitoria contidas no 
presente Regimento. 
41.1. Quando necessário, visando o apoio e melhoria do processo ensino-

aprendizado, o professor poderá indicar, em qualquer tempo, acadêmico(s) 
para ser monitor da sua disciplina.  

41.2. O acadêmico(s) deve atender às exigências para a candidatura.  
41.3. O professor deverá formalizar a sua intenção, por email, à 

Coordenação da Monitoria. Além disso, deve realizar a pré-avaliação do 
aluno e indica-lo à Coordenação de Monitoria. Se houver mais indicações 
do que o número de vagas ofertadas pelo docente, o critério de seleção 
será pela média geral do acadêmico. Se aplicável, o docente poderá 
ampliar o número de vagas inicialmente divulgado. 

VI - Da Certificação 
 
42. 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: 
42.1. 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 Bacharelados em Computação. 

42.2. O exercício da monitoria poderá ser cancelado (Apêndice XIII): 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. Neste caso, 
o monitor receberá o Certificado referente aos dias em que exerceu as 
suas atividades somente se cumpriu o estabelecido neste Regimento.  

42.3. O aproveitamento do aluno-monitor for julgado suficiente pelo professor 
da disciplina. 

43. Os certificados concedidos serão registrados em livro próprio da Secretaria 
Setorial dos Cursos Bacharelados em Computação. 

44. Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pelo Núcleo 
Docente Estruturante dos Cursos Bacharelados em Computação. 

 
Para facilitar o entendimento do presente Regimento, utilizou-se a Notação 

e Modelagem de Processo de Negócio (Apêndice XIV). 
Este Regimento foi aprovado pelo Colegiado e Núcleo Docente Estruturante 

dos Cursos de Bacharelados em Engenharia de Computação e Engenharia de 
Software, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito. 
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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 01/2018-1 
SELEÇÃO DE MONITORES 

 
A direção dos Bacharelados em 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 
Regulamento de Monitoria. 
 
Art. 1º.  Dos objetivos do programa de monitoria: 

I. Estimular o interesse do aluno pela carreira docente, por meio de sua 
participação nas atividades de ensino do curso.  

II. 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. 

III. Fornecer ao aluno ferramentas e condições para o aprofundamento técnico-
científico voltado para docência. 

 
Art. 2º.  Dos deveres do monitor: 

I. Cumprir as atividades de monitoria com pontualidade e assiduidade. 
II. Planejar, em conjunto com o professor-orientador da disciplina, suas 

atividades de monitoria, elaborando assim o Plano de Trabalho semestral. 
III. Procurar, com frequência, o professor 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. 

IV. 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. 

V. Elaborar o Relatório Final sobre as atividades de monitoria 
desempenhadas ao longo do semestre, que deve ser entregue no final do 
semestre. 

VI. 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. 

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

VIII. Apresentar ao professor orientador, quando for o caso, proposta de seu 
desligamento do Programa, com antecedência mínima de 15 dias. 
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IX. Avaliar o andamento da disciplina do ponto de vista do aluno, apresentando 
sugestões ao professor. 

X. 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. 

 
Art. 3º. Das vagas 

I. As disciplinas, professores responsáveis e o número de vagas estão disponíveis no Anexo 
I deste Edital. 

 

Art.4º. Do período das inscrições 

I. Inscrições no período de xx/x/xxxx a xx/x/xxxx. 
II. Utilizar o formulário online, disponível em https://goo.gl/VJ4eY1.   

Art.5º. Da seleção  

I. Entrevista (obrigatória) – ocorrerá entre os dias xx a xx de <mês> de 
<ano> 

II. Prova escrita (opcional) 
III. Análise de currículo (opcional) 
IV. As datas de cada etapa deste processo estão no Anexo II deste Edital. 

Art.6º. Das exigências para candidatar-se à monitoria 

I. Ser estudante devidamente matriculado nos Cursos Bacharelados em 
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, xx de <mês> de <ano>. 

 

https://goo.gl/VJ4eY1
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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 - QUADRO DE VAGAS DAS MONITORIAS (Exemplo) 

 
 

Curso Disciplinas Professor Responsável Vagas 

Engenharia 
de 

Computação 

Análise e Complexidade de Algoritmos Alexandre Moraes Tannús 1 

Arquitetura de Software Raissa dos Santos Vieira 1 

Cálculo II Marcio Mariano da Silva 1 

Circuitos Digitais Alexandre Moraes Tannús 1 

Compiladores Aline Dayany de Lemos 1 

Estrutura de Dados I Luciana Nishi 1 

Linguagens Formais e Autômatos  Aline Dayany de Lemos 1 

Métodos e Técnicas de Pesquisa para 
Computação 

Adrielle Beze Peixoto 1 

Processamento de Imagens William Pereira dos Santos 
Júnior 

1 

Projeto de Banco de Dados Aline Dayany de Lemos 1 

Programação e Tecnologia para Web Millys Fabrielle Araújo 
Carvalhaes 

1 

Programação Orientada a Objetos Marcelo de Castro Cardoso 1 

Projeto Interdisciplinar II Luciana Nishi 1 

Projeto Interdisciplinar IV Aline Dayany de Lemos 1 

Projeto Interdisciplinar V Rosana Machado de Souza 1 

Projeto Interdisciplinar VI Millys Fabrielle Araújo 
Carvalhaes 

1 

Projeto Interdisciplinar VII Adrielle Beze Peixoto 1 

Sistemas Distribuídos Marcelo de Castro Cardoso 1 

Sistemas Operacionais Alexandre Moraes Tannús 1 

Verificação e Validação Walquíria Fernandes Marins 1 

Engenharia 
de Software 

Algoritmos e Programação I William Pereira dos Santos 
Júnior / Viviane Carla Batista 

Pocivi 

1 

Engenharia de Software Renata Dutra Braga 1 

Interação Homem-Computador Walquíria Fernandes Marins 1 

Lógica para Computação Marcio Mariano da Silva 1 

Fundamentos de Cálculo Marcio Mariano da Silva 1 

Total 26 
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ANEXO II – CALENDÁRIO 

MONITORIA <Ano/Semestre> 

 
 

 
 

 
ATIVIDADES DIA / PRAZO LOCAL 

Período de inscrições.  Online 

Homologação das inscrições.  Email e mural do curso. 

Divulgação das informações sobre a entrevista (local, 
dia e horário). 

 
Email e mural do curso. 

Entrevistas.   

Resultado final.  Email e mural do curso. 

Reunião com os aprovados (assinatura do Termo de 
Compromisso). 

 
Sala H101 

Entrega do plano de trabalho.  Coordenação de Monitoria 

Entrega do relatório final.  Coordenação de Monitoria 

Frequência  Coordenação de Monitoria 

Entrega dos certificados de participação*  Coordenação de Monitoria 
 

* Receberá o certificado somente aquele monitor que tenha cumprido as exigências contidas no Regimento de Monitoria dos 
Cursos Bacharelados em Computação da UniEvangélica. 

 
 

 



 

 
 

 

Página 150 de 176 

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 Bacharelados em 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. 
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 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. 

 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: 2018/1 MÊS:  

 

 
 

DATA 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

PERÍODO 

  _______h às _____h 

   

   

   

   

   

   

   

Observação:  

 

 

 

 
 

Assinatura do professor(a) responsável pela Disciplina 

 
 

Assinatura do aluno-monitor(a) 

 
 

Data: ________/_______/2018 

 

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: 2018-1 

 

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. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Anápolis-GO, _______ de __________________ de 2018. 
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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: 2018-1 

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 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: 
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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 Bacharelados em 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 
Bacharelados em 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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Página 159 de 176 

Apêndice VII – Avaliação Semestral do Estudante 
 

 
AVALIAÇÃO SEMESTRAL DO ESTUDANTE-MONITOR 

Preenchido pelo Professor Orientador 
 

Monitor (a): Disciplina: 

Prof. Orientador:  Data:____/____/_____ 

 
O Estudante-Monitor desenvolveu as atividades conforme o Plano de Trabalho? 

(   ) Sim (     ) Não. Não foram cumpridos os seguintes itens: 
 

Avaliação do Estudante-Monitor: 
Fatores Excel. Bom Regular Fraco 

Responsabilidade 
(Empenho no cumprimento de horários e tarefas assumidas) 

    

Planejamento/Organização 
(Sistematização de meios para a realização das atividades) 

    

Capacidade de relacionamento  
(Capacidade de integrar-se ao grupo de trabalho) 

    

Aplicação de conhecimentos teóricos e práticos 
(Conhecimento e domínio dos conteúdos aplicados) 

    

Criatividade  
(Capacidade de criar gerando alternativas inovadoras no desenvolvimento das 
atividades) 

    

Iniciativa  
(Capacidade de tomar decisões e de sugerir soluções aos problemas 
emergentes) 

    

Autodesenvolvimento  
(Esforço e interesse demonstrados na aquisição de conhecimentos/habilidades, 
por iniciativa própria, visando o aperfeiçoamento de seu desempenho) 

    

Autocrítica  
(Capacidade de evidenciar suas dificuldades) 

    
 
 

Resultados da atuação do Estudante-Monitor com relação ao funcionamento da 
disciplina/unidade curricular e ao aproveitamento dos alunos:  

 

 

 

 

 
 

Parecer sobre o desenvolvimento das atividades do Estudante-Monitor:  

 

 

 

 
 

Avaliação final do Estudante-Monitor: 

(    ) Excelente (  ) Bom (    ) Regular (    ) Fraca 
 

Recomenda o Estudante-Monitor para atuar novamente como monitor? 
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(   ) Sim (    ) Não       (     ) Decisão sujeita a análise 

Motivos:  

 

Avaliando a sua atuação como Professor Orientador:  

Pontos Positivos 

 

    

Pontos Negativos  

 

 

Principais dificuldades sentidas:  

 

 

Avaliando o Programa de Monitoria  

Pontos Positivos 

 

    

Pontos Negativos  

 

 

Aspectos que devem ser melhorados:  

 

 
 

Sugestões para a melhoria das atividades do Programa de Monitoria  
(Sistema de seleção, atuação prática dos monitores, processo de divulgação, acompanhamento, avaliação, resultados obtidos  
e/ ou outros aspectos que estejam interferindo na eficiência desse programa) 

  

 

 

 
 

Anápolis-GO, _______ de __________________ de 2018. 

 
 

 

Assinatura do(a) Professor(a) 
responsável pela disciplina 
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Apêndice VIII - 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 IX - Modelo Para Publicação Das Inscrições Homologadas 
para a Monitoria 
 

EDITAL Nº XX/20XX-X 
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO DE MONITORES 

 
“A direção dos Cursos Bacharelados em 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 X - 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 XI - 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 dos Cursos de Bacharelados em 
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 XII - Modelo Para Publicação Do Resultado Final da 
Monitoria 
 

EDITAL Nº XX/20XX-X 
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PARA MONITORIA 

 

“A direção dos Cursos de Bacharelados em 
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 XIII - 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 XIV – Elucidação do Processo de Seleção de Monitores 
usando a Notação e Modelagem de Processo de Negócio 
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11.5 REGULAMENTO DOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES 

 
 

UniEVANGÉLICA – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REGULAMENTO DOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁPOLIS - GO 
2018 

 

 



 

 
 

 

Página 169 de 176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diretora 
Profª. Ma. Viviane Carla Batista Pocivi 

 

Núcleo Docente Estruturante 

Prof. Ma. Adrielle Beze Peixoto 
Prof. Me. Millys Fabrielle Araújo Carvalhaes 

Prof. Ma. Renata Dutra Braga 
Prof. Ma. Rosana Machado de Souza 
Prof. Ma. Viviane Carla Batista Pocivi 

 
 
 

Apresentação 

Coordenadora dos Projetos Interdisciplinares 
Prfª. Ma Adrielle Beze Peixoto 
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O presente Regulamento estabelece regras de coordenação e 

desenvolvimento das atividades que compõem as disciplinas de Projeto 
Interdisciplinar proponentes da matriz curricular do Curso de Engenharia de Software 
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 à excelência dos projetos desenvolvidos.  
 
 
CAPÍTULO 1 – DA APRESENTAÇÃO NA MATRIZ CURRICULAR  
 
Art. 1 – É disciplina obrigatória da matriz curricular do Curso de Engenharia de 

Software. Apresenta-se com a seguinte estrutura: 
 

Disciplina Período Modalidade Carga-horária 

Projeto Interdisciplinar I 1º. Presencial 40 h/a 

Projeto Interdisciplinar II 2º. Presencial 40 h/a 
Projeto Interdisciplinar III 3º. EAD 40 h/a 
Projeto Interdisciplinar IV 4º Presencial 40 h/a 

Projeto Interdisciplinar V 5º. EAD 40 h/a 
Projeto Interdisciplinar VI 6º. Presencial 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. 3 – 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 Software; 

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;  

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; 
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ix. Desenvolver a proatividade; 
 
CAPÍTULO 3 – DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
 
Art. 4 – Contribui para o desenvolvimento das seguintes habilidades e competências 
pessoais: 

i. Amadurecer o pensamento sistêmico. 
ii. Amadurecer o pensamento reflexivo. 
iii. Fortalecer a autonomia. 
iv. Agir com proatividade. 
v. Agir com criatividade 
vi. Possuir disciplina pessoal. 
vii. Agir com persistência. 
viii. Possuir abertura a mudanças. 

 
Art. 5 – Contribui para o desenvolvimento das seguintes habilidades e competências 
interpessoais: 

i. Realizar trabalho em equipe. 
ii. Possuir comunicação oral e escrita eficientes. 

 
Art. 6 – Contribui para o desenvolvimento das seguintes habilidades e competências 
pessoais técnicas: 

i. Aplicar técnicas de estudo. 
ii. Aplicar adequadamente as normas técnicas do trabalho científico; 
iii. Adquirir e transmitir conhecimentos através da leitura, pesquisa, extração, 

organização e representação de informações. 
iv. Compreender a intersecção entre conhecimentos e conceitos afins. 
v. Analisar contextos e propor soluções integradoras. 
vi. Identificar áreas de conhecimento que proporcionam um diálogo enriquecedor 

com os cenários experienciados pelos acadêmicos; 
vii. Promover o diálogo com as estas áreas de conhecimento; 
viii. Propor soluções empreendedoras e cooperativas no atendimento às 

demandas sociais regionais, do Brasil e do mundo. 
ix. Aplicar processos, técnicas e procedimentos de construção inerentes à 

produção de sistemas de software. 
x. Gerenciar projetos de software 
xi. Examinar os aspectos econômicos e financeiros, associados aos sistemas. 
xii. Avaliar a qualidade e evolução de sistemas de software, aplicando 

adequadamente normas técnicas, através de padrões e boas práticas no 
desenvolvimento de software. 

xiii. Avaliar os projetos de forma ética, reflexiva, sustentável e socialmente 
responsável, respeitando aspectos legais e normas envolvidas. 

xiv. Observar direitos e propriedades intelectuais inerentes à produção e à 
utilização de sistemas de software. 

 
CAPÍTULO 4: DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE PROJETO 
INTRDICIPLINAR 
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Art. 7 – Elaborar a proposta de evento para divulgação dos trabalhos e encaminhar à 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária; 
Art. 8 – 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. 9 – Orientar os professores de Projeto Interdisciplinar na construção das 
propostas de trabalho de cada disciplina. 
Art. 10 – Prestar esclarecimentos, sempre que solicitado, sobre as diretrizes do 
Projeto Interdisciplinar a docentes, discentes, coordenações e direção do curso de 
Bacharelado em Engenharia de Software. 
Art. 11 – Divulgar o Regulamento dos Projetos Interdisciplinares para os Alunos, 
Professores e para a Secretaria do Curso;  
Art. 12 – Publicar e divulgar o calendário de atividades dos Projetos 
Interdisciplinares;  
Art. 13 – Zelar pelo bom andamento dos projetos desenvolvidos nas disciplinas de 
Projetos Interdisciplinares;  
Art. 14 – Acompanhar a evolução do desenvolvimento das atividades propostas nas 
disciplinas de Projeto Interdisciplinar;  
Art. 15 – Elucidar as dúvidas dos alunos nos horários, datas e locais acordados 
previamente com eles.  
Art. 16 – Colocar a Direção e NDE a par das atividades realizadas na disciplina 
Projeto Interdisciplinar, sempre que for solicitado;  
Art. 17 – Atentar para as solicitações e demandas por melhoria propostas por 
docentes e discentes. 
Art. 18 – Buscar soluções para as questões que não foram previstas neste 
Regulamento; 
 
CAPÍTULO 5: DAS ATRIBUIÇÕES DO DOCENTE DE PROJETO 
INTERDISCIPLINAR 
Art. 19 – Avaliar se os objetivos, competências e habilidades propostas foram 
alcançados. 
Art. 20 – Reavaliar a adequação das metodologias de ensino. 
Art. 21 – Promover o diálogo entre as disciplinas e conteúdos. 
Art. 22 – Promover momentos de orientação e coorientação. 
Art. 23 – Elaborar e publicar o Plano de Ensino da disciplina. 

Art. 24– Elaborar e divulgar o Cronograma de atividades da disciplina. 

Art. 25 – Esclarecer dúvidas levantadas pelos membros dos grupos.  

Art. 26 – Agendar dentro do horário de aula reuniões de orientação.  

Art. 27 – Informar sobre metodologia de trabalho e dar suporte integral à sua 
construção.  

Art. 28 – Executar o cronograma proposto.  

Art. 39 – Acompanhar a construção dos projetos, avaliando as etapas do mesmo. 

Art. 30 – Assegurar-se de que não haja fraude no desenvolvimento dos projetos e 
comunicar à coordenação quando for o caso.  

Art. 31 – Participar das bancas avaliadoras de apresentação nas datas previstas no 
calendário de atividades de Projeto Interdisciplinar.  

Art. 32 – Avaliar os projetos, justificando as notas atribuídas, nas fichas de avaliação.  
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Art. 33 – Comunicar à Coordenação de Projeto Interdisciplinar quaisquer alterações ou 
dificuldades de execução dos projetos.  

Art. 34 – Participar dos eventos propostos pela Coordenação de Projeto Interdisciplinar. 

Art. 35 – Atender às solicitações da Coordenação de Projeto Interdisciplinar. 

 
CAPÍTULO 6: DAS ATRIBUIÇÕES DO DISCENTE 
 
Art. 36 – Os discentes juntamente com os professores de cada período deverão 
discutir os temas que envolvem sua área de atuação e propor temas de trabalho.  
Art. 37 – 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. 38 – Tomar conhecimento do regimento, normas, publicações e outros 
documentos pertinentes à disciplina.  
Art. 39 – Elucidar dúvidas quanto às normas propostas por este regulamento.  
Art. 40 – Participar dos encontros e atividades promovidas pela disciplina de Projeto 
Interdisciplinar.  
Art. 41 – Comparecer aos encontros de orientação em local, data e horário 
acordados com o Professor. 
Art. 42 – Reportar-se ao Professor sempre que enfrentar problemas relativos aos 
trabalhos propostas na disciplina de Projeto Interdisciplinar. 
Art. 43 – Formar grupos de trabalho atendendo a definição especifica do projeto em 
que está matriculado.  

Art. 44 – Participar dos encontros de orientação e acompanhamento do projeto 
propostos pelo Professor Orientador e/ou pelo Coordenador de Projeto 
Interdisciplinar.  

Art. 45 – Participar de todas as reuniões de orientação.  

Art. 46 – 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. 47 – Apresentar sempre que solicitado pelo professor de Projeto Interdisciplinar 
ou pelo Coordenador de Projeto Interdisciplinar, relatório das atividades 
desenvolvidas.  

Art. 48 – Entregar o trabalho final respeitando os prazos propostos pelo professor de 
Projeto Interdisciplinar ou pelo Coordenador de Projeto Interdisciplinar 

Art. 49 – 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 SOFTWARE 
Art. 50 – Participar de todas as atividades propostas pela Coordenação de Projeto 
Interdisciplinar. 
Art. 51 – participar das orientações dos projetos interdisciplinares; 
Art. 52 – Promover o diálogo entre os conteúdos e disciplinas;  
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Art. 53 – 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. 54 – O formato dos trabalhos serão definidos semestralmente pela Coordenação 
de Projeto Interdisciplinar, pelos professores de Projeto Interdisciplinar e pelo Núcleo 
Docente Estruturante do curso de bacharelado de Engenharia de Software. 
 
CAPÍTULO 9: DA DIVULGAÇÃO DO EVENTO 
Art. 55 – A divulgação dos eventos é responsabilidade de todos os alunos 
matriculados nas disciplinas, conjuntamente com os professores curso de 
bacharelado de Engenharia de Software. 
 
CAPÍTULO 10: DA AVALIACÃO DOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES  
Art. 56 – 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. 57 – A aprovação e validação de nota se fazem pela participação e execução 
das atividades propostas nas disciplinas, cumprindo inclusive, o calendário 
acadêmico.  
Art. 58 – O não cumprimento das atividades desenvolvidas nas disciplinas de Projeto 
Interdisciplinar implicará na reprovação do estudante nesta. 
Art. 59 – As etapas dos trabalhos propostos nas disciplinas conformarão as notas de 
1ª., 2ª. V. A. e 3ª. VA.  
 
CAPÍTULO 11: DA FREQUÊNCIA 
Art. 60 – 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. 
Art. 61 – 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. 62 – 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 Software. 
 
Este Regimento foi aprovado pelo colegiado dos Cursos Superiores de Software. 
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11.6 PARCERIA INTERNACIONAL – BACHARELADOS EM COMPUTAÇÃO/FTT 
E ISPVIDA 

O diálogo entre os Cursos de Bacharelados em Computação com o Instituto 
Superior Politécnico VIDA (ISPVIDA) iniciou-se por intermédio do Núcleo de 
Assuntos Internacionais (NAI), com a visita do diretor administrativo financeiro do 
ISPVIDA, Antônio Inácio de Souza à UniEVANGÉLICA em agosto de 2015.  Nesta 
ocasião foram apresentadas as necessidades referentes à gestão acadêmica e 
financeira do ISPVIDA. Da mesma forma, a Fábrica de Tecnologias Turing (FTT) 
apresentou alguns projetos de seu portfólio e sua expertise em desenvolvimento de 
software. Desse encontro, vislumbrou-se a possibilidade de parceria entre as 
instituições para o desenvolvimento de um Sistema de Gestão Acadêmica e 
Financeira para o Instituto Superior Politécnico VIDA (ISPVIDA) e também para o 
Instituto Superior de Teologia em Lubango (ISTEL), ambos mantidos pela AEA 
(Aliança Evangélica de Angola). 

Em atendimento à solicitação do NAI, com base nas informações fornecidas 
pelo Sr. Inácio, o CEC desenvolveu e apresentou um pré-projeto no qual se 
identificou os objetivos, as fases iniciais do projeto, os desafios e as oportunidades 
geradas com a concretização da parceria. 

Em dezembro de 2015 a UniEVANGÉLICA recebeu nova visita da equipe da 
Angola. Nesta ocasião estiveram presentes o Pr. António Mussaqui, representante 
da Aliança Evangélica de Angola (AEA), o Sr. Eugénio Namuele Guli, Diretor Geral 
do ISPVIDA e o Sr. Avelino Rafael, Diretor Geral do Instituto Superior de Teologia 
em Lubango (ISTEL). O CEC e a FTT foram apresentados, bem como o pré-projeto. 

Como uma das fases iniciais para a estruturação do projeto foi realizada 
uma visita técnica no ISPVIDA e ISTEL, no período de 25 a 28/04/2016. O objetivo 
desta visita foi levantar e analisar os requisitos para a definição de escopo e relatório 
de viabilidade técnica para o desenvolvimento. Participaram desta atividade a 
professora Viviane Carla Batista Pocivi, diretora do CEC, o professor Kléber Silvestre 
Diogo, professor do CEC e Israel Douglas Costa C. Pietrobon, Líder Técnico da FTT. 

O projeto, que recebeu o nome de Virtoo, teve início em agosto de 2016 com 
sua duração estimada em 04 anos. Seu planejado é realizado em módulos e as 
entregas incrementais são realizadas em períodos de 6 a 9 meses. O 
desenvolvimento segue os processos utilizados na FTT, entre os quais se destacam 
a metodologia ágil SCRUM para o gerenciamento do trabalho e o processo de 
Engenharia de Software interativo incremental OpenUP.  

O projeto conta com orientação de três docentes que desempenham as 
funções de: Gestão e Analista de Negócios e Requisitos; Arquiteto, Desenvolvedor e 
Testador de Software; e Gestão da Qualidade e da Comunicação. Os docentes 
participam do desenvolvimento das atividades, da orientação da equipe de alunos 
envolvida e das qualificações e seleções necessárias ao longo do projeto. A 
carga/horária dos docentes é de 8 h/a, sendo que um deles é tempo integral na 
instituição e sua a c/h está contabilizada dentro de suas atividades. 

Além disso, o técnico-administrativo da FTT, também é envolvido 
diretamente no projeto oferecendo suporte na infraestrutura, nas tecnologias para o 
desenvolvimento e no andamento diário do projeto. 

Como principais benefícios para o curso, este projeto permite a prática 
efetiva em ambiente multidisciplinar, melhorando a formação do perfil profissional 
dos egressos e do próprio corpo docente. A experiência adquirida na construção 
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deste projeto servirá ainda como atrativo para estabelecer parcerias com empresas 
de tecnologia, ampliando as oportunidades de inserção dos acadêmicos no mercado 
e de captação de projetos. 


