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1. Apresentação
Contextualização da FPM
Dados da Mantenedora:
Nome:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS

CNPJ:

03.289.019/0001-98

End.:

Rua Major Gote nº 1901, Centro,

Cidade:

Patos de Minas

Fone:

34-3818 2300

E-mail:

direcao.projetos@faculdadepatosdeminas.edu.br

UF:

MG

CEP:

38770-000

Dados da Mantida:
Nome:

FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS

CNPJ:

03.289.019/0001-98

End.:

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1278

Cidade:

Patos de Minas

Fone:

(34) 3818 2300

E-mail:

direcao.projetos@faculdadepatosdeminas.edu.br

UF:

MG

CEP:

38770-000

Dados de Identificação do Curso:
Curso:

Engenharia Elétrica

Coordenador:

Guilherme Thyago de S. Fernandes

Município de Funcionamento

Patos de Minas / MG

Diploma Conferido:

Bacharelado

Modalidade:

Presencial

Prazo para integralização:

Mínimo 10 Semestres

Carga horária do curso:

4.280 horas

Regime Letivo:

Semestral

Turnos de Oferta:

Noturno

Vagas Ofertadas:

100
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MISSÃO DA FPM:
“Educar, produzir e disseminar o saber universal, contribuir para o desenvolvimento
humano, comprometendo-se com a justiça social, a democracia e a cidadania além
de promover a educação visando o desenvolvimento sustentável do País”.

2. Dados Socioeconômicos da Região
A falta de profissionais capacitados em Engenharia Elétrica, área muito defasada
na região, fez com que a oferta deste curso se caracterizasse como uma das
prioridades de ofertas educacionais dentro da proposta de educação superior para
o futuro de nossa Instituição. O curso será mantido partindo dos princípios legais,
institucionais,

filosóficos

e

socioculturais,

obedecendo

perfeitamente

os

identificadores das necessidades da comunidade onde está inserido.
Outra necessidade que este curso consegue suprir é a deficiência existente, na
região de cursos voltados para a área da Engenharia Elétrica. Uma das
consequências da implantação deste curso é o aumento no nível da qualidade de
vida da população da cidade de Patos de Minas e sua região, pois, através de
trabalhos realizados pelos discentes, supervisionados pelos seus professores os
mesmos trazem um maior acesso a avançadas formas de se entender a aplicação
da Engenharia Elétrica e como moldá-la para uma melhor qualidade de vida da
comunidade que nos cerca.
O curso, como ato e meio para se alcançar o resultado final que é o crescimento e
aprimoramento do conhecimento aprofundado da Engenharia Elétrica e do
desenvolvimento da área da informação e comunicação para a otimização e
perfeito funcionamento das instituições ligadas à saúde de forma direta ou indireta.
Outro fator que nos chama a atenção é o baixo número de instituições
regulamentadas fornecedoras do Curso de Engenharia Elétrica instaladas próximo
à região de Patos de Minas, o que demonstra uma necessidade atual, visto que o
nosso município é um dos que mais cresce na região indicando uma demanda
substancial para novas tecnologias e suas aplicações na sociedade moderna.
7

Instituições da Região que Ofertam o Curso de Engenharia Elétrica
Patos de Minas
Faculdade Cidade de Patos de Minas - FPM
Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM
Patrocínio
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM

O curso leva em conta também a necessidade de diminuir a evasão dos jovens
para outras regiões que tenham mais alternativas para a continuidade de seus
estudos. Isto se torna algo regionalmente importante, visto que, dos alunos que
cursam o ensino superior em outra região um número bastante considerável não
voltam a sua cidade de origem diminuindo consideravelmente a população
economicamente ativa, além da mão de obra especializada desta região. Muitas
vezes esta migração causa preocupação aos pais destes jovens, bem como, uma
ampliação nas despesas mensais da família.
Para o planejamento de suas ações a Instituição utilizou, além de pesquisas feitas
por técnicos próprios, o perfil do Município, descrito abaixo:
Características Regionais de Patos de Minas
Densidade
Município
Patos de Minas

População 2010
138.710

Área da unidade

demográfica

territorial (km²)

(hab/km²)

3.189,77

43,5

Fonte:IBGE/Cidades
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A Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba é uma das 12 mesorregiões do
estado brasileiro de Minas Gerais. Nela está inserida duas das dez regiões de
planejamento do estado, a região do Triângulo Mineiro e a do Alto Paranaíba. É
formada pela união de 66 municípios agrupados em sete microrregiões, localizada
na região oeste de Minas Gerais. Conta com 2.279.478 habitantes, bem como uma
área de 90.545 km², equivalente a 15,4% do território mineiro.
Em comparação com as demais mesorregiões do estado, dispõe do terceiro maior
contingente populacional e da segunda maior área. Segunda maior economia do
estado, a mesorregião tem hoje forte influência estadual. Faz fronteira a norte com
o Sul Goiano e com o Noroeste de Minas; ao sul com Ribeirão Preto, com São
José do Rio Preto, ambas no estado de São Paulo e com o Sul e Sudoeste de
Minas; a leste com a Central Mineira e com o Oeste de Minas; a oeste com o Leste
de Mato Grosso do Sul.
A mesorregião é circundada pelos rios Grande e Paranaíba. Sete de seus
municípios estão entre os mais populosos do estado: Uberlândia, Uberaba, Patos
de Minas, Araguari, Ituiutaba, Araxá e Patrocínio, sendo que Uberlândia é o maior
município do interior mineiro.
Evolução Populacional
Ano

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

1991

102.946

15.743.152

146.825.475

1996

112.384

16.567.989

156.032.944

2000

123.881

17.891.494

169.799.170

2007

133.054

19.273.506

183.987.291

2010

138.710

19.597.330

190.755.799

Fonte:IBGE/Cidades
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Municípios da Microrregião de Patos de Minas

Fonte: IBGE – CENSO 2010
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Número de Docentes por Nível
Variável
Pré-escolar
Fundamental
Médio

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

472

311,52

3.079,06

1.114

1.649,95

15.495,21

276

642,20

5.697,34

Fonte: IBGE/Cidades

Número de Escolas por Nível
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Fundamental

49

108,44

1.340,77

Médio

26

30,69

279,93

Fonte: IBGE/Cidades
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Matrículas por Nível
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Pré-escolar

3.054

4.515,81

49.165,25

Fundamental

17.191

26.571,85

278.253,38

Médio

5.560

7.873,59

80.748,81

Fonte: IBGE/Cidades

PIRÂMIDE ETÁRIA
Idade

Patos de Minas
Home
ns

Minas Gerais

Brasil

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

0 a 4 anos

4.077

3.931

649.660

627.206

7.016.614

6.778.795

5 a 9 anos

4.664

4.497

726.034

702.961

7.623.749

7.344.867

10 a 14 anos

5.645

5.356

858.109

830.051

8.724.960

8.440.940

15 a 19 anos

6.147

5.898

868.022

851.253

8.558.497

8.431.641

20 a 24 anos

5.970

5.954

874.104

859.390

8.629.807

8.614.581

25 a 29 anos

5.778

5.817

851.586

853.105

8.460.631

8.643.096

30 a 34 anos

5.295

5.638

790.229

805.450

7.717.365

8.026.554

35 a 39 anos

5.286

5.759

694.342

722.116

6.766.450

7.121.722

40 a 44 anos

5.258

5.589

671.738

702.039

6.320.374

6.688.585

45 a 49 anos

4.808

5.214

628.195

666.388

5.691.791

6.141.128

50 a 54 anos

4.186

4.511

548.830

584.829

4.834.828

5.305.231
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55 a 59 anos

3.393

3.528

441.415

479.714

3.902.183

4.373.673

60 a 64 anos

2.532

2.761

339.165

376.212

3.040.897

3.467.956

65 a 69 anos

1.807

2.085

251.626

290.172

2.223.953

2.616.639

70 a 74 anos

1.409

1.768

191.852

233.376

1.667.289

2.074.165

75 a 79 anos

824

1.113

129.276

168.843

1.090.455

1.472.860

80 a 84 anos

521

782

76.292

112.030

668.589

998.311

85 a 89 anos

220

354

34.862

56.569

310.739

508.702

90 a 94 anos

82

167

12.469

24.269

114.961

211.589

95 a 99 anos

17

53

3.332

7.576

31.528

66.804

5

11

739

1.904

7.245

16.987

Mais

de

100

anos

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

DESPESAS E RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Receitas

320.935

42.111.468

461.146.647

Despesas

288.573

37.742.140

412.501.044

Fonte: Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf.
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Fonte: IBGE/Cidades

PRODUTO INTERNO BRUTO
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Agropecuária

224.420

15.568.048

105.163.000

Indústria

575.250

54.306.183

539.315.998

Serviços

1.600.670

97.398.820

1.197.774.001

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais
de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

A estrutura econômica do Alto Paranaíba é centrada na atividade agropecuária, e a
do Triângulo Mineiro é mais diversificada, com destaque para as agroindústrias. O
Produto interno bruto (PIB) do Triângulo Mineiro registrado em 2009 era de 42,897
bilhões de reais, em Minas Gerais, está atrás apenas da Mesorregião Metropolitana
de Belo Horizonte. A mesorregião participa com 16,57% do PIB estadual e com
1,74% do PIB nacional. E o em PIB per capita de 20.035,00 reais (1º lugar de
Minas Gerais).
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Fonte: IBGE/Cidades

Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Automóveis

45.719

5.441.609

49.822.708

Caminhões

3.375

318.436

2.645.992

Caminhões-trator

1.460

63.067

593.892

Caminhonetes

9.081

783.208

6.588.813

Caminhonetas

1.566

273.991

2.908.233

Micro-ônibus

188

43.346

375.274

Motocicletas

25.047

2.308.174

20.216.193

Motonetas

7.009

257.972

3.833.159

396

71.950

590.657

Ônibus

15

Tratores
Utilitários

7

2.052

30.371

543

51.271

637.211

Fonte: Ministério das Cidades - DENATRAN - 2015.

Educação Superior
Diferentemente de outras regiões da América Latina, o caráter tardio da
implantação dos processos de escolarização nesta região do Brasil fez com que a
Educação Superior só se desenvolveu em meados do Séc. XX. A região, porém,
viveu o “boom” educacional do final dos anos sessenta, com a implantação de
diversas instituições privadas de Educação Superior. Nos anos setenta foram
implantadas duas instituições de Educação Superior públicas na região, a de
Odontologia, em Uberaba e a Universidade Federal de Uberlândia, em
Uberlândia.
A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é um centro de referência
econômico e cultural para o Centro-Oeste e se constitui em polo de confluência
de diferentes demandas científicas e culturais. Seu sistema de Educação
Superior integra varias IES em uma área que as separa em no máximo 200 km,
para onde convergem alunos de toda a região que aspiram desenvolver seus
conhecimentos culturais, científicos e profissionais.
Para atender a essas aspirações, as IES necessitam de conhecimentos
acumulados com elevado nível de qualidade e de pesquisas capazes de
contribuir com eficiência para o desenvolvimento e a intervenção no meio social.
3. Histórico da Faculdade Cidade de Patos de Minas
3.1. Trajetória da Mantenedora
A Associação Educacional de Patos de Minas, desde seu nascimento é uma
instituição voltada à Educação Superior, pois na mesma data de sua fundação, em
1999, criou-se também a Faculdade Cidade de Patos de Minas, Instituição de
Ensino Superior que se propõe à manutenção de cursos graduação, pósgraduação, pesquisa, extensão, cursos sequenciais e tecnológicos, podendo estes
16

ser presenciais, semipresenciais e à distância. Os seus idealizadores são
profissionais ligados à área do Ensino com experiência comprovada e com o
propósito de prover a cidade de Patos de Minas e sua região com a oferta de
cursos superiores em todas as áreas do ensino superior com qualidade, eficiência
e profissionalismo, adjetivos que serão inseridos como a marca desta instituição
durante a sua existência.
3.2. Trajetória da Faculdade
O início das atividades desta instituição deu-se no primeiro semestre do ano 2005
com a aprovação pelo DEPES/ SESU/MEC, dos cursos de Bacharelado em
Fisioterapia e Licenciatura em Educação Física, desde o primeiro momento estes
cursos tiveram total aceitação pela população local. No segundo semestre de 2005
foram aprovados os cursos de Biomedicina e Enfermagem. Em 2006, ainda no
primeiro semestre, foram autorizados os cursos de Graduação em Odontologia,
Administração, Ciências Biológicas e Matemática. Atualmente a instituição oferta,
além destes cursos supracitados, os cursos de Bacharelado em Ciências
Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica,
Farmácia, Medicina Veterinária, Pedagogia e Psicologia e CST em Gastronomia.
No ano de 2007, no primeiro semestre, iniciou-se o Programa de Pós- graduação,
onde os cursos de Saúde Pública e do Trabalhador, Gestão Ambiental, Tecnologia
de Alimentos, Auditoria em Sistemas de Saúde, Fisioterapia Clínica, Gestão
Estratégica de Marketing e Vendas, Gestão Estratégica de Finanças e
Planejamento Tributário e Docência do Ensino Superior formaram as turmas iniciais
do referido programa e ainda os cursos de graduação em Odontologia, Psicologia e
Nutrição. Para o funcionamento destes cursos a instituição conta com laboratórios
nas

áreas de

Microbiologia,

Citologia, Histologia,

Embriologia,

Fisiologia,

Bioquímica, Anatomia e Informática (seus laboratórios de informática estão
equipados com computadores ligados em rede com total acesso via banda larga à
internet divididos em suas 3 unidades e 7 laboratórios). Os demais laboratórios dos
diversos cursos estão totalmente equipados para as aulas práticas. As bibliotecas
da Instituição contam com o acervo completo para o funcionamento destes cursos,
bem como computadores para acesso ao acervo e pesquisa e o acesso total dos
17

professores

e

alunos

à

Minha

Biblioteca

(acervo

online

disponibilizado

gratuitamente para a comunidade acadêmica).
Seu endereço atual conforme as documentações inseridas no Ministério de
Educação constam de uma Unidade sede, localizada à Rua Major Gote nº 1408,
Centro, Unidade II, Shopping, localizada na Rua Major Gote nº 1901, Centro,
Unidade II, Shopping - Pós Graduação, localizada na Rua Major Gote, n° 1901,
Centro, Unidade III – localizada na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1278,
bem como sua POLICLÍNICA situada à Rua Major Gote, nº 1409.
4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA PEDAGÓGICA
4.1. Contexto Educacional
A IES é uma Instituição Educacional que tem como premissa na sua missão
"educar, produzir e disseminar o saber universal, contribuir para o desenvolvimento
humano, comprometendo-se com a justiça social, a democracia e a cidadania além
de promover a educação visando o desenvolvimento sustentável do País".
Os princípios que fundam a práxis da IES são:
- Valorizar a vida em todas as suas formas;
- Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal;
- A busca da verdade;
- Contribuir com o crescimento da comunidade;
- Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma
sociedade mais justa e fraterna.
O ensino, a pesquisa e a extensão representam o tripé que sustenta a Educação
Superior voltada para a geração de conhecimento. Este tripé da teoria do
conhecimento acadêmico, na IES, prende-se ao “solo” firme de uma quarta
atividade-fim, a qual irá privilegiar a inclusão dos valores humanos na formação
superior de seus acadêmicos.
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Os princípios fundantes permitem que a geração de conhecimentos científicotecnológicos aconteça articula com conhecimentos científico-sociais, privilegiando
os valores humanos e éticos. O conhecimento científico/tecnológico parte de
disciplinas específicas desta área do saber, mas enriquecido de disciplinas próprias
de uma formação humanística.

4.2. Ato Autorizativo Anterior ou Ato de Criação

5. Contextualização do Curso
Nome do Curso e a Modalidade: Bacharelado em Engenharia Elétrica
Nome da Mantida: Faculdade Cidade de Patos de Minas
Endereço de Funcionamento do Curso: Avenida Juscelino Kubitschek de
Oliveira, 1278 - Patos de Minas - MG.
Número de Vagas Autorizadas: 100
Turnos: Noturno
Carga Horária Total do Curso: 4.280 horas
Tempos para Integralização: Mínimo 10 Semestres
Coordenação do Curso: Guilherme Thyago de Sousa Fernandes
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COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
REGIME DE
NOME

TITULAÇÃO

TRABALHO

Guilherme Thyago de Sousa Fernandes

MESTRE

INTEGRAL

Rafael Augusto da Silva

MESTRE

PARCIAL

Tiago de Souza Teixeira

MESTRE

PARCIAL

Willyder Leandro Rocha Peres

MESTRE

INTEGRAL

Nayara Franciele Lima

MESTRE

PARCIAL

5.1. Concepção do Curso
A maior preocupação da Faculdade Cidade de Patos de Minas é o oferecimento de
um ensino de qualidade, reforçado por projetos de pesquisa e de extensão, que
visem o envolvimento comunitário, através de uma interação dinâmica dos
segmentos sociais que se apresentam constantemente com carências nos
diferentes setores da área de saúde.
A Faculdade Cidade de Patos de Minas não pretende formar apenas o Profissional
Engenheiro Eletricista, mas também o profissional preparado para tratar com o
público em geral, capaz de lidar com o que há de mais moderno no âmbito de sua
profissão e ciente do progresso relativo às recentes pesquisas da área, buscando
sempre melhorar o seu potencial. Através da introdução do discente às matérias
epistemológicas, filosóficas, antropológicas, sociológicas, tecnológicas, de iniciação
científica e extensão, buscará habilitar profissionais preocupados com o seu próprio
aprimoramento, tornando-os capazes de enfrentarem um mercado de trabalho
cada vez mais agressivo e globalizado.
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O Curso de Engenharia Elétrica propõe formar profissionais conscientes da
evolução sócio-econômico-industrial da sociedade, através de uma educação
voltada tanto para os aspectos formativos, como a para os aspectos informativos.
Objetiva despertar o espírito crítico, propiciar o desenvolvimento do espírito de
investigação científica, desenvolver a liberdade e a solidariedade humana, o cultivo
de valores que enfatizem a dignidade do indivíduo como cidadão produtivo e
despertar no educando a capacidade do conhecimento de si próprio, de suas
potencialidades e de seus semelhantes.
Concluindo, pretende formar profissionais do mais alto nível técnico-científico,
dotados do espírito cientificista e humanitário para que possam exercer seu papel
social

com

dignidade

e

competência,

objetivo

este

que

será

buscado

constantemente pela Faculdade Cidade de Patos de Minas, dentro de seu
relevante papel social.
5.2. Formas de Acesso ao Curso:
O acesso ao Curso será através de processo seletivo aberto através de Edital, no
qual constarão as respectivas vagas, os prazos, a documentação exigida, os
critérios de classificação, desempate e demais informações úteis. Por ser um curso
de formação superior, será estritamente necessário para matrícula, comprovante
de conclusão do ensino médio.
Por ser curso de formação Superior será estritamente necessário para matrícula no
curso comprovante de conclusão do ensino médio. As matrículas serão efetuadas
nos meses que antecedem o início das aulas podendo prolongar-se, caso haja
vagas até o início do período letivo. Os períodos de matrículas serão divulgados
com antecedência aos interessados, através de comunicados.
Em caso de haver vagas remanescentes ao processo seletivo a instituição poderá
emitir declaração de vagas para alunos oriundos de outras instituições de ensino
superior, desde que estes atendam aos requisitos necessários especificados na
legislação vigente e/ou para pessoas portadoras de diplomas de cursos superiores.
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As matrículas serão recebidas pelos funcionários da secretaria da instituição, os
quais verificarão se os requisitos e a documentação estão de acordo com as
normas regimentais. As matrículas serão registradas em livro próprio do
estabelecimento.
5.3. Políticas Educacionais no Âmbito do Curso:
A IES desde seu credenciamento procurou implementar todas as propostas
relacionadas em seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-se com os
órgãos Administrativos de apoio, que conforme estrutura da Instituição contemplam
todas as necessidades institucionais e legais. Os órgãos de Colegiado Superior de
Cursos estão funcionando normalmente com seus membros designados por
portaria e através da realização de reuniões que ocorrem de forma sistemática
conforme regimento e demais normas.
A gestão institucional está em consonância com as atividades da Instituição, com
os diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas as exigências e
metas estipuladas pelo conselho superior (CONSUAD), compondo parte das
decisões institucionais e das determinações do MEC.
O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que permitir
uma

postura

que

contemple

essa

nova

realidade

político-educacional,

caracterizando-se pelo conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e
orientam a prática pedagógica e a dinâmica dessa Instituição, não se restringindo à
mera organização de componentes administrativos, mas sim, em um planejamento
estratégico organizado dos atos até hoje praticados e nas ações a serem
realizadas pela Instituição em um prazo de até 05 (cinco) anos.
A época social norteia os novos paradigmas os quais a IES adotou e adequou-se.
A educação por sua vez, é responsável pela formação de conhecimento científico,
pelas habilidades e práticas profissionais, bem como, convicções as quais levam a
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crítica reflexiva e consequentemente à ação refletida que proporciona a evolução
da sociedade.
A FPM não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu desenvolvimento,
levando em conta as características e as tendências do meio na qual está inserida.
Nesse contexto, as características e as tendências do meio, alteram e transformam
a realidade da instituição, rapidamente e se fazem necessárias as adaptações,
para galgar às transformações de forma criativa e crítica, assumindo, o papel de
interveniente ativo nesse processo de permanente mudança, que marca a
sociedade contemporânea e a Educação Nacional.
Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro de uma
instituição de ensino superior é inseparável da visão própria de seu corpo gestor e
de seu corpo social, a IES tem o intuito de facilitar o processo de planificação do
seu PDI promovendo a participação e transferência de sua gestão.
O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de
assegurar uma posição adequada à Instituição no cenário educacional mineiro e
regional através das propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a partir:
 Dos resultados nos processos de avaliação da instituição e de seus cursos,
realizados nos últimos 4 anos pelo MEC, através do INEP;
 Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da CPA
(Comissão Própria de Avaliação) que une a instituição através de representantes
dos alunos, docentes, técnicos administrativos e membros da sociedade, onde
através de reflexões críticas, analisam o desenvolvimento da instituição;
 Apoio do Colegiado composto por alunos, professores e corpo técnico
administrativo da instituição e NDE, composto por docentes abrindo espaço para
a discussão coletiva, análise de documentos e diretrizes descrevem caminhos e
objetivos a serem alcançados para a maior significação do ensino e da formação
dos discentes da instituição;
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 Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, derivadas do contexto
interno, consideradas capazes de afetar a situação da Instituição nos próximos
anos.
5.3.1. Política de Educação Ambiental da Instituição
A FPM compreende a importância da mobilização da comunidade acadêmica para
reflexões que envolvem questões relacionadas à Educação Ambiental. Assim, as
coordenações de cursos da instituição, juntamente com a Direção Geral da IES,
elaboraram uma proposta de Educação Ambiental de acordo com os princípios de
qualidade, ética, bem como com a legislação específica, incorporada pela Lei nº
9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de
junho de 2002, proporcionando uma visão crítica da ciência e cultura, permitindo
atividades de conservação da biodiversidade, de gerenciamento de resíduos, de
manejo sustentável de recursos ambientais, e melhoria de qualidade ambiental, a
partir de uma visão mais globalizada da questão ambiental como propiciadora do
pleno exercício da cidadania.
A abordagem do tema é feita não apenas na transmissão do conhecimento, mas na
valorização e resgate do conhecimento prévio, possibilitando uma aprendizagem
significativa, na qual se aproximam os conceitos com a realidade da comunidade.
A Discussão Acadêmica social e econômica problemática em relação ao meio
ambiente e seu processo de degradação tem ganhado cada vez mais espaço e tem
sido objeto de políticas públicas voltadas, principalmente, ao processo educacional.
Neste contexto, várias ações foram realizadas: os primeiros Fóruns Nacionais de
Educação Ambiental, a instituição do Programa Nacional de Educação Ambiental
pelo Ministério do Meio Ambiente e dos Parâmetros Curriculares Nacionais pelo
MEC, no qual a temática ambiental foi inserida como conteúdo transversal em
todas as disciplinas do currículo escolar.
Diante disso, a FPM iniciou um trabalho em conjunto com representantes da
comunidade acadêmica com o objetivo de elaborar uma proposta de educação
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ambiental voltada para a realidade regional, contando com a participação de
professores, alunos e pessoal técnico administrativo. A possibilidade de integrar
diferentes cursos superiores e preparar uma proposta a partir da realidade
socioambiental regional, integrando Faculdade/Comunidade justificou plenamente a
necessidade e relevância de um projeto que relaciona ensino, extensão e iniciação
científica. A partir dessa necessidade foi Criado o NEA (Núcleo de educação
Ambiental) cujo objetivo principal é a interação entre a comunidade acadêmica,
sociedade e as questões ambientais.
5.3.2. Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior
A IES, considerando o que dispõe o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENO através da
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 que estabelece as Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH) a formação para a vida e
para a convivência, no exercício cotidiano dos direitos humanos como forma de
vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais,
nacionais e planetário e para assegurar o direito à educação a todos(as), adota em
sua missão e em todos regulamentos e ações que norteiam e efetivam suas ações
práticas educativas para a defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos
de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas, nos âmbitos de direitos
civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais,
coletivos, a fim de garantir a igualdade e de defesa da dignidade humana, com a
finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social,
independente da área de estudo ou formação.
Para alcançar a Missão Institucional, de forma sistêmica, transversal e
multidimensional, calcada fortemente no contexto da EDH, a IES declara como
norteadores de suas ações seu PDI e PPC os seguintes fundamentos : I -dignidade
humana; II - igualdade de direitos; III - reconhecimento e valorização das diferenças
e das diversidades; IV - laicidade do Estado; V -democracia na educação,
posicionamentos estes apresentados na Resolução CNE/CP 1/2012. Diário Oficial
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da União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 – p. 48. VI - transversalidade,
vivência E globalidade; e VII - sustentabilidade socioambiental.
Os princípios supracitados são articulados nas dimensões:
I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos
e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;
II - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos
direitos humanos em todos os espaços da sociedade;
III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis
cognitivo, social, cultural e político;
IV - desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção
coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e
V - fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos
em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como
da reparação das diferentes formas de violação de direitos.
Caberá ainda a IES, incentivar a pesquisa e a extensão no tema, promovendo
diálogo com segmentos em situação de exclusão social e movimentos sociais,
atuando assim com ações efetivas na formação de uma sociedade mais cidadã e
responsável, junto a região onde atua, divulgando inclusive, pelos mais diversos
meios midiáticos, os resultados e experiências vivenciados e obtidos.
Iniciação Científica (Pesquisa)
No que se refere à pesquisa a IES incentivará o desenvolvimento de saberes e
ações no campo da EDH através de apoio a investigações especializadas focando
na promoção da paz, desenvolvimento, justiça, igualdade e liberdade. Além de
propostas de iniciação científica em questões ambientais, do afrodescendente
indígena, memória do patrimônio cultural, gestões especificas de ações sociais e
demais atividades que possam se tornar de referencia para o desenvolvimento de
outros projetos.
Atividades de Extensão
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São desenvolvidos projetos de extensão que enfatizam o compromisso da IES com
a promoção e a defesa dos direitos humanos nos diversos segmentos que a
mesma tenha inserção de forma direta ou indireta, internas e externas ao ambiente
escolar de forma a contribuir com o crescimento local e regional em termos de
políticas em prol dos direitos humanos.
Gestão
Na gestão os direitos humanos são incorporados na cultura e gestão
organizacional, no modo de mediação de conflitos, lidando e reparando processos
de violações através de ouvidorias, representação institucional e intervenção social
junto ás esferas publicas de cidadania, com participação da IES em conselhos,
comitês, fóruns de direito e politicas publicas além da participação em projetos
sociais principalmente relacionados a saúde proposto pelo governo federal e que
muitas vezes encontra dificuldades na gestão dos mesmos por falta de
colaboradores com experiência ou conhecimento de gestão.
Desta forma a IES espera contemplar estes princípios orientadores e a EDH como
parte do processo educativo uma vez que sem os direitos humanos não será
possível consolidar uma democracia substancial e uma Educação Completa e
Inclusiva. Fatores estes necessários ao comprometimento da IES com a cultura e
política dos direitos humanos, contribuindo assim para o bem estar de todos,
salientando que outras formas de problemas com o avanço das tecnologias
(bullying, invasão de privacidade), também terão de ser repensadas para a
manutenção destes direitos.
5.3.3 Politica Afrodescendente e Indígena
A instituição executa projetos que incentivem a cultura indígena e africana através
de seminários, palestras, peças de teatro dentre outros eventos que visam discutir
a temática não somente com a comunidade acadêmica, mais com a sociedade
como um todo, através dos convênios que busquem o intercâmbio de
conhecimento, possibilitando ao aluno um maior contato com a cultura tanto
indígena quanto africana.
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Neste contexto a IES busca constantemente parcerias entre movimentos sociais,
gestores educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar, promover e
implementar as recomendações contidas nos pareceres do Conselho Nacional de
Educação com relação à educação para as relações étnico-raciais e educação
indígena.
5.3.4. Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
O Autismo é uma denominação que atualmente é melhor explicada pelas
nomenclaturas Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA), que indicam uma ampla variação na sintomatologia,
onde se inclui um tripé de características: dificuldade de comunicação, de interação
social, e interesse e atividades restritos, estereotipados e repetitivos. Dentro do
quadro do autismo, existem vários graus de comprometimento dos sintomas,
tornando mais ou menos severa a situação do portador desta síndrome. Dentre os
graus de severidade, propõe-se um indivíduo de comprometimento maior, outro
intermediário e o terceiro com comprometimento mais discreto.
A Faculdade Cidade de Patos de Minas preocupa-se com a temática e trabalha em
sala de aula práticas pedagógicas que visam a redução das barreiras à
participação e à aprendizagem desses alunos, mostrando a importância da
mediação e destacando o ensino superior como um espaço privilegiado, sendo o
professor como elemento essencial para o acesso à aprendizagem.
A FPM conta com atendimento psicopedagógico para acompanhar o aluno autista,
oferendo ao mesmo o suporte necessário. São desenvolvidas periodicamente
palestras e seminários que abordam a temática para toda a comunidade
acadêmica. Os professores das diversas áreas deverão trabalhar o tema de forma
transversal com os alunos, instigando a curiosidade e levando os mesmos a
pesquisar e se informar mais sobre o assunto.
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Neste

contexto

a

FPM

está

propondo

desenvolver

uma

política

de

acompanhamento e auxílio ao portador de autismo e não apenas a transmissão de
conteúdos numa disciplina motivo este das reuniões e discussões sobre o tema em
questão.
5.4. Objetivos do Curso
O Engenheiro Eletricista graduado nesta instituição atenderá à demanda referente
à sua habilitação, principalmente da sua região de abrangência, tendo o preceito da
Engenharia Elétrica, na sua dimensão mais abrangente, permeando as ações
educativas e informativas, principalmente em níveis local e regional, de forma
articulada ao contexto social entendo-a como uma forma de participação e
contribuição social, relacionados ao ensino, pesquisa e extensão.
O Curso de Engenharia Elétrica tem como objetivo dotar o profissional para o pleno
exercício de conhecimentos adquiridos para as seguintes competências e
habilidades:


Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais
à engenharia;



Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;



Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;



Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de
engenharia;



Identificar, formular e resolver problemas de engenharia;



Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;



Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;



Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;



Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;



Atuar em equipes multidisciplinares;



Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais;



Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e
ambiental;



Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;
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Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.

5.5. Perfil Profissional do Egresso
A Faculdade Cidade de Patos de Minas, instituição integrada com as novas
diretrizes da Educação criou um projeto pedagógico, que garante a formação de
um profissional com um perfil generalista, garantindo a formação de profissionais
com Conhecimentos, Habilidades e Atitudes para as seguintes referências:
# Periódicas e sistemáticas, com procedimentos e processos diversificados,
incluindo conteúdos trabalhados, modelo de organização, desempenho do quadro
de formadores e qualidade da vinculação com escolas de educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio, conforme o caso;
# Feitas por procedimentos internos e externos, que permitam a identificação das
diferentes dimensões daquilo que for avaliado;
# Incidentes sobre processos e resultados.
O egresso do Curso de Engenharia Elétrica ao final do curso será capaz de:
O Perfil do Egresso do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Cidade Patos de
Minas (FPM) tem como base a formação de um profissional que além de atender a
demanda necessária de sua área de atuação, seja também um cidadão atuante na
comunidade onde está inserido, um verdadeiro formador de opinião com
capacidade de diagnosticar e conduzir as mudanças desejadas com ética e moral.
Este profissional também deve preconizar a filosofia da educação continuada como
forma de adaptar-se às mudanças nos contextos sociais, econômicos e
tecnológicos por que passa a sociedade.
O campo de trabalho para os engenheiros eletricistas é amplo e o mercado
promissor. Com a atual crise da energia elétrica a demanda por esse tipo de
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profissional, altamente especializado, cresce consideravelmente. Por isso é
necessário ao longo do processo de formação, buscar um profissional com:
a) - conhecimento:
-

das teorias e técnicas de engenharia;

-

de matérias do campo das ciências exatas que sejam necessárias à

compreensão do fenômeno elétrico, com a complexidade de suas inter-relações
com o meio, a natureza e a sociedade;
-

de matérias de uso instrumental nas áreas de estudo do campo profissional

do engenheiro eletricista.
b) - competência para:
-

captar a realidade, questioná-la e sobre ela atuar, criativamente, como

agente de mudança;
-

aplicar conceitos e trabalhar com modelos eletrônicos e elétricos;

- aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à
engenharia;
-

realizar análises de engenharia, identificar problemas e propor soluções para

eles e, desenhar estruturas e sistemas elétricos e eletrônicos;
-

formular estratégias de captação e distribuição de energia, planos de

expansão e planos de aplicabilidade;
-

gerenciar serviços e pesquisas;

-

expressar-se oralmente e por escrito;

-

renovar, continuamente, os próprios conhecimentos;

- desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;
- atuar em equipes multidisciplinares;
- avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental;
- compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais.
c) - que paute sua prática profissional:
- pela valorização da vida e o respeito à dignidade humana;
- pela primazia da ética sobre a técnica e, do ser sobre o ter;
- pelos valores da cidadania e da justiça social.
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- pela competência para empreender ações, analisando criticamente as conjunturas
dos setores, antecipando e promovendo suas transformações;
- pela visão global que o habilite a compreender o meio social, político, econômico
e cultura no qual está inserido e a tomar decisões em mundo diversificado e
interdependente;
- estejam motivados e habilitados a trabalhar em equipe, assim como de forma
interdisciplinar;
- na capacidade de criar e ampliar oportunidades de forma consciente;
- nos fundamentos dos mais modernos quadros teóricos e técnicas do campo da
Engenharia Elétrica, visando o aperfeiçoamento contínuo.
5.6. Estrutura Curricular
A estrutura curricular presente pressupõe a organização do processo de ensino de
tal forma que seja garantida a relação entre teoria e prática, ou seja, onde se possa
relacionar os conteúdos de ensino e as experiências vivenciadas pelos alunos
durante as práticas, adotando uma atitude interdisciplinar diante do conhecimento e
incentivo à investigação para a descoberta de soluções.
A implementação desse currículo propõe uma estrutura curricular em que o
processo deve estar centrado no aluno, e o foco seja a aprendizagem e não o
ensino.
Nesse caso, o professor é um facilitador no processo ensino-aprendizagem, porém
o foco deverá ser na qualidade do aprendizado do aluno e não no conteúdo de
maneira isolada.
O objetivo da estrutura curricular proposta é garantir a capacitação de profissionais
com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a
qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias e
comunidades. Em todas as decisões ocorridas ao longo do processo de criação
curricular, quanto aos princípios norteadores para a formação do Engenheiro
Eletricista, ficaram evidentes as seguintes questões.
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Primeiramente, pode-se destacar a preocupação em formar futuros profissionais
com conhecimentos amplos o suficiente para atuarem como Bacharéis em
Engenharia Elétrica, nos mais diversos lugares e situações, o que descaracterizava
uma formação especializada. O limite desta amplitude dar-se-ia pela efetiva
possibilidade de existir o aprofundamento dos conhecimentos oferecidos. Estes
conhecimentos, por sua vez, estariam parametrizados por uma perspectiva
científica, o que na visão institucional, garantiria a apropriação do conhecimento, a
sua crítica e, caminhos para a produção de outros novos. Ou seja, o curso deverá
dar conta de propiciar condições para o exercício de duas grandes habilidades
complementares traduzidas como o "pensar cientificamente" e o "saber fazer
pesquisa".
Os conhecimentos a serem oferecidos devem superar a dicotomia entre teoria e
prática. Assim proporcionar ao aluno do curso uma interação que envolva desde o
início de sua formação acadêmica, aquilo que posso estar entrosado com a
relevância da teoria e a pratica, proporcionando ao aluno, um saber psicológico
profissional.

Uma das possibilidades para esta superação estaria colocada na

contextualização histórica e metodológica dos conhecimentos e na sua relevância
social.
Por ser um Curso de Engenharia Elétrica, a FPM tem o foco de manter o
oferecimento de encaminhamento a essas questões, uma vez que a IES entende
que os esforços da coordenação e mesmo de professores em sala de aula, não
serão suficientes para minimizar a influência desses fatores pessoais no
desenvolvimento acadêmico desses alunos. Nessas condições, não pode
prescindir de um Serviço de Orientação Acadêmica que se desdobre do futuro
trabalho de orientação, e que será, utilizado pelos demais alunos dos outros cursos
da Faculdade Cidade de Patos de Minas.
Entende-se que este projeto pedagógico que se constitui, levando em consideração
o contexto político e socioeconômico; as reflexões da categoria ao nível nacional; a
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história e o momento atual do curso necessitam de um currículo que seja
representativo dessas diferentes dimensões.
5.7. Conteúdos Curriculares
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS

Engenharia Elétrica FPM
Núcleo de Formação Básica
Disciplina

Carga Horária

Metodologia de Pesquisa Científica e Tecnológica

40

Fundamentos da Matemática

80

Informática Aplicada

40

Química

80

Português Aplicado

40

Introdução a Engenharia Elétrica

40

Física I

80

Cálculo I

80

Linguagem Programação e Aplicações

80

Cálculo Vetorial

40

Sociologia

40

Física II

80

Cálculo II

80

Estatística

80

Cálculo III

80

Física III

80

Planejamento e Gestão

40

Cálculo Numérico

40

Optativa I

40

TCC I

40

Optativa II

40

TCC II

40
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Segurança do Trabalho e Meio Ambiente

80

Ciências Sociais e Jurídicas

40

TOTAL

1400

Núcleo de Formação Profissionalizante
Disciplina

Carga Horária

Geometria Analítica e Álgebra Linear

80

Desenho Técnico

80

Medidas Elétricas e Eletrônicas

80

Representação Gráfica

40

Materiais Elétricos e Ferromagnéticos

80

Eletrotécnica

80

Economia Aplicada à Engenharia

40

Princípios de Telecomunicações

40

Gerência de Projetos

40
TOTAL

560

Núcleo de Formação Específico
Disciplina

Carga Horária

Circuitos Elétricos I

80

Eletrônica I

80

Eletromagnetismo

80

Sistema de Controle e Automação

80

Circuitos Elétricos II

80

Eletrônica II

80

Sistemas Digitais

80

Conversão de Energia

80

Eletrônica e Potência

80

Instrumentação

80

Máquinas Elétricas

80

Projetos e Instalações Elétricos

80

Comunicação de Dados

80
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Acionamentos Automáticos

80

Microcontroladores e Microprocessadores

40

Instalações Elétricos Industriais

80

Sistema Elétrico de Potência I

80

Controladores Lógicos Programáveis

40

Redes Industriais

80

Qualidade de Energia

40

Sistema Elétrico de Potência II

80

Estágio Supervisionado

160

Eletropneumática

40

Sistemas Supervisórios

80

Análise de Sistema de Potência

80

Robótica

40

Resistência de Materiais

80

Normatização e Qualidade de Processo

80

TOTAL

2120

Atividades Complementares

200

Total Geral

4.280

Representação Gráfica Perfil de Formação
Engenharia Elétrica - FPM
4,6%

32,7%
32,7% NÚCLEO BÁSICO
13% NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE

49,7%

49,7% NÚCLEO ESPECÍFICO
4,6% ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

13%
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5.8. Metodologia
Os princípios metodológicos da FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS
estão norteados por sua missão, a qual deverá conduzir à obtenção do perfil
desejado do egresso. No caso, a FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS,
busca uma proposta metodológica que privilegie a qualificação do aluno, sem, no
entanto, deixar de formar um cidadão crítico e capaz de pensar e estabelecer por si
soluções inovadoras, não só para a organização em que trabalha, mas também
para a comunidade em que vive a sociedade de um modo geral.
A metodologia utilizada pela IES é baseada na Dialética, cujo foco é a
contraposição e contradição de ideias que levam a outras ideias e que tem sido um
tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos.
O processo ensino-aprendizagem é composto por quatro elementos reais que
devem ser considerados: o aluno, o professor, o conteúdo e as variáveis
ambientais, ligadas às características da Instituição. Cada um desses elementos
exerce uma rede de influências sobre os demais, ligando-os e alterando suas
características.
Analisando cada elemento, entende-se que o aluno é um participante efetivo do
processo de ensino-aprendizagem e não um mero coadjuvante; que o professor é
um orientador no processo de aprendizagem, e não o detentor do conhecimento;
que o conteúdo adequado é à base da captação e compreensão pelo aluno das
informações necessárias ao seu aprendizado; que a percepção das variáveis
ambientais, em especial, as questões de relacionamento e clima organizacional da
Faculdade, é fundamental para o desempenho adequado de todos os fatores do
processo.
No que se refere propriamente aos métodos de ensino, vale dizer que estas são as
formas através das quais os professores irão trabalhar os diversos conteúdos, com
a finalidade de atingirem os objetivos propostos no projeto pedagógico.
Compreendem, então, as estratégias e procedimentos adotados no ensino por
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professores e alunos caracterizam-se por ações conscientes, planejadas e
controladas, e visam atingir, além dos objetivos gerais e específicos propostos,
algum nível de generalização.
De modo geral, a FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS, aplica
metodologias modernas e variados recursos de ensino-aprendizagem, de acordo
com as necessidades e as especificidades de cada disciplina. Como exemplos
podem ser citados o método expositivo-dialogado de aula, estudo dirigido,
dinâmicas de grupo, estudos de caso, jogos e simulações, debates, entre outros.
Busca-se a utilização de métodos de ensino que privilegiem a iniciativa, a
criatividade, o trabalho em equipe dos alunos na busca de soluções práticas para
os problemas organizacionais.
Entendemos que os meios de ensino são os recursos materiais e tecnológicos,
utilizados por professores e alunos, sob determinadas condições previamente
planejadas, que facilitam a comunicação docente e o aprendizado, seja pela
apresentação ou representação de aspectos da realidade concernentes ao
currículo, ou pela mediação de sistemas simbólicos que permitiriam uma relação
crítico-ativo dos alunos com o seu entorno - o meio físico e o espaço sociocultural.
Como meios pode-se citar o aparato tecnológico oferecido pela FACULDADE
CIDADE DE PATOS DE MINAS, como laboratório de informática, com acesso à
Internet, projetores multimídia, TV e vídeo, biblioteca adequada, laboratórios
diversos específicos para os cursos entre outros.
Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo de
ensino-aprendizagem, principalmente nas disciplinas de conteúdo mais complexo,
nas quais o corpo discente encontra maiores dificuldades.
5.9. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório
O estágio curricular obrigatório tem carga horária de 160 horas e deverá ser
obrigatoriamente cumprido por matrícula regular no 10o período do curso de
graduação em engenharia elétrica. Estágio realizado fora deste período poderão
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ser validados apenas como horas extra curriculares.
O Estágio curricular supervisionado será ofertado em módulo único de 160 horas e
deverá compreender uma das áreas de aplicação da engenharia elétrica a saber:


Projetos de Instalações Elétricas Predias e Industriais;



Aplicações em Redes de Telecomunicação, Antenas, Transmissão de
Dados e Sistemas de Telefonia;



Sistemas

de

Instrumentação,

Comunicação

e

Automação

de

Processos Industriais;


Geração, Transmissão e Distribuição de Energia do Sistema Elétrico
de Potência;



Fontes de Energia Renováveis e Alternativas;

 Eficiência Energética.
A carga horária semanal poderá atingir no máximo 30 horas, obedecidas às
características do estágio.
As atividades devem ser predominantemente práticas e a carga horária teórica não
poderá ser superior a 20% do total da carga horária por estágio curricular
supervisionado.
As atividades do Estágio curricular supervisionado serão desenvolvidas em
ambientes da IES, em outros locais conveniados, conforme convênios/contratos de
cooperação interinstitucional firmados com Faculdade Cidade de Patos de Minas
e/ou em regime de parceiras estabelecidas por meio de contrato interveniado pela
IES, com apresentação prévia de relatório de atividades e aprovação do professor
orientador.
O estágio poderá ser realizado em qualquer município do Brasil, desde que a
instituição concedente tenha convênio ou contrato de interveniência com a IES.
Para que o Estágio curricular supervisionado possa se desenvolver fora do âmbito
da

Faculdade

de

Engenharia

Elétrica

será

necessária

realização

de

convênio/contrato, conforme estabelece legislação específica.
Entende-se por supervisão do Estágio a atividade destinada a acompanhar e
orientar o estudante de forma a garantir a consecução dos objetivos estabelecidos
em cada área. A supervisão do Estágio curricular supervisionado será exercida
pelos docentes, pelos profissionais indicados pelo Colegiado e pelo coordenador
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de curso.
É direito do estudante, receber no primeiro dia de ingresso no estágio
supervisionado, o plano de ensino, no qual deverá constar orientação detalhada
das suas atividades e da forma como será realizada a avaliação do rendimento
acadêmico ao final do estágio curricular supervisionado.
O programa geral do Estágio curricular supervisionado deverá seguir as normas
acadêmicas vigentes na FPM no que tange ao plano de ensino, execução das
atividades e avaliação do rendimento acadêmico.
1º - A avaliação do rendimento acadêmico dos estudantes na disciplina
Estágio

curricular

supervisionado

incluirá

a

frequência

(assiduidade

e

pontualidade) e o aproveitamento.
2º - A aferição da frequência dos estudantes deverá ser feita conforme
estabelecido pelo Coordenador de Estágio designado pelo Coordenador de
Graduação do curso de Engenharia Elétrica
3º - A avaliação final do rendimento acadêmico do estudante deverá levar em
consideração todos os saberes, habilidades e atitudes demonstradas nos rodízios,
levando em conta: conhecimentos teóricos e práticos, pontualidade, assiduidade,
interesse,

motivação,

participação,

frequência,

iniciativa,

desempenho,

relacionamento com seus colegas, com professores, e com a empresa
concedente.
O acadêmico em estágio curricular supervisionado deverá estar frequente em no
mínimo 75% da carga horária prevista por módulo, podendo utilizar os 25%
restantes desde que sejam devidamente comprovados e estejam enquadrados nos
casos previstos em legislação específica.
1º Observada a disponibilidade de reposição no período das férias, será
permitido que o estudante se ausente nas seguintes situações:
I - Incapacidade física;
II - Luto por falecimento de cônjuge, filho, pais e irmãos;
III - Convocação pelo Poder Judiciário ou pelos órgãos colegiados da FPM;
IV - Casamento do estudante.
2º - Sob qualquer hipótese as faltas não poderão exceder a 25% da carga
horária prevista para cada disciplina. Sempre que as faltas excederem esse limite,
o estudante será reprovado.
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3º - Em qualquer uma das hipóteses mencionadas no parágrafo 1º o
estudante deverá apresentar documento comprobatório ao coordenador do Estágio
curricular supervisionado, no prazo máximo de 7 dias após o evento motivador da
ausência.
4º - A falta não justificada a qualquer atividade é considerada falta gravíssima
tendo como consequência a diminuição da nota final (conforme plano de ensino)
ou, se não recuperada, a reprovação no módulo de estágio curricular
supervisionado, situação essa deve ser deliberada pelo Colegiado de Graduação.
5º - A ausência não justificada às atividades programadas pelos
coordenadores dos módulos do Estágio curricular supervisionado e o não
cumprimento de normas técnicas e éticas juntos aos campos de prática onde o
Estágio curricular supervisionado se desenvolve, serão consideradas como falta
grave, tendo como consequência a redução na nota final, podendo ser passível de
reprovação, essa situação deve ser deliberada na Comissão Permanente de
Estágio curricular supervisionado e pelo Colegiado de Graduação.
A avaliação do Estágio curricular supervisionado e dos internos será realizada pelo
coordenador de estágio supervisionado, ao final do período, por meio de
instrumentos próprios de avaliação da IES visando subsidiar o Coordenador de
Graduação bem como os membros do Núcleo Docente Estruturante de
informações e dados que possam contribuir para a melhoria do processo de
formação e qualificação profissional.
A avaliação do aproveitamento do estudante será realizada pelo coordenador de
estágio supervisionado observando o desempenho do estudante.
Trancamento em disciplinas do Estágio curricular supervisionado poderá ser
solicitado junto à Secretaria de Administração Acadêmica desde que o estudante
atenda os requisitos necessários e dentro dos prazos estipulados em calendário
acadêmico conforme reza o Regimento Geral FPM.
Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos pelos membros do
Colegiado de Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, em grau de
deliberação e recurso.
O presente regulamento será aplicado aos estudantes que forem regidos pelo
novo Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica encaminhado ao
Decanto de Ensino de Graduação.
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O presente Regulamento passará a vigorar a partir da aprovação do Projeto
Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CEPE) da FPM.
5.10. Atividades Curriculares Complementares (ACC)
As atividades complementares, as quais apresentam neste PPC sua carga horária
computada em horas aula de 60 minutos, são aquelas realizadas pelo aluno
durante seu período de vínculo ao curso e relacionadas à sua formação
profissional. São atividades paralelas de crescimento pessoal que possibilitam o
desenvolvimento

das

práticas

e

estudos

transversais

e

independentes

preconizados pelas orientações de ensino no país objetivando orientar vocações
para setores específicos ligados ao panorama econômico produtivo regional ou
nacional. As vocações regionais serão contempladas nos estudos de áreas
temáticas que irão complementar a formação acadêmica e estimular o
desenvolvimento de expertises e ênfases previstas nas orientações para os cursos
no país.
O controle da carga horária cumprida pelo aluno é feito mediante ficha individual,
preenchida e assinada pelo responsável pelas atividades complementares e
referendada pelo coordenador do curso. O limite válido para cada modalidade
objetiva estimular o aluno a participar de diferentes atividades e ampliar as
possibilidades de sua atuação junto ao curso.
É desejável o equilíbrio entre todas as modalidades de atividades, mas o aluno é
livre para definir e consolidar seu perfil em relação ao curso.
Ao adotar a filosofia de que a educação é concebida como um instrumento que
oferece ao indivíduo a oportunidade de construir sua própria formação intelectual
será oportunizado ao discente a flexibilidade curricular através de atividades
complementares, as quais poderão ser realizadas em qualquer fase do curso, num
total de 200 horas, para integralização curricular; desde que aprovadas pelo
Colegiado de Curso.
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Serão consideradas atividades complementares:
 Disciplinas Eletivas: serão consideradas disciplinas eletivas aquelas
oferecidas pela Faculdade em cada linha de formação, não contabilizadas nas
horas da linha de formação, desde que atendam as necessidades da formação do
profissional, as quais deverão ser solicitadas ao Colegiado até data prevista pelo
mesmo, no semestre anterior, para apreciação e aprovação da viabilidade de
aproveitamento curricular. Após aprovação no colegiado, o aluno deverá matricularse na disciplina requerida, seguindo as normas da IES e, ao concluir a disciplina, o
mesmo encaminhará ao Colegiado o pedido de aproveitamento, para que o mesmo
aprove e encaminhe às respectivas coordenações de cursos da Graduação o
estudo de aproveitamento da referida disciplina para constar no histórico escolar. A
carga horária será contabilizada integralmente.
 Estágio Extra Curricular: será considerado estágio extracurricular aquele
não previsto no currículo. Para ser considerada atividade complementar o aluno
deverá apresentar no início do semestre um plano de atividades ao Colegiado de
Curso, o qual aprova ou não. Ao final do estágio o acadêmico deverá entregar ao
colegiado um relatório das atividades desenvolvidas para avaliação. Será
contabilizado como atividade complementar 50% da carga horária total realizada.
 Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão: da carga
horária total em projetos, o aluno poderá contabilizar 50% como atividade
complementar, mediante a aprovação do professor coordenador do projeto, que
deverá encaminhar ao Colegiado de Curso a carga horária total do aluno.
 Participação

em

Seminários,

Congressos,

Fóruns,

Encontros,

Palestras, Workshops e Cursos: 50% da carga horária total dessas atividades
poderão ser contabilizadas como atividade complementar, desde que relacionadas
com o Curso, mediante o encaminhamento de cópia do certificado de participação
e relatório da atividade ao Colegiado de Curso, o qual aprovará a atividade.
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 Semana Acadêmica: a participação será contabilizada integralmente,
mediante o encaminhamento de cópia do certificado ao Colegiado.
 Monitoria: da carga horária total de atividades de monitoria o aluno poderá
contabilizar 50% como atividade complementar, mediante o encaminhamento do
Relatório de Atividades pelo professor orientador ao Colegiado de Curso.
 Apresentação de Trabalhos em Congressos, Fóruns e Seminários:
cada apresentação de trabalho corresponderá a 20 horas, mediante o
encaminhamento de uma cópia do trabalho e cópia do comprovante de
apresentação, que será avaliada pelo Colegiado de Curso.
 Publicações:
corresponderá

a

15

cada

trabalho

horas e

o

publicado

publicado

em

em

periódicos

periódicos

nacionais

internacionais

corresponderá a 30 horas, mediante o encaminhamento de uma cópia do artigo ao
Colegiado de Curso, o qual será aprovado pelo mesmo.
Também como atividade complementar a IES possui convênio com escola(s) de
idioma para que os integrantes da comunidade Acadêmica possam tornar-se
fluentes em uma ou mais línguas estrangeiras, o certificado de conclusão do nível
intermediário em língua estrangeira, de escola(s) que mantenha convênio com
nossa Instituição, corresponderá a 30 horas de atividade complementar.
5.11. Apoio ao Discente
O Atendimento Psicopedagógico busca sanar as dificuldades e motivar os seus
discentes a participarem de todas as atividades e projetos ofertados pela IES.
Diante disso, coloca à disposição dos alunos a monitoria, iniciação científica,
participação

de programas de

extensão,

eventos

diversos,

de natureza

educacional, cultural, social e científica, como estratégia do processo ensinoaprendizagem, fazem parte ainda ações da ouvidoria, CPA, coordenação
acadêmica,

secretaria

acadêmica,

nivelamentos,

psicólogo,

pedagogo,

coordenadores acadêmicos, setor financeiro, jurídico com encaminhamentos a
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bolsas com recursos próprios e governamentais como FIES. Dessa forma, as
monitorias, os programas de extensão e a iniciação científica têm como objetivo o
estreitamento da relação professor-aluno e a complementação do atendimento
extraclasse.
O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) é realizado pela Coordenação do
Curso, pelos Professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo
Parcial, pedagoga, psicológos, coordenador acadêmico, secretaria acadêmica com
jornada semanal específica para atendimento ao aluno, assim como pelo núcleo
destinado ao apoio psicopedagógico aos discentes e docentes.
Cada setor exerce uma função na parte de psicopedagogia, a secretaria fornece a
documentação necessária para o dia a dia dos discentes, os coordenadores
auxiliam no acompanhamento de disciplinas, atividades extraclasses, atividades
complementares a serem desenvolvidas, já os setores financeiro e jurídico auxiliam
os discentes que apresentam dificuldades financeiras e encaminham os mesmos a
buscar bolsas em programas governamentais e também verifica a possibilidade de
bolsas com recursos próprios. Alguns discentes também são atendidos e
beneficiados com estágios remunerados em suas áreas de atuação dentro da
própria instituição.
Sendo assim, cabe ao Coordenador acompanhar o desenvolvimento discente e
apoiar as suas atividades acadêmicas, em consonância com o professor da
disciplina ou conteúdo que requer a atividade de nivelamento, recebendo o auxílio
dos docentes, especialmente, na orientação para o processo de aprendizagem, na
elaboração de trabalhos de graduação, nas atividades complementares e nos
estágios curriculares e extracurriculares.
5.11.1. Mecanismos de Nivelamento
As Atividades de Nivelamento são para aqueles alunos que encontram dificuldades
nas

disciplinas

propostas

pelo

curso

quando

ingressam

na

Faculdade,

independente do nível de conhecimento básico, tem como objetivo reviver os
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conhecimentos adquiridos anteriormente, de forma que acelere a adaptação do
ambiente acadêmico. Esta atividade está disponível também para os discentes de
outros períodos do curso, a fim de recuperar os aprendizados adquiridos em anos
acadêmicos anteriores, refletir e aperfeiçoar os conhecimentos básicos, que por
sua fez formam o alicerce para seu desenvolvimento não deixando também a
conotação de Inclusão Social. Em última instância, os cursos de nivelamento
proporcionarão uma maior facilidade para os docentes, na medida em que
tornam mais homogêneos os conhecimentos dos alunos.
Contudo, será sempre ofertado no início de cada semestre, podendo ser
intensificado sistematicamente no decorrer do mesmo, em horários alternativos e
fora do horário normal das aulas regulares para atendimento em grandes e
pequenos grupos, proporcionando condições de todos os alunos interessados
participarem.
As atividades de nivelamento caminham em consonância com as atividades
complementares, no sentido de garantir a concretização do perfil profissional
proposto pelo Curso, não sendo obrigatórias, mas a reiterada ausência ou pouco
caso dos discentes com problemas de acompanhamento didático, para com
relação a essas atividades, implicarão em medidas de advertência.
O coordenador de curso, ouvindo o Colegiado do Curso e NDE, a partir do
diagnóstico inicial fomentará e apoiará ações de nivelamento, visando o
atendimento dos alunos para o desenvolvimento dessas atividades.
5.11.2. Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPD)
O NAPD tem o compromisso de auxiliar a todos os atores envolvidos no processo
de ensino e aprendizagem da FPM a viabilizarem um processo educativo ampliado,
onde o aprendiz e processo de aprendizagem sejam considerados de forma global.
Nesse sentido, comprometido com o objetivo comum a todos os setores da
faculdade – oferecer ensino de qualidade – o NAPD atua como facilitador para
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reflexões

por

parte

da

comunidade

acadêmica

acerca

das

relações

psicopedagógicas e de como estas interferem no processo em questão.
Para atingir esse compromisso, o NAPD realiza diferentes ações que se destinam a
suprir

as

demandas

psicopedagógicas

do

discente.

No

atendimento

psicopedagógico ao aluno o atendimento é realizado principalmente de forma
individual, quando este poderá verbalizar suas angústias e dificuldades referentes à
vida acadêmica. Pressupõe-se que a partir do momento em que as questões
subjetivas forem explicitadas e discutidas, se tornem não apenas menos
angustiantes e menos geradoras de sofrimento, mas também sirvam para a
experiência pessoal e autoconhecimento, culminando em atitudes e habilidades
profissionais positivas, contribuindo para a sua formação mais integral e humana.
Excepcionalmente o atendimento poderá ocorrer de forma grupal, a partir de
demandas identificadas onde esta modalidade de atendimento se mostre mais
eficaz. Isto pode ocorrer no caso de diagnóstico situacional de problemáticas que
envolvam grupos de alunos ou no caso da identificação de problemas comuns a
um número maior de alunos onde a estratégia de atendimento grupal se mostre
eficaz.
O

aluno

pode

procurar

o

NAPD

espontaneamente

ou

por

meio

de

solicitação/encaminhamento de um docente, coordenador ou diretor que perceba
que a proposta de trabalho do NAPD possa ser útil à formação do aluno.
É importante ressaltar que o trabalho de intervenção do NAPD não tem por objetivo
oferecer ao aluno um suporte psicoterapêutico, mas, antes, o de auxiliar o aluno no
reconhecimento de suas dificuldades e ansiedades relativas à formação e futura
prática profissional. Caso seja diagnosticado que o aluno demande atendimento
psicoterapêutico especializado, ele será encaminhado para as clínicas conveniadas
especializadas neste atendimento.
Por meio de ações efetivas, em conjunto com diretrizes do Projeto Pedagógico
Institucional e da prática docente, o NAPD procura proporcionar ao aluno uma
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formação profissional mais sólida, capacitando-o não apenas ao desempenho
profissional técnico, mas também a considerar os componentes humanos, ou seja,
sociais e emocionais de sua formação, auxiliando-o, a partir do autoconhecimento
e reflexão sobre seus afetos, a ter uma postura ética e responsável, bem como,
confiante de suas potencialidades. Assim, pretende-se que a partir da atuação
desse espaço facilitador do processo de formação seja possível minimizar as crises
presentes no processo educativo; formar de um profissional com competências
emocionais, técnicas e éticas; melhorar a prestação de serviços da universidade e,
consequentemente, promover o reconhecimento do valor da formação promovida
pela FPM.
5.11.3. Setor de Projetos Sociais, Bolsas e Benefícios ao Aluno
O Setor dos Projetos Sociais foi criado no Campus com o intuito de prestar apoio
aos alunos no que tange a tentativa de obtenção de bolsas públicas e particulares,
além de oferecer atendimento pedagógico e educacional aos alunos quando os
mesmos tiverem alguma dificuldade relacionada ao ensino, aprendizagem e as
mudanças referentes à chegada e permanência na universidade como: adaptação
a cidade, ao curso escolhido, ao ensino superior, dentre outras. O Setor atua junto
às Coordenações de Curso e conta com duas profissionais especializados nas
áreas de pedagógica, psicológica, financeira e jurídica.
Ao Setor dos Projetos Sociais compete:
 Assegurar os instrumentos e condições necessárias para o cumprimento dos
currículos plenos dos cursos, do regime didático-pedagógico e do projeto de
atuação pedagógica, em consonância com a legislação educacional vigente e
com as diretrizes institucionais;
 Realizar estudos e pesquisas com vistas ao aprimoramento na execução do
suporte técnico-pedagógico, para resolução de dificuldades no ensino e na
aprendizagem, com atendimento aos docentes e discentes, articulando
informações educacionais com as Coordenações de Curso;
 Elaborar instrumentos para diagnosticar dificuldades de aprendizagem,
confeccionar e analisar dados de rendimento escolar, aplicar questionários e
realizar entrevistas para sondagem das causas da evasão escolar
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(desistência, transferência e trancamento/cancelamento de matrícula) e
repassar todas estas informações aos coordenadores e docentes dos cursos;
5.11.4. Ouvidoria
A Ouvidoria da FPM, criada em 2005, tem o objetivo de compreender e respeitar as
necessidades, direitos e valores do corpo discente e de toda a comunidade interna
e externa da Instituição. O atendimento é feito pessoalmente, através das caixinhas
da Ouvidoria espalhadas por todos os campi, ou eletronicamente através do site
institucional. O atendimento direto e pessoal é marca de excepcionalidade
encontrada na Ouvidoria da FPM.
5.11.5. A comunicação e a Intercomunicação no Curso
No âmbito institucional, o aluno conta com um serviço de atendimento
individualizado, realizado em um primeiro instante através de seus professores e
do NAPD, e posteriormente pela coordenação de curso, integrado aos setores
financeiro e de administração acadêmica.
O Portal Educacional da FPM conjuntamente com a CPA são as principais
ferramentas de comunicação atuando na convergência dos serviços aos alunos,
professores, funcionários e à comunidade externa. A página na web se presta, com
indubitável eficiência e eficácia, à comunicação entre todos que se envolvem no
processo educacional, quer na esfera do ensino, da pesquisa ou da extensão.
A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte das
interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Lá alunos e
professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam suas
interações e a deles com os canais formais da Faculdade.
Todos os docentes e funcionários do curso dispõem de contas pessoais de e-mail
para que possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem burocracias
no seu dia-a-dia.
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O curso adota ferramentas da internet que possibilitam a comunicação e a
intercomunicação. Não há como alcançar os objetivos do curso sem o uso da
internet. O curso usufrui das funcionalidades do Portal, tais como: lançamento de
notas, frequência, conteúdo ministrado e permite o diálogo permanente entre
professores e alunos.
Da mesma forma, todos os alunos, no ato da matricula acadêmica, são solicitados
a cadastrarem-se no Portal, obtendo um login e senha. Seus endereços eletrônicos
são parte integrante desse cadastro permitindo a comunicação bidirecional (alunoprofessor) e multidirecional (incluindo a coordenação de curso, os colegas de turma
e também as áreas de apoio ao discente) incluindo a Ouvidoria eletrônica (Fale
Conosco).
A comunidade acadêmica recebe, periodicamente, o Informativo FPM. Trata-se de
um espaço no portal eletrônico que contém as principais notícias da universidade
na forma de notas curtas e rápidas.
O curso também mantém quadros murais para avisos e divulgações de noticias
diversas de interesse específico de alunos e professores.
5.11.6. Monitoria
Além das atividades curriculares complementares, os alunos do Curso de
Engenharia Elétrica da FPM serão incentivados a participar ativamente da
construção do conhecimento desde o início do curso.
A Monitoria tem como finalidade a iniciação à docência e, como objetivo geral,
contribuir para a melhoria do ensino de graduação, promovendo a cooperação
acadêmica entre alunos e docentes. As atividades de monitoria no Curso de
Engenharia Elétrica serão consideradas estimuladoras e fundamentais para
despertar a vocação docente no estudante. Os monitores serão selecionados a
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partir da publicação semestral dos editais de monitoria, que seguem a
Regulamentação do Setor de Laboratórios e Monitorias.
O processo seletivo é por meio de concurso, promovido por cada disciplina, que
consta de prova escrita e entrevista. As atividades de monitoria são oferecidas para
disciplinas específicas que exigem a presença do monitor juntamente com o
professor responsável em ambiente de sala de aula e/ou laboratório (quando
exigido pela disciplina).
Os alunos que efetivamente atuam como monitores recebem o certificado de
exercício de monitoria na respectiva disciplina, onde consta, entre outros, a carga
horária cumprida. Além disto, os monitores são agraciados com descontos
diretamente incididos sobre o valor da mensalidade.
5.11.7. Iniciação Científica e Extensão
As relações semânticas entre o ensino, a iniciação científica e a extensão, num
tripé de sustentação, é o que provê a identidade dos cursos superiores desta
Instituição. Essas relações devem ser construídas de forma indissociável, de
maneira que a atividade fim (ensino, extensão ou pesquisa) seja realizada com
competência, eficiência, adequação, responsabilidade e constante processo de
atualização e aperfeiçoamento.
Avança-se na questão da interdisciplinaridade, visto que os conhecimentos a
serem trabalhados ao longo do curso procuram refletir o atendimento das
necessidades dos alunos e ao perfil desejado dos egressos. Uma diretriz a nortear
o ensino de todo corpo docente.
Para a efetividade da presente proposta, é imprescindível o engajamento de todos
os setores, agentes educativos, comunidade, isto é, de todos os envolvidos com o
processo de ensino.
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Os professores da Instituição, em suas atividades de ensino, deverão ser capazes
de não apenas transmitir o conhecimento ou sistematizar os mesmos, mas aliar
essas atividades à pesquisa que vise à construção do saber científico e ao
desenvolvimento de projetos de extensão, ligados às suas respectivas áreas de
atuação, por mais que a IES não possua características de Universidade, procurase incentivar a pesquisa em todos os segmentos e no próprio desenvolvimento de
suas ações.
Os programas de extensão serão consequência das atividades de ensino e
pesquisa.
A instituição colocará à disposição da comunidade, serviços diversos, tais como:
cursos de aperfeiçoamento e de extensão; biblioteca (física e virtual); eventos
culturais e artísticos; atividades de estágios; assessorias e consultorias.
À instituição caberá ainda criar, empreender e difundir outras atividades que
possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida de Patos de Minas. A
realização de eventos culturais, artísticos, esportivos, de educação para o saber
instrumental, educação ambiental, educação para a saúde, entre outros, deverá ser
uma preocupação constante da instituição no atendimento da comunidade.
5.11.8. Meios de Divulgação de Trabalhos e Produções dos Alunos
A Revista ACTA CIENTÍFICA (ISSN-1984-0918) é uma publicação da FPM que
tem

por

objetivo

a

publicação

de

trabalhos

realizados

no

âmbito

da

Multidisciplinaridade com ênfase na integração dos cuidados em saúde. A
classificação atual de acordo com o QUALIS/CAPES alocou a revista no estrato B3
a

B5.

A

revista

pode

ser

acessada

por

meio

do

link

www.faculdadepatosdeminas.edu.br/a-faculdade/publicacoes.
A prioridade é o fortalecimento da área da saúde de forma multidisciplinar sem,
contudo deixar de abrir espaço para mostrar o que se está fazendo para o
fortalecimento dos demais níveis e áreas de formação ofertadas. Assim
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embasamentos teóricos, experiências pedagógicas, experiências vividas em
campo, no interior dos cenários de prática – Clínicas de Saúde da Família e
Centros Municipais de Saúde, demais unidades, hospitais e faculdades sob a forma
de artigos científicos, de revisão, relatos de caso, artigos didáticos e produtos do
enfrentamento dos problemas vivenciados em campo aqui denominados de “Ação
e Reação” poderão ser publicados.
Outra publicação é a revista PSICOLOGIA E SAÚDE EM BEBATE (ISSN-2446922X), que é uma publicação científica periódica semestral, que publica resultados
de pesquisa básica ou aplicada, relacionados à grande área de Biociência, com
uma abordagem voltada para as diferentes vertentes da saúde e do meio ambiente.
A revista pode ser acessada pelo link https://psicodebate.wordpress.com/
A Escola Superior de Negócios da FPM divulga chamada contínua para submissão
de artigos e papers para a Virtua34, com ISSN 2526-5075.
A Virtua 34 – Revista Científica da Escola Superior de Negócios da Faculdade
Patos de Minas (FPM) foi criada em 2016 e tem como missão publicar,
semestralmente,

artigos

técnico-científicos

escritos

por

pesquisadores

de

graduação e pós-graduação da FPM e de outros centros de pesquisa, estimulando
a pesquisa e divulgação do conhecimento científico nas áreas de Ciências
Administrativas, Ciências Contábeis e Engenharias.
A

publicação

online

pode

ser

acessada

pelo

seguinte

link: http://www.esunfpm.net/virtua34.
Em ambas as revistas os estudantes são estimulados a publicar os trabalhos
qualificados produzidos durante o curso.
5.11.9. Acompanhamento de Egressos
A Política de Acompanhamento do Egresso da Faculdade Cidade de Patos de
Minas está fundamentada na possibilidade de discursão das ações que são
realizadas pela instituição voltadas para o desenvolvimento dos acadêmicos tendo
em vista o aperfeiçoamento dos cursos e dos serviços prestadas a fim de melhorar
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as competências e as habilidades dos discentes bem como a participação dos
egressos nas distintas atividades que são oferecidas pela instituição.
Por meio da política de acompanhamento a instituição acompanha o egresso
sendo possível traçar um mapeamento e sequencialmente a partir das informações
obtidas, construir indicadores que permitem uma discussão e análise da qualidade
dos cursos e oferecidos pela IES e a repercussão dos mesmos no mercado de
trabalho e na sociedade.
Devem-se levar em consideração que tais informações são importantes indicadores
para o aperfeiçoamento dos próprios cursos e para o desenvolvimento qualitativo
de oferta educacional da IES.
O programa de acompanhamento de egressos permite a coleta de dados sobre a
inserção dos egressos no mercado de trabalho, possibilitando assim que a IES
acompanhe de forma continua as mudanças e as necessidades atuais do mercado
possibilitando assim a revisão e organização das propostas de formação dos
cursos objetivando formar profissionais cada vez mais qualificados para o mercado.
A política de egressos também serve de apoio ao aluno durante a sua transição
para o mercado de trabalho, uma vez que é de suma importância a continuidade da
relação iniciada desde os primeiros semestres do curso de graduação. Tem-se o
entendimento que a política de acompanhamento ao egresso não começa logo
após a colação de grau.
Ela deve se iniciar enquanto o aluno está se preparando para sair do âmbito
acadêmico para atuar no mundo do trabalho. Neste momento ocorre a necessidade
de orientações específicas para que o mesmo possa se sentir mais seguro e
preparado para enfrentar o a competitividade do mercado atual.
Sendo assim as políticas de acompanhamento do egresso juntamente com o
Programa de Acompanhamento de Egressos são ferramentas fundamentais e fonte
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de informações para a autoavaliação continuada da Faculdade Cidade de Patos de
Minas.
5.12. Processo de Autoavaliação
O processo de avaliação e de autoavaliação do Curso de Engenharia Elétrica está
intrinsecamente articulado às mudanças e melhorias implantadas ao longo da sua
trajetória.
A FPM conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão Própria de
Avaliação (CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação interna
da instituição, tanto no âmbito docente, quanto discente, de gestão e de
infraestrutura.
As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo
Colegiado do Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), contribuindo, desta
forma, para a consolidação e aprimoramento dos processos acadêmicos.
Ainda na lógica da avaliação e autoavaliação, a Coordenação do Curso realiza
avaliação anual junto ao corpo discente, através de instrumento próprio, quando os
alunos são convidados, de forma voluntária, a responder questões referentes às
disciplinas, ao corpo docente e à infraestrutura do curso. A partir dessa avaliação
são gerados resultados que são discutidos nas reuniões de NDE e de Colegiado
para a elaboração de estratégias que devem ser adotadas para o saneamento das
fragilidades apontadas.
Também os docentes, através da CPA, são convidados a responder questionários
específicos sobre o desempenho discente. Utilizam-se ferramentas eletrônicas e os
docentes apresentam a sua impressão das turmas para as quais já ministraram
aulas, completando assim, a avaliação 360º. Tanto os resultados das avaliações
como as estratégias preparadas são apresentados e discutidos com os professores
e estudantes.
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Além do processo de autoavaliação, a identificação das principais demandas
pontuais dos estudantes é feita pela aproximação da coordenação com a
representação

discente.

São

realizadas

reuniões

com

os

estudantes

representantes de turma, quando é possível avaliar a percepção dos graduandos
em relação ao curso. Nesses encontros é possível não só aproximar os alunos da
coordenação, o que visa manter clara e transparente a comunicação no curso, mas
também tomar as providências ou prestar os esclarecimentos que se fizerem
necessários.
5.12.1. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação de Curso
Os processos de avaliação externa e de autoavaliação de cursos da FPM sempre
se mostraram como excelentes norteadores para a melhoria contínua dos
processos e políticas institucionais propostas em nosso PDI.
As avaliações externas regulamentadoras de credenciamento, recredenciamento,
autorização e renovações das mesmas, orientam a IES em todos os processos de
melhorias, tanto na organização didático pedagógica quanto na infraestrutura e
corpo docente, para que possamos trilhar caminhos cada vez mais próximos à
excelência no processo de ensino e aprendizagem.
A CPA – Comissão Própria de Avaliação, através de seus questionamentos
direcionados à todos os setores da IES, se coloca como uma ferramenta
aproximadora entre a Direção Geral e todo o corpo técnico e alunado, apontando
para

as

principais

necessidades

e

anseios

dos

acadêmicos,

técnicos

administrativos e docentes.
O Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE, avaliação a qual a
FPM sempre teve participação ativa, traz a tona as potencialidades e as
fragilidades de nosso alunado no que diz respeito à absorção de conteúdos de
conhecimentos gerais e específicos, podendo assim também servir de ferramenta
para diagnose e intervenção na busca de um egresso com as características
solicitadas pelas DCN’s – Diretrizes Curriculares Nacionais.
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A FPM percebe a importância dos processos avaliativos externos e internos, e
tenta sempre, após levantamento realizado pelos mesmos, utilizá-los como fontes
de informação fidedigna na busca de tomadas de decisões mais acertadas em todo
e qualquer processo de modificação e/ou melhoria aplicado na IES.
5.13. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no Processo de
Ensino Aprendizagem
Para acompanhar o uso cada vez mais intenso da tecnologia da informação e
comunicação (TIC), como recurso do processo de ensino e aprendizagem, a FPM
busca continuamente a melhoria de acessibilidade às novas modalidades de
multimídia. A infraestrutura oferecida aos alunos e professores contempla
laboratórios de informática com programas específicos, aplicáveis ao ensino nas
diferentes áreas. Acompanhando a evolução dos recursos educacionais, o corpo
docente e discente terão a sua disposição laboratórios de informática, para atender
às demandas dos cursos com livre acesso à Internet e ao Portal Educacional.
A atualização dos equipamentos dos laboratórios será realizada de forma contínua,
obedecidas às normas e políticas de uso, manutenção e atualização dos
equipamentos.
Em um primeiro momento os discentes serão orientados por meio de recursos
audiovisuais que mostrarão a técnica correta para a execução de cada prática e em
seguida executarão as mesmas, devidamente orientados pelos professores. Estes
laboratórios também serão cenários propícios para a projeção em tempo real de
aulas práticas demonstrativas realizadas pelo professor, e executadas pelos alunos
concomitantemente.
5.14. Procedimentos de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
A Faculdade Cidade de Patos de Minas considera que a avaliação do desempenho
escolar em seus cursos deve:
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 Constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnostica
formativa, que realimente permanentemente o processo educativo em seus
objetivos, conteúdos programáticos e procedimentos de ensino;
 Utilizar-se

de

procedimentos,

estratégias

e

instrumentos

diferenciados,

articulados coerentemente com a natureza da disciplina e com os domínios de
aprendizagem desenvolvidos no processo de ensino;
 Manter coerência entre as propostas curriculares, o plano de ensino
desenvolvido pelo professor e o próprio processo de avaliação do desempenho
e rendimento escolar do aluno;
 Constituir-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do desempenho
da disciplina e do curso, possibilitando intervenção pedagógico-administrativa
em diferentes níveis, do professor, do próprio aluno, da Coordenação de Curso e
a Direção Acadêmica e Geral da Faculdade, com vistas a assegurar a qualidade
da formação do profissional e do cidadão.
A avaliação de desempenho escolar integra o processo de ensino-aprendizagem
como um todo articulado, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento do aluno
nas atividades curriculares e de ensino de cada disciplina. São atividades
curriculares de ensino as preleções, pesquisa, exercícios, arguições, trabalhos
práticos, seminários, excursões, estágio curricular supervisionado, provas escritas
e orais, monografia, previstas nos planos de ensino, aprovados pelos Colegiados
de Curso.
O aproveitamento do aluno é avaliado mediante verificações bimestrais, nota de
verificação final e nota final expressando-se o resultado de cada avaliação em
notas de zero (0) a dez (10), sem arredondamento.
A verificação do processo ensino–aprendizagem faz-se, em cada disciplina,
considerando os seguintes aspectos:
I.
II.

Desenvolvimento de capacidades cognitivas e habilidades específicas;
Assimilação progressiva de conhecimento;
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III.

Trabalho individual ou em grupo em atividades curriculares de estudo e de
aplicação de conhecimento.

Ao conjunto desses aspectos verificados bimestralmente e ao final do ano letivo
correspondem as notas:
I. Nota de Verificação Bimestral (NVB);
II. Nota de Verificação Final (NVF);
III. Nota Final (NF) – Em casos de alunos em Prova Final.
A Nota de Verificação Bimestral (NVB) é atribuída, obrigatoriamente, como
resultado da verificação do aproveitamento do aluno ocorrido na disciplina por
bimestre, de acordo com o plano de ensino aprovado pelo Colegiado de Curso.
A Nota de Verificação Final (NVF) corresponde à média aritmética simples das
notas de verificação bimestrais. A Nota Final (NF), atribuída apenas aos alunos em
Prova Final, corresponde à nota obtida na prova final, a qual constará como nota
atribuída à disciplina com média sete (7) descartando a NVF conforme resolução
do CONSUAD (Conselho de Administração Superior).
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR
O diretor geral da Faculdade Cidade de Patos de Minas, no uso de suas atribuições
legais, considerando as necessidades de adendo no regimento da Faculdade
Cidade de Patos de Minas, resolve:
Artigo 1º- Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta e
cinco por cento) às aulas e demais atividades, o aluno será considerado aprovado
na disciplina, se a média de aproveitamento for igual ou superior a 7,0.
Artigo 2º- Ao aluno que não conseguir média 7,0 nas avaliações realizadas
durante o período acadêmico será submetido uma avaliação final, na qual ele
deverá também alcançar a nota 7,0.
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§ 1º. Para efeito de aprovação ao aluno que for submetido a uma prova final,
não será realizada nenhuma média, ou seja, as notas conseguidas no decorrer do
período serão desconsideradas e somente prevalecerá a nota alcançada na prova
final.
§ 2º. Não Haverá número limite de disciplinas para submeter o aluno a prova
final.
§ 3º. Para ter direito à prova final, o aluno deverá ter no mínimo nota 3,0 no
período cursado.
§ 4º. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou a média
mínima exigida, no máximo em 3 (três) disciplinas, cursará novamente essas
disciplinas, e somente elas, no semestre seguinte, sujeito, neste caso, às mesmas
exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas neste regimento.
§ 5º. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou a média
mínima exigida em mais de 03 (três) disciplinas, deverá parar o curso no período
em que se reprovou e repetir o referido período, não sendo, porém, necessário
cursar as disciplinas em que foi aprovado.
Artigo 3º- Os casos omissos nesta legislação serão resolvidos pela Coordenação
Acadêmica e Direção Geral.
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo 5º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação e revogam as
disposições anteriores.
5.15. Número de Vagas
O Curso de Engenharia Elétrica da FPM oferta 100 (cem) vagas anuais a serem
disponibilizadas no período noturno.
5.16. Responsabilidade Social
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A Faculdade Cidade de Patos de Minas está diretamente engajada no processo de
desenvolvimento da sociedade.
No seu compromisso social, a FPM pretende se caracterizar pela oferta de um
ensino de excelência, pela criação de um ambiente para discussão de temas
relevantes para a sociedade, pela edificação de um espaço para a investigação dos
temas vinculados às tecnologias atuais, pela busca de soluções criativas para a
melhora na qualidade do ensino e do trabalho, pela formação de agentes
qualificados para atuação no mercado, pela formação de profissionais competentes
e aptos para atuar como Engenheiros Eletricistas a fim de contribuir para a
concepção, planejamento e execução das atividades inerentes à Engenharia
Elétrica.
O compromisso social assumido, e que vem sendo realizado, pela FPM, espelha
sua responsabilidade institucional, a IES tem consciência de seu compromisso com
a promoção do desenvolvimento e o bem-estar da sociedade e prioriza, na
formação profissional, a excelência, a ética e o desenvolvimento de competências,
habilidades e atitudes.
5.17. Participação dos Discentes no Acompanhamento e na Avaliação do PPC
A participação dos discentes no acompanhamento e avaliação da organização
didático pedagógica ocorre pelo seu envolvimento direto na autoavaliação
institucional através da Comissão Própria de Avaliação, bem como na sua
representatividade nos órgãos colegiados de Curso, uma vez que o corpo discente
possui direito de voz e voto. Tais órgãos são fórum onde as reformulações e
alterações do PPC são analisadas e estão regulamentados/institucionalizados.
A coordenação de curso ainda realizará reuniões com os representantes para
acompanhamento e avaliação do PPC.
6. Corpo Docente
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6.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante
O Curso de Engenharia Elétrica da FPM conta com o Núcleo Docente Estruturante
(NDE) composto por docentes de elevada formação e titulação, como órgão
consultivo responsável pela concepção de seu projeto pedagógico, e que tem por
finalidade promover sua atualização e revitalização. O NDE do curso foi estruturado
em consonância com a resolução número 1 de 17 de junho de 2010, da Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior e de acordo com o regulamento
aprovado pela Direção da FPM, tendo como principais atribuições:
I - atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso, redefinindo suas
concepções e fundamentos;
II- acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico, garantindo seu
alinhamento com os documentos institucionais, principalmente o PDI e o PPI,
prestando relatórios ao Colegiado de Curso;
III - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no
Colegiado de cursos, sempre que necessário;
IV - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de
ensino constantes do currículo;
V - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
VI - promover formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e
extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de
trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do
curso;
VII - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso;
VIII – conduzir pelo menos uma vez ao ano, no âmbito do Curso e de acordo com a
CPA, processo de autoavaliação e de avaliação do Curso;
IX – analisar, avaliar e garantir o cumprimento e atualização dos Planos de Ensino
dos componentes curriculares, bem como dos planos de trabalho das atividades de
ensino, pesquisa e extensão dos professores;
X – acompanhar o desenvolvimento das atividades complementares do Curso.
XI- acompanhar o desenvolvimento e contribuir para o aperfeiçoamento do
Programa de Nivelamento adotado pelo Curso.
62

O núcleo docente estruturante é constituído pelo coordenador do curso como
presidente, além de quatro professores pertencentes ao corpo docente permanente
do curso, respeitando a legislação que prevê pelo menos 60% dos membros com
titulação obtida em programas de pós-graduação Stricto Sensu e a todos em
regime de trabalho em tempo integral (RTI) ou parcial (RTP).
O núcleo docente estruturante se reunirá semestralmente, como regra e em caráter
extraordinário, sempre que convocado pelo presidente. A atuação do NDE, desde a
sua implantação, irá impactar positivamente no acompanhamento dos processos
acadêmicos, na consolidação das ações e na reavaliação do projeto pedagógico do
curso, através de reuniões periódicas, cujas deliberações estão registradas nas
atas de reunião.
6.2. Atuação do Coordenador do Curso
A administração acadêmica do Curso de Engenharia Elétrica da FPM é realizada
por uma estrutura que engloba a coordenação de curso, na pessoa de seu
coordenador, do Núcleo Docente Estruturante – NDE e pelo colegiado do curso, os
quais, através do desenvolvimento de seus respectivos papéis dentro do
organograma institucional.
São competências do Coordenador do Curso de Engenharia Elétrica:


Articular-se adequadamente, com as Coordenadorias que oferecem
disciplinas no curso;



Coordenar a organização de eventos, semanas de estudo, ciclos de debates
e outros, desde que aprovados pelo Colegiado do Curso;



Convocar e presidir as reuniões e coordenar as atividades do Colegiado do
Curso;



Representar o Colegiado do Curso;



Fornecer à Coordenação Acadêmica subsídios para organização do
calendário acadêmico e elaboração do horário de aulas do curso;
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Executar e fazer executar as decisões do Colegiado do Curso e as normas
emanadas dos órgãos superiores;



Adotar, em caso de urgência, providências indispensáveis ad referendum no
âmbito do Colegiado do Curso;



Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe sejam delegadas
pelos órgãos superiores.

6.2.1. Experiência de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica do(a)
Coordenador(a)
O coordenador do Curso de Engenharia Elétrica da FPM possui mais de 5 anos de
experiência no magistério superior além de possuir experiência na gestão
acadêmica. O mesmo domina a legislação e as tecnologias educacionais coerentes
com o desenvolvimento científico na área de educação e gestão de processos de
mudança curricular.
6.3. Corpo Docente do Curso de Engenharia Elétrica
6.3.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante
A composição do NDE está em conformidade com a legislação, respeitando os
60% de docentes com titulação stricto sensu para o curso onde 5 docentes com
aderência passaram a fazer parte do NDE que contribuem e continuam a
desenvolver a implantação do projeto de curso.
6.3.2. Titulação e Formação Acadêmica do NDE
A composição do NDE está em conformidade com o Parecer CONAES/04 e
Resolução n° 01 de 17 de Junho de 2010, respeitando a porcentagem de docentes
com titulação stricto sensu para o curso onde 5 docentes com aderência fazem
parte do NDE que contribuem e continuam a desenvolver a implantação do projeto
de curso.
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6.3.3. Regime de Trabalho do NDE
Os docentes que fazem parte do NDE são contratados em tempo parcial ou integral
sendo que o coordenador de curso é o responsável pela implantação do mesmo e
possui contrato de tempo integral. Esses docentes fazem parte da espinha dorsal
dessa proposta e a IES firma compromisso de permanência dos mesmos até o
reconhecimento do curso e continuidade. Temos consciência da importância
desses profissionais para o pleno desenvolvimento das ações e do engajamento
dos mesmos com a política pedagógica institucional e as mudanças que as novas
tecnologias e a globalização proporcionam.
6.3.4. Titulação e Formação do Coordenador do Curso
A titulação do coordenador de curso é stricto sensu em nível de mestrado, porém o
mesmo possui mais de 5 anos de experiência docente e experiência profissional na
área, que contribui muito para o engrandecimento e desenvolvimento de novas
propostas juntamente com o NDE.
6.3.5. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso
O Regime de Trabalho do Coordenador do curso será integral de 40h, sendo que o
mesmo mantém uma relação entre o número de vagas anuais pretendidas e as
horas semanais dedicadas à coordenação menor que 10.
6.3.6. Composição do Colegiado de Curso:
I.

Pelo Coordenador do Curso;

II.

Por dois professores de disciplinas ou unidades curriculares específicas do
curso;

III.

Por dois representantes de turma do corpo discente; e

IV.

Por dois representantes dos técnicos administrativos vinculados à IES.
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6.3.7. Titulação do Corpo Docente e Percentual de Doutores
A IES primando por um padrão de excelência em conformidade com seu projeto
pedagógico institucional buscou um corpo docente com titulação obtida
predominantemente em programa de pós-graduação stricto sensu. Possuindo em
seu quadro de docentes, professores doutores, mestres e especialistas.
Docentes

Nº

%

Total

30

100

Doutores

06

20%

Mestres

18

60%

Especialista

06

20%

Stricto Sensu

24

80%

6.3.8. Regime de Trabalho do Corpo Docente
O regime de contratação do corpo docente é de no mínimo 60% em regime de
tempo integral ou parcial, sendo que a intenção com estes profissionais é de
desenvolvimento de projetos de extensão, nivelamentos, atividades extraclasses,
monitorias e principalmente de iniciação científica. Nesta perspectiva, buscando a
interdisciplinaridade, os profissionais escolhidos poderão ser do núcleo comum e
do específico, mas sempre na mesma proporção do solicitado no regime de
trabalho de, no mínimo, 60% em regime integral e parcial.
Docentes

Nº

%

Total

30

100

Horistas

06

20%

Parciais

20

67%

Integrais

04

13%

Integrais e Parciais

24

80%

6.3.9. Tempo de Experiência Profissional em Sua Área de Atuação Docente
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O corpo docente do Curso de Engenharia Elétrica da FPM, apresenta-se com mais
de 80% de seus componentes possuindo experiência profissional, em sua área de
atuação docente, de mais de 3 (três) anos, o que indica uma grande proximidade
de nossos docentes com o mercado de trabalho possibilitando a ampliação do
conhecimento técnico disponibilizado aos discentes do curso.
6.3.10. Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente
Mais de 80% dos docentes do Curso de Engenharia Elétrica da FPM, possuem
experiência de magistério superior de, no mínimo, 3 anos.
6.3.11. Funcionamento do Colegiado de Curso ou Equivalente
O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, 2 (duas) vezes por semestre, e,
extraordinariamente, com homologação do Diretor Geral, por convocação do
Coordenador do Curso ou por convocação de 2/3 (dois terços) de seus membros,
devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a serem tratados.
Atribuições
I.

Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas
ementas e respectivos programas;

II. Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das
disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares
emanadas do Poder Público;
III. Promover a avaliação do curso;
IV. Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;
V. Elaborar os planos de ensino referentes às unidades curriculares que
constituem cada curso, em consonância com o projeto pedagógico e
articulando com demais docentes;
VI. Pronunciar-se sobre o aproveitamento de competências profissionais
anteriormente desenvolvidas e adaptações de acadêmicos transferidos,
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diplomados ou que tenham desenvolvido competências profissionais no
mundo do trabalho;
VII. Pronunciar-se sobre o aproveitamento discente extraordinário, no que se
refere à abreviação de seu curso;
VIII. Apreciar o plano e o Calendário Acadêmico das atividades do Curso a serem
submetidos ao CONSUAD;
IX. Propor o material didático para o corpo docente ou sugerir sua aquisição;
X. Zelar pela conservação e utilização dos equipamentos e recursos sob sua
responsabilidade;
XI. Propor as atividades extracurriculares;
XII. Propor alterações no projeto do Curso quando necessário;
XIII. Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas
pelos demais órgãos colegiados.
OBS: O Núcleo Docente Estruturante assessora o Colegiado de Curso nas suas
ações conforme as competências do mesmo.
6.3.12. Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica
Pelo menos 50% dos docentes do Curso de Engenharia Elétrica da FPM têm mais
de 4 produções nos últimos 3 anos.
7. Infraestrutura
7.1.

Condições

de

Acessibilidade

para

Pessoas

com

Necessidades

Educacionais Especiais
A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida.
A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurar-lhes
a participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades de
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desenvolvimento pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua
participação em determinados ambientes e atividades com base na deficiência.
Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de seu interesse
profissional. Para a efetivação deste, as IES deve disponibilizar serviços e recursos
de acessibilidade que promovam a plena participação dos estudantes.
7.1.1. Necessidades Auditivas
Perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de compreender a
fala por intermédio do ouvido e que pode se manifestar como:
• Surdez leve / moderada: perda auditiva até 70 decibéis, que dificulta, mas
não impede o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de perceber a voz
humana, com ou sem a utilização de um aparelho auditivo;
• Surdez severa / profunda: perda auditiva acima de 70 decibéis, que impede
o indivíduo de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana, bem como
de adquirir, naturalmente, o código da língua oral.
A Faculdade Cidade de Patos de Minas disponibiliza no projeto pedagógico de
cada curso a inclusão da disciplina de libras.
A FPM conta com uma excelente rede Wi-Fi que possibilita ao aluno com
deficiência auditiva a utilização Pager e celulares, com possibilidade de
recebimento e envio de mensagens escritas, que auxiliará no processo ensinoaprendizagem.
A inclusão visa não só atender ao deficiente, mas a todos os alunos, no sentido de
introduzir na instituição uma cultura de respeito e de mudança de atitude perante o
diferente. Isso só e possível através de um programa de ensino com uma filosofia
comum envolvendo os coordenadores de curso, professores e alunos ambos
compromissados com o atendimento à diferença, para que o processo de incluir se
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efetive a FPM buscará constantemente o treinamento dos profissionais, através de
palestras, minicursos e incentivo na participação de projetos e eventos que
abordem o tema.
7.1.2. Necessidades Físicas
Pode ser definida como “diferentes condições motoras que acometem as pessoas
comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, em
consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou más
formações congênitas ou adquiridas”. A Deficiência física é: alteração completa ou
parcial de um ou mais segmentos dos corpos humanos, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia,

monoplegia,

monoparesia,

tetraplegia,

tetraparesia,

triplegia,

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação, ausência de membro,
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida,
exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções (BRASIL, 2004, p. 02).
A Faculdade Cidade de Patos de Minas proporciona condições de acesso e
utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida.
• A mesma contará com rampas de acesso a todas as salas de aulas, aos setores
administrativos,

biblioteca,

laboratórios,

auditórios,

cantina

e

área

de

convivência.
• Contará com sanitários devidamente adaptados em toda a instituição.
• Todos os períodos que possuem alunos que apresentam algum tipo de
deficiência física são remanejados para salas de fácil acesso.
• O laboratório de informática possuíra máquinas adaptadas para o aluno.
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7.1.3. Necessidades Visuais
É a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a
melhor correção ótica. A deficiência visual pode manifestar-se como:
Cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor olho
após a correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, no maior
meridiano do melhor olho, mesmo com o uso de lentes de correção. Sob o enfoque
educacional, a cegueira representa a perda total ou o resíduo mínimo da visão que
leva o indivíduo a necessitar do método Braille como meio de leitura e escrita, além
de outros recursos didáticos e equipamentos especiais para a sua educação;
Visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor olho, após correção
máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que permite ao
educando ler impressos a tinta, desde que empreguem recursos didáticos e
equipamentos especiais.
• A instituição pretende disponibilizar o piso direcional indicando o caminho a
ser percorrido e em espaços muito amplos e também o piso tátil de alerta que é
usado para sinalizar situações que envolvem risco de segurança.
• A instituição disponibilizará softwares instalados em maquinas especificas
com fones de ouvido para atender ao aluno.
• A Faculdade também disponibiliza caso necessário material didático
impresso em tamanho diferenciado.
• Caso necessário a instituição também tem a disposição do aluno um
profissional capacitado para acompanhar o mesmo em sala de aula.
7.2. Gabinetes de Trabalhos para Professores em Tempo Integral - TI
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A Faculdade disponibiliza postos de trabalho individualizado em uma sala para a
realização das atividades dos professores, que funcionará numa área equipada
com armários, computador interligado à Internet para a utilização dos mesmos,
com disponibilidade de rede Wireless para os docentes trabalharem nos seus
notebooks, quadro branco, impressora, sofás e demais materiais necessários,
servindo de suporte para eventuais reuniões do curso, em ótimas condições de
iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.
Haverá o serviço de secretaria para o atendimento destes professores.
Dessa forma, esse espaço está excelente para o desenvolvimento dos
planejamentos de aulas, pesquisas, elaboração de provas e pesquisas.
7.3. Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso e Serviços
Acadêmicos
O Curso de Engenharia Elétrica conta com uma sala ampla para os serviços
acadêmicos do curso. Há ambientes propícios para a atuação da coordenação do
curso. Este espaço encontra-se em condições adequadas de limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade, possibilitando o
desenvolvimento do trabalho, de ordem técnico-administrativa e acadêmica. O
espaço é bem ventilado e refrigerado e há acesso à internet.
7.4. Sala de Professores
O Curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Cidade de Patos de Minas contará
com uma sala ampla para os docentes, que oferece facilidades que possibilitam a
preparação de aulas, consultas ao portal e ao sistema acadêmico. Este espaço
encontra-se em condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
acessibilidade, conservação e comodidade, possibilitando o desenvolvimento do
trabalho, de ordem acadêmica. O espaço é bem ventilado, iluminado e há acesso à
internet.
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7.5. Salas de Aula
A IES é equipada com rampas para dar melhor suporte tanto às pessoas que
apresentam necessidades especiais quanto à locomoção em geral. O Campus
possui salas de aulas que comportam o número de vagas solicitadas e também
apresenta boa iluminação artificial e natural, pintura em bom estado de
conservação e são bem arejadas e possuem climatização por ar condicionado.
Estão mobiliadas com carteiras individuais, mesa e cadeira para o docente,
instalações elétricas para o uso de equipamentos como: Tela de projeção, vídeo,
DVD, TV, entre outros, sempre que necessários.
7.6. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática
A FPM oferece aos discentes livre acesso aos equipamentos de informática,
dispondo de um número suficiente de equipamentos, que atende às necessidades
dos usuários para as devidas atividades. Os usuários contam com a ajuda de
monitores nos laboratórios de informática. A IES ainda conta com uma rede de WiFi que abrange toda a área educacional.
7.7. Biblioteca
7.7.1. Sistema Integrado de Biblioteca SIBI/FPM
A FPM possui uma Biblioteca Central localizada na região central do campus.
Disponibiliza aos seus usuários os acervos destas unidades, dispõem de recepção,
salas de leitura, salas de estudo em grupo, salas de vídeo, salas de pesquisa
informatizada, cabines de estudo individualizado e acervo com possibilidades de
acesso físico e/ou virtual.
7.7.2. Bibliografia Básica
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A indicação para a aquisição de acervos (bibliografia básica e complementar,
periódicos e multimeios) atende a proposta pedagógica dos Cursos e é feita pela
Coordenação do Curso e seu Colegiado.
Para os estudantes estão disponíveis além dos livros básicos que atendem
plenamente o conteúdo programático das disciplinas, todo o acervo das Bibliotecas
do Sistema Integrado de Bibliotecas, denominadas setoriais.
As Bibliografias Básicas são compostas por três títulos por unidade curricular,
sendo um deles disponibilizado à comunidade acadêmica de forma virtual. O
acervo físico é disponibilizado na proporção média de um exemplar para a faixa de
10 a menos de 15 vagas, das 100 vagas anuais oferecidas, de acordo com previsto
no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação.
7.7.3. Bibliografia Complementar
As Bibliografias Complementares são compostas por cinco títulos por unidade
curricular, sendo todos ofertados na forma virtual. O acervo físico apresenta no
mínimo 2 exemplares disponíveis.
7.7.4. Periódicos Especializados
A Biblioteca disponibiliza periódicos sob a forma virtual de livre acesso e
assinaturas impressas com retroação de no mínimo os três últimos anos e full text.
7.7.5. Bases de Dados Assinadas
A IES conta com a assinatura da MINHA BIBLIOTECA, um consórcio firmado entre
as principais editoras brasileiras e que oferta, com atualizações constantes, mais
de 9.000 (nove mil) títulos que são disponibilizados aos acadêmicos, docentes e
usuários da biblioteca através de qualquer aparelho eletrônico que possibilite
acesso à internet. Esta assinatura visa suprir o acervo impresso, bem como facilitar
o acesso à informação aos docentes e discentes.
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7.7.6. Base de Dados de Livre Acesso
SCIELO
Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos
científicos brasileiros.
BVS
A Biblioteca Central atua como Participante da Rede BVS, que permite acesso a
fontes de informação na área de Saúde Pública.
BDTD/IBICT
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
LIVRE
Periódicos de livre acesso na internet
7.7.7. Informatização
O acervo das Bibliotecas, composto por obras de referência, livros, folhetos,
trabalhos de conclusão de cursos, periódicos e multimeios, nas várias áreas do
conhecimento, é tratado tecnicamente segundo o Anglo American Cataloguing
Rules - AACR2 e a Classificação Decimal de Universal - CDU e é sinalizado de
modo a facilitar sua localização pelos usuários.
7.7.8. Sistema LS Educação
A informatização da Biblioteca utiliza o Sistema LS Educação, que contempla de
forma integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o objetivo de facilitar
a gestão da informação, melhorando a rotina diária de seus usuários.
Principais Módulos:
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Catalogação
Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo American Cataloguing Rules –
AACR2 e da Classificação Decimal de Universal – CDU
Circulação de Materiais
Controla o empréstimo de qualquer tipo de documento com prazos e quantidades
diferenciadas por categoria de usuário.
Emite relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo.
Empréstimo
 Empréstimo para consulta local;
 Empréstimo domiciliar;
 Reserva local;
 Renovação online.
Os padrões de utilização das Bibliotecas estão definidos no Regulamento do
Sistema

Integrado

de

Bibliotecas

da

FPM.

Disponível

em:

http://FPM.edu.br/pdf/20150309141114biblio_regulamento.pdf
7.7.9. Treinamentos
As Bibliotecas da FPM oferecem a seus usuários orientação quanto ao uso dos
recursos informacionais disponíveis, normalização bibliográfica conforme ABNT e
utilização do Sistema LS Educação para renovação de empréstimo e reserva on
line.
7.7.10. Programa de Atendimento a Alunos com Necessidades Educacionais
Especiais
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De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério de
Educação, o Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários com
necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, mediante
utilização de recursos diferenciados.
Auditiva
O atendimento aos portadores de necessidades educacionais auditivas é realizado
por um intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS no período de 8h às
17h.
Visual
Aos

portadores

de

necessidades

educacionais

visuais,

as

Bibliotecas

disponibilizam o sistema DOSVOX, baseado no uso intensivo de síntese de voz,
que se destina a facilitar o acesso de deficientes visuais a microcomputadores.
Física
As Bibliotecas têm acesso adequado, com a utilização de rampas e os espaços
internos foram redimensionados para facilitar o deslocamento de cadeirantes.
7.7.11. Serviços
Aos usuários da Biblioteca são oferecidos os seguintes serviços:
 Elaboração de fichas catalográficas;
 Visitas guiadas à Biblioteca;
 Solicitação de artigos via COMUT ON-LINE (Programa de comutação
bibliográfica on-line)/SCAD.
 Levantamento bibliográfico
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7.7.12. Livros da Bibliografia Básica
A Biblioteca da Faculdade Cidade de Patos de Minas, cumprindo seu objetivo de
apoio à pesquisa e suporte educacional, disponibiliza aos seus usuários um acervo
em constante atualização e crescimento. Os livros da bibliografia básica são
apresentados em 3 (três) por unidade curricular sendo que 1 (um) destes é
disponibilizado através da biblioteca virtual.
7.7.13. Livros da Bibliografia Complementar
A bibliografia complementar proposta no projeto está em conformidade com as
disciplinas e devidamente em consonância com as diretrizes curriculares
atendendo as necessidades do curso inclusive propiciando a interdisciplinaridade
dentro do curso e com outras áreas. Estes livros são apresentados em 5 (cinco)
títulos por unidade curricular sendo todos disponibilizados através da biblioteca
virtual.
7.7.14. Periódicos Especializados, Indexados e Correntes
Possuímos assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, de
forma impressa ou informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas,
distribuídos para o curso entre as principais áreas e a maioria deles assinados nos
últimos três anos e, no último ano também possuímos revistas e periódicos
específicos que passaram a fazer parte do acervo.
7.8. Laboratórios Didáticos Especializados: Quantidade
A Instituição dispõe, em seu campus JK, de três laboratórios de informática. Com
máquinas novas adequadas às necessidades de pesquisa dos discentes. Estes
laboratórios ficam disponíveis para os alunos tanto no horário de aula quanto fora
deste horário, sempre acompanhado pelos monitores.
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Os alunos do Curso de Engenharia Elétrica têm acesso a 03 (três) laboratórios de
Informática em seu campus, além de mais 04 (quatro) laboratórios que podem ser
utilizados pelos mesmos, à disposição nas outras unidades da IES, instalados em
condições adequadas para o processo de ensino-aprendizagem. A IES conta com
uma rede de Wi-Fi em todas as áreas de acesso comum ao campus.
Destaca-se a preocupação da IES com a acessibilidade tanto para cadeirante
quanto para portadores de deficiência visual.
A manutenção dos equipamentos é de responsabilidade direta do setor de
Tecnologia da Informação que faz a manutenção dos laboratórios de informática
quinzenalmente. A necessidade de reparos ou aquisição é informada pelos
monitores do laboratório, podendo ser também informada pelos professores que
utilizam o mesmo. O setor de Tecnologia da Informação tem um prazo de quinze
dias úteis para realizar as operações necessárias e atender demais solicitações.
A regulamentação do laboratório de informática se encontra anexado à este
PPC (ANEXO 4).
No que diz respeito aos laboratórios específicos do Curso de Engenharia
Elétrica da FPM temos:
O curso conta com os seguintes laboratórios em quantidade:
(3) - Laboratórios de Informática
(1) - Laboratório de Química
(1) - Laboratório de Física
(1) - Laboratório de Desenho Técnico
(1) - Laboratório de Instalações Elétricas
(1) - Laboratório de Eletroeletrônica
(1) - Laboratório de Automação e Acionamentos Elétricos
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7.9. Laboratórios Didáticos Especializados: Qualidade
Os laboratórios especializados implantados com suas respectivas normas de
funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira excelente, em uma
análise sistêmica e global, aos aspectos: adequação ao currículo, acessibilidade
plena, atualização de equipamentos e disponibilidade de insumos (os laboratórios
apresentados foram construídos dentro dos parâmetros curriculares do Curso de
Engenharia Elétrica, com acessibilidade plena tais como, espaço para cadeirante,
softwares para deficientes visuais, dentre outros, além de atualização dos
softwares e fornecimento de insumos pelos setores específicos de maneira
eficiente).
No que diz respeito aos laboratórios específicos para o Curso de Engenharia
Elétrica, destacamos:
Laboratório de Química:
Consiste de diversos kits didáticos e soluções para realização de experimentos
relativos à disciplina de Química Geral. O laboratório conta com dispositivos de
segurança, como um chuveiro instalado para caso de acidentes com corroentes
químicos.
Laboratório de Física:
Este laboratório é utilizado pelas disciplinas de Físicas I, II e III, além de disciplinas
como Resistência dos Materiais, Materiais Elétricos e Ferromagnéticos e
Eletrotécnica e está dotado de 6 kits didáticos de física, com possibilidades de
experimentos e testes relativos à todos os conhecimentos da física experimental.
Laboratório de Desenho Técnico
Composto de 50 pranchas para desenho é compartilhado por todos os cursos de
engenharia. É onde o aluno aprende os conceitos básicos de desenho técnico,
escalas, folhas e interpretações. Em seguida, o aluno desenvolve nos laboratórios
de informática a prática de desenho assistido por computador, prática atual dos
profissionais de Engenharia, com a disciplina Representação Gráfica.
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Laboratório Instalações Elétricas
Dotado de 6 boxes para experimentos em instalações elétricas, um armário com
dispositivos, fios e sensores, e uma bancada experimental, é possível realizar
práticas de eletrotécnica, instalações elétricas prediais e industriais, instrumentação
e automação predial, domótica, além de espaço para desenvolvimento de
protótipos. O laboratório permite inclusive a interpretação e aplicação de projetos
de instalações elétricas.
Laboratório de Eletroeletrônica:
Laboratório com 07 bancadas experimentais dotadas de tomadas e leds de
segurança para experimentos de circuitos elétricos, eletrônicas em geral,
comunicação de dados, princípios de telecom, sistemas digitais, Sistemas de
controle e outros. Possui 3 armários e um gaveteiro de dispositivos de
eletroeletrônica como:


Osciloscópios digitais;



Osciloscópios analógicos;



Fontes de Tensão e Corrente AC/DC;



Geradores de Sinal;



Dispositivos

de

medição

como

multímetros,

amperímetros,

alicates

wattimetros, frequencímetros;


3 Kits maletas didáticas com 15 experimentos de eletrônica em geral cada;



Protoboards;



Dispositivos eletrônicos: diodos, resistores, transistores, CI’s em geral,
transformadores, amplificadores, etc;



Resistores variáveis, capacitores, indutores.

Laboratório de Automação e Acionamentos Elétricos:
Este laboratório possui 10 painéis de acionamentos de máquinas e armários com
dispositivos para acionamentos como:


Inversores de Frequência;



Chave Soft Starters ;



CLPs;
81



Motores diversos, monofásicos e trifásicos;



Transformadores;



Sensores industriais diversos;



Sistemas de arduínos para microcontroladores;



Equipamentos de medição, como terrômetro, megômetro, sequencímetro,
torquímetro, alicates de medição de potência e qualidade de energia elétrica;



Dispositivos de acionamentos, como botoeiras, contatores, disjuntores,
dispositivos de proteção e temporização, lâmpadas de led indicadores, TCs
e TPs, bornes e materiais elétricos, como fios, alicates, chaves de fenda,
fitas isolantes e etc.

O laboratório possui uma bancada em granito para montagens e desmontagens, no
apoio às práticas e permite também que protótipos, testes de isolação e ensaios
em máquinas elétricas sejam realizados. Por este laboratório, as turmas de
Instrumentação, Máquinas Elétricas, Conversão de Energia, Sistemas de Controle,
Instalações Elétricas Industriais, Qualidade de Energia, Acionamentos Automáticos,
Robótica, Redes Industriais, Microcontroladores e Microprocessadores e outras
utilizam com frequência, além de projetos extracurriculares.
Parágrafo único: Os laboratórios específicos de Engenharia Elétrica, Instalações
Elétricas, Eletroeletrônica e Automação e Acionamentos, possuem um monitor,
credenciado pela IES e pela Coordenação de Graduação de Engenharia Elétrica,
cuja responsabilidade é cuidar de sua organização, verificar necessidades de
reparo, troca ou aquisição de materiais diversos, pré-montagem de práticas para
professores, conforme comunicação prévia, limpeza e reservas para aulas
acadêmicas e projetos multidisciplinares intra e extracurriculares.
7.10. Laboratórios Didáticos Especializados: Serviços
São laboratórios especificamente experimentais onde os alunos, orientados pelos
docentes realizam experimentos diversos com o intuito de aprimorar o que foi
ministrado em sala de aula.
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É importante ressaltar que todos os laboratórios em funcionamento são regidos
pela resolução pertinente a eles e apresentam seu POP – Procedimento
Operacional Padrão no qual estão contidas todas as normatizações específicas
para o pleno funcionamento do mesmo e para maior segurança dos usuários e
aluno que usufruirão destes espaços acadêmicos.
7.11. Comitê de Ética em Pesquisa
Colegiado multi e transdisciplinar, com munus publico, de caráter consultivo,
deliberativo e educativo com a finalidade precípua de avaliar a eticidade dos
protocolos de pesquisas envolvendo seres humanos, material orgânico e dados
deles oriundos, objetivando defender os interesses dos sujeitos das pesquisas em
sua integridade e dignidade de acordo com as diretrizes legais e normativas do
Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS) e outros diplomas
legais e normativos que vierem a ser promulgados.
O CEP- FPM analisa e avalia a priori projetos de pesquisa elaborados e que serão
desenvolvidos no âmbito da Faculdade ou fora dela.
Por

se

tratar

de

um

Comitê

de

Ética

em

Pesquisa

registrado

(nº25000.090014/2016-11 de 13/06/2016) pela Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP)/Conselho Nacional de Saúde (CNS)/Ministério da Saúde (MS),
ele está devidamente qualificado para analisar a eticidade dos projetos de pesquisa
envolvendo seres humanos, desenvolvidos na FPM e, também, em casos
especiais, projetos de pesquisa oriundos outras instituições, desde que haja
aquiescência e indicação prévia da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP).
Dentre as principais atribuições do CEP- FPM, em consonância com a Resolução
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12/12/2012, que passou a
vigorar em 13/06/2013, após sua publicação no Diário Oficial da União, destacamse:
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Avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, com prioridade
nos temas de relevância pública e de interesse estratégico da agenda de
prioridades do SUS, com base nos indicadores epidemiológicos, emitindo
parecer, devidamente justificado, sempre orientando, dentre outros, pelo
princípio

da

impessoalidade,

transparência,

razoabilidade,

evitando

redundâncias que resultem em morosidade na análise;” (Res. CNS nº 466,
VIII.1);


Proteger os sujeitos das pesquisas na sua integridade e dignidade;



Qualificar a honestidade da pesquisa científica em seres humanos, tecidos e
dados deles oriundos e dignificar a atividade acadêmica do pesquisador;



Integrar a sociedade de forma imediata e mediata, às atividades de pesquisa
desenvolvidas no âmbito da FPM;



Promover a reflexão em torno da ética nas atividades desenvolvidas na
ciência.

O CEP- FPM rege-se formalmente pelas Resoluções do Conselho Nacional de
Saúde (CNS) e pelas normas e diretrizes da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP), subordinando-se, dessa maneira, aos órgãos reguladores do
Ministério da Saúde (MS) responsáveis pelo controle social das pesquisas
envolvendo seres humanos.
À luz da legislação em vigor, os projetos de pesquisas, em todas as áreas do
conhecimento humano, que tenham relação direta ou indireta com a pessoa
humana, necessitam ser analisados e avaliados a priori pelo CEP - FPM e, através
da secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da FPM, serem cadastrados no
Sistema CEP/CONEP – Plataforma Brasil, a fim de responderem às exigências
previstas na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466 de 12 de dezembro
de 2012 e a Norma Operacional de Organização e Funcionamento do Sistema
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CEP-CONEP aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 12 de setembro de
2013.
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ANEXO 1
CORPO DOCENTE DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DA FPM
REGIME DE
DOCENTE

Alisson Vinicius de Araújo

TITULAÇÃO

TRABALHO

DOUTOR

PARCIAL

DOUTORA

PARCIAL

Danilo Cesar dos Anjos Pinheiro

MESTRE

HORISTA

Dener Marcos Tolentino Barros

ESPECIALISTA

PARCIAL

Evandro Luiz Correa de Souza

DOUTOR

PARCIAL

Gabriel Sandino de Castro

MESTRE

PARCIAL

Giselda Shirley da Silva

MESTRE

HORISTA

Guilherme Thyago de Sousa Fernandes

MESTRE

INTEGRAL

ESPECIALISTA

PARCIAL

MESTRE

PARCIAL

ESPECIALISTA

PARCIAL

João Batista Ferreira

MESTRE

HORISTA

Marcelo de Almeida Reis

DOUTOR

PARCIAL

Marcio Arvelos Moraes

MESTRE

PARCIAL

DOUTORA

HORISTA

Maria Célia Veiga França

DOUTOR

HORISTA

Nathalya Isabel de Melo

MESTRE

PARCIAL

Nayara Franciele Lima

MESTRE

PARCIAL

Neise Maria Verçosa

MESTRE

PARCIAL

Osmar Braga da Trindade

MESTRE

PARCIAL

Rafael Augusto da Silva

MESTRE

PARCIAL

Daiane Silva Resende

Gustavo Aparecido José Ferreira
Helenize Lima
Igor Nunes Caixeta

Maria Célia da Silva Gonçalves
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Rui Martins Pereira

MESTRE

PARCIAL

Saulo Gonçalves Pereira

MESTRE

INTEGRAL

Sérgio Luis da Silva

ESPECIALISTA

PARCIAL

Tatiana Alves Silva

ESPECIALISTA

HORISTA

Thyago Silvestre Saraiva

MESTRE

INTEGRAL

Tiago de Souza Teixeira

MESTRE

PARCIAL

Tulio Guimarães

MESTRE

PARCIAL

ESPECIALISTA

PARCIAL

MESTRE

INTEGRAL

Wesley Nunes da Silva
Willyder Leandro Rocha Peres
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ANEXO 2
MATRIZ ENGENHARIA ELÉTRICA
1º PERÍODO
Disciplina

Teoria

Prática

Total

Aulas

40

00

40

02

Fundamentos de Matemática

80

00

80

04

Física I

40

40

80

04

Informática Aplicada

00

40

40

02

Sociologia

40

00

40

02

Química

40

40

80

04

40

00

40

02

280

120

400

20

Teoria

Prática

Total

Aulas

Física II

60

20

80

04

Cálculo I

80

00

80

04

80

00

80

04

40

00

40

02

80

00

80

04

Representação Gráfica

20

20

40

02

Subtotal

360

40

400

20

Teoria

Prática

Total

Aulas

60

20

80

04

Metodologia

de

Pesquisa

Científica

Introdução

a

Engenharia

Elétrica
Subtotal

2º PERÍODO
Disciplina

Linguagem Programação e
Aplicações
Cálculo Vetorial
Geometria Analítica e Algebra
Linear

3º PERÍODO
Disciplina
Medidas
Eletrônicas

Elétricas

e
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Física III

60

20

80

04

Desenho Técnico

40

40

80

04

Cálculo II

80

00

80

04

80

00

80

04

320

80

400

20

Teoria

Prática

Total

Aulas

Resistência dos Materiais

80

00

80

04

Cálculo III

80

00

80

04

Eletrotécnica

60

20

80

04

Circuitos Elétricos I

60

20

80

04

Portuguës Aplicado

20

20

40

02

Estatística

80

00

80

04

Subtotal

380

60

440

22

Teoria

Prática

Total

Aulas

Cálculo Numérico

40

00

40

02

Eletrônica I

60

20

80

04

Eletromagnetismo

80

00

80

04

Planejamento e Gestão

40

00

40

02

80

00

80

04

Circuitos Elétricos II

60

20

80

04

Subtotal

360

40

400

20

Teoria

Prática

Total

Aulas

Eletrônica II

60

20

80

04

Sistemas Digitais

60

20

80

04

Materiais

Elétricos

e

Ferromagnéticos
Subtotal

4º PERÍODO
Disciplina

5º PERÍODO
Disciplina

Sistemas

de

Controle

Automação

e

6º PERÍODO
Disciplina

89

Conversão de Energia

80

00

80

04

Eletrônica de Potência

60

20

80

04

40

00

40

02

80

00

80

04

380

60

440

22

Teoria

Prática

Total

Aulas

Instrumentação

60

20

80

04

Máquinas Elétricas

60

20

80

04

60

20

80

04

Comunicação de Dados

60

20

80

04

Acionamentos Automáticos

60

20

80

04

Subtotal

300

100

400

20

Teoria

Prática

Total

Aulas

60

20

80

04

80

00

80

04

80

00

80

04

40

00

40

02

40

40

80

02

40

00

40

02

Economia

aplicada

a

Engenharia
Segurança do Trabalho e
Meio Ambiente
Subtotal

7º PERÍODO
Disciplina

Projeto

e

Instalações

Elétricos

8º PERÍODO
Disciplina
Microprocessadores

e

Microcontroladores
Instalações

Elétricas

Industriais
Sistema Elétrico de Potência
I
Eletropneumática
Controladores

Lógicos

Programáveis
Princípios
Telecomunicações

de

90

Normatização e Qualidade de
Processos
Subtotal

40

00

80

02

400

40

400

20

Total

Aulas

9º PERÍODO
Teoria
Prática

Disciplina
Redes Industriais

60

20

80

04

TCC I

40

00

40

02

80

00

80

04

80

00

80

04

Qualidade de Energia

40

00

40

02

Optativa I

40

00

40

02

Ciências Sociais e Jurídicas

40

00

40

02

Subtotal

360

40

400

20

Teoria

Prática

Total

Aulas

Sistemas Supervisórios

60

20

80

04

Gerência de Projetos

00

40

40

02

Robótica

30

10

40

02

TCC II

20

20

40

02

Optativa II

40

00

40

02

Estágio Supervisionado

00

160

160

08

Subtotal

120

280

400

20

Análise

de

Sistemas

de

Potência
Sistema Elétrico de Potência
II

10º PERÍODO
Disciplina

DISCIPLINAS OPTATIVAS

TOTAL

Educação Ambiental

40

Aterramentos
Manutenção de Sistemas Industriais

40
40

Língua Brasileira de Sinais

40
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Desenho Técnico Assistido por Computador – CAD

40

Iniciação Científica

40

Distribuição da Carga Horária
Carga Horária Total
Atividades Complementares
Estágio Supervisionado
Carga Horária Total Convertida em Aulas 60 Minutos

TOTAL
4.280 horas
200 horas
160 horas
3.627 horas
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ANEXO 3
Ementário e Bibliografias
1º PERÍODO
METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA
EMENTA:
Introdução à Programação Linear. O Método Simplex. A Geometria do Método
Simplex. Dualidade. O método de transporte. Análise de Sensibilidade. Teoria dos
Grafos. Programação. Programação Inteira. Aplicação de modelos utilizando
computadores.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
HILLIER, F. LIEBERMAN, G. Introdução à Pesquisa Operacional. São Paulo:
Campus/USP, 1988.
APOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a
produção do conhecimento científico. 2.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2011.
[Edição Virtual]
ARENALES, M. et al. Pesquisa operacional. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MATTAR NETO, J. A. Metodologia Científica na Era da Informática. 3.ed. São
Paulo: Saraiva, 2008 [Edição Virtual]
DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. 2.ed. São Paulo: Grupo GEN,
1985. [Edição Virtual]
RAMOS, A. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode
abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: Grupo GEN, 2009. [Edição Virtual]
GIL, A. C. Metodologia do ensino superior. 4.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2005.
[Edição Virtual]
LOESCH, C. HEIN, N. Pesquisa Operacional: Fundamentos e modelos. São
Paulo: Saraiva, 2008. [Edição Virtual]
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FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA
EMENTA:
O corpo dos números reais. Seqüências numéricas. Séries numéricas. Limite de
funções. O conceito de derivada. O conceito de integral. Conjuntos numéricos.
Funções elementares. Números complexos. Funções polinomiais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ROSEN, K. H. Matemática Discreta e suas Aplicações. 6.ed. Porto Alegre: Grupo
A, 2010. [Edição Virtual]
RIBEIRO, J. Matemática: ciência e linguagem. São Paulo: Scipione, 2007
DANTE, L. R. Matemática: Contexto e Aplicações. São Paulo: Ática, 2007. V.1.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ZILL, D. G. CULLEN, M. R. Matemática Avançada para Engenharia 3.ed. Porto
Alegre: Grupo A, 2011. [Edição Virtual]
MENEZES, P. B. TOSCANI, L. V. LÓPEZ, J. G. Aprendendo Matemática
Discreta com Exercícios: Volume 19. Porto Alegre: Bookman, 2011. [Edição
Virtual]
SMOLE, K. S. DINIZ, M. I. Ler, escrever e resolver problemas: Habilidades
básicas para aprender matemática. Porto Alegre: ArtMed, 2011. [Edição Virtual]
LAPA, N. Matemática aplicada São Paulo: Saraiva, 2012. [Edição Virtual]
HAZZAN, S. Matemática financeira. 6.ed. São Paulo:

Saraiva, 2003. [Edição

Virtual]
FÍSICA I
EMENTA:
Medição de vetores. Movimento em uma dimensão. Movimento em um plano.
Dinâmica da partícula. Trabalho e energia. Conservação da energia. Conservação
do momento linear. Colisões. Cinemática da rotação. Dinâmica da rotação.
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Equilíbrio de corpos rígidos. Introdução ao estudo experimental em física. Estudo
experimental da cinemática. Estudo experimental da dinâmica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
KELLER, F. et. al. Física. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1997.
TIPLER, P. Física para cientistas e engenheiros Vol 1. Rio de Janeiro: LTC,
2009. [Edição Virtual]
BISCUOLA, G. J. DOCA, R. H. VILLAS BOAS, N. Tópicos de Física Vol.1. São
Paulo: Saraiva, São Paulo, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
HALLIDAY, D. RESNICK, R. WALKER, J. Fundamentos de Física: Gravitação,
Ondas e Termodinâmica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. [Edição Virtual]
MORAN, M. J. SHAPIRO, H. N. BOETTNER, D. D. BAILEY, M. B. Princípios de
Termodinâmica para Engenharia. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. [Edição
Virtual]
OLIVEIRA, J. U. C. Introdução aos Princípios de Mecânica Clássica. Rio de
Janeiro: LTC, 2012. [Edição Virtual]
TIPLER, P. Física para cientistas e engenheiros. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
[Edição Virtual]
BAUER, W. WESTFALL, G. D. DIAS, H. Física para Universitários: Eletricidade e
Magnetismo. Porto Alegre: AMGH, 2012. [Edição Virtual]
INFORMÁTICA APLICADA
EMENTA:
Conceitos básicos sobre arquitetura e organização de computadores. Noções
básicas de sistemas operacionais. Conceitos básicos sobre arquivos e banco de
dados. Linguagens de programação. Noções básicas sobre redes de comunicação
de dados. Componentes de computadores. Números, aritmética e códigos. Lógica
digital e memórias.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos. 2.ed. São Paulo: Thompson, 2004.
FERREIRA, Maria Cecília. Informática Aplicada. São Paulo: Erica, 2014. [Edição
Virtual]
STALLINGS, W. Arquitetura e organização de computadores. 8.ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CARDOSO, V. M. Sistemas de Banco de Dados. São Paulo: Saraiva, 2008.
[Edição Virtual]
PASSOS, E. J. P. F. Programação linear como instrumento da pesquisa
operacional. São Paulo: Grupo GEN, 2008. [Edição Virtual]
GOODRICH, M. T. TAMASSIA, R. Projeto de algoritmos: Fundamentos, análise e
exemplos da internet. Porto Alegre: Grupo A, 2004. [Edição Virtual]
AGUILAR, L. J. Fundamentos de Programação: Algoritmos, estruturas de dados
e objetos. Porto Alegre: Grupo A, 2008. [Edição Virtual]
DOBRUSHKIN, V. A. Métodos para Análise de Algoritmos. Rio de Janeiro:
Grupo GEN, 2012. [Edição Virtual]
SOCIOLOGIA
EMENTA:
Sociologia geral e sociologia aplicada à Engenharia. O indivíduo e a organização.
Organização formal e informal. Processo de organização do trabalho frente às
mudanças da sociedade. Mudança organizacional. Cultura das organizações.
As matrizes africanas e indígenas da cultura brasileira. O conceito de AfroBrasileiro e indígena. Trabalho, cultura e resistência negra e indígena no Brasil.
Cultura africana, sincretismo e miscigenação. Brasil/África e a formação do
Atlântico Negro. A diversidade na educação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DIAS, R. Sociologia das Organizações. São Paulo: Grupo GEN, 2008. [Edição
Virtual]
VILA NOVA, S. Introdução a sociologia. São Paulo: Atlas, 2001.
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SILVA, A. L. MACEDO, A. V. L. S. NUNES, A. (org). Crianças indígenas: ensaios
antropológicos. São Paulo: Global, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FERREIRA, D. Manual de sociologia. 2.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2010. [Edição
Virtual]
SANTOS, P. A. Fundamentos de Sociologia Geral. São Paulo: Grupo GEN,
2013. [Edição Virtual]
SCHAEFER, R. T. Sociologia. Porto Alegre: Grupo A, 2006. [Edição Virtual]
MATTOS, R. A. História e cultura afro-brasileira. 2.ed. São Paulo: Contexto,
2011.
TINHORÃO, J. R. Os Sons dos Negros no Brasil: cantos, danças, folguedos:
origens. 3.ed. São Paulo: Editora 34, 2012.
QUÍMICA
EMENTA:
Conceitos fundamentais em química. Fórmulas químicas, reações químicas e
estequiometria. Estrutura atômica. Classificação periódica dos elementos. Ligações
químicas. Sólidos, líquidos e gases. Cinética química. Termodinâmica química.
Equipamentos básicos de laboratório químico. Operações gerais de laboratório
químico. Soluções. Equilíbrio químico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MAHAN, B. H. MYERS, R. J. Química: Um Curso Universitário. 4. ed. São Paulo:
Edgard Blücher, 1993.
KOTZ, J. TREICHEL, P. M. Química Geral e Reações Químicas. São Paulo:
Pioneira, 2005.
ATKINS, P. JONES, L. Princípios de Química: Questionando a vida moderna.
Porto Alegre: Bookman, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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BAIRD, C. CANN, M. Química Ambiental. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.
[Edição Virtual]
BRADY, J. E. SENESE, F. A. JESPERSEN, N. D. Química: A Matéria e Suas
Transformações - Vol. 1. 5.ed. Rio de janeiro: LTC, 2009. [Edição Virtual]
CHANG, R. Quimica Geral. Porto Alegre: Artmed, 2010. [Edição Virtual]
FERREIRA, M. et al. Quimica Orgânica. Porto Alegre: Penso, 2011. [Edição
Virtual]
ZUBRICK, J. W. Manual de Sobrevivência no Laboratório de Química
Orgânica. 6. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, Rio de Janeiro, 2005. [Edição Virtual]
INTRODUÇÃO A ENGENHARIA ELÉTRICA
EMENTA:
Aspectos regimentais da Graduação na FPM e aspectos profissionais (relação
Engenheiro-CREA). A história da Engenharia Elétrica no Brasil e no mundo. O
Engenheiro Elétrico no escritório e na obra: relação com os técnicos. As áreas da
Engenharia Elétrica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BAZZO, A. B. PEREIRA, L. T. V. Introdução à Engenharia. 3.ed. Florianópolis:
UFSC, 1993.
KAGAN, N. OLIVEIRA, C. C. ROBBA, E. J. Introdução aos Sistemas de
Distribuição de Energia Elétrica. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 10ex
TELLES, P. C. S. Notáveis empreendimentos da engenharia no Brasil. Rio de
Janeiro: LTC, 2017. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
OLIVEIRA, J. F. D. Profissão líder: desafios e perspectivas. São Paulo: Saraiva,
2006. [Edição Virtual]
DYM, C. et al Introdução à Engenharia: Uma Abordagem Baseada Em Projeto.
3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. [Edição Virtual]
BROCKMAN, J. B. Introdução à Engenharia: Modelagem e Solução de
Problemas. Rio de Janeiro: LTC, 2010. [Edição Virtual]
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GILAT, A. MATLAB com Aplicações em Engenharia. 4.ed. Porto Alegre:
Bookman, 2012. [Edição Virtual]
HOLTZAPPLE, M. T. REECE, W. D. Introdução à Engenharia. Rio de Janeiro:
LTC, 2006. [Edição Virtual]
2º PERÍODO
FÍSICA II
EMENTA:
Oscilações. Gravitação. Estática dos fluídos. Dinâmica dos fluídos. Ondas em
meios elásticos. Ondas sonoras. Temperatura. Calor e a primeira lei da
termodinâmica. Teoria cinética dos gases. Óptica, Estudo experimental do calor
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CARRON, W. GUIMARÃES, O. As Faces da Física. Editora: Moderna, São Paulo,
2006.
HALLIDAY, D. RESNICK, R. WALKER, J. Fundamentos de Física Vol. 2:
Gravitação, Ondas e Termodinâmica. 9.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. [Edição
Virtual]
BISCUOLA, G. J. DOCA, R. H. VILLAS BOAS, N. Tópicos de Física Vol.2. São
Paulo: Saraiva, São Paulo, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
TIPLER,

P.

A.

MOSCA,

G.

Física:

Mecânica,

Oscilações

e

Ondas

Termodinâmicas. Rio de Janeiro: LTC, 2006. [Edição Virtual]
BAUER, W. WESTFALL, G. D. DIAS, H. Física para Universitários: Relatividade,
Oscilações, Ondas e Calor. Porto Alegre: AMGH, 2012. [Edição Virtual]
BAUER, W. WESTFALL, G. D. DIAS, H. Física para Universitários: Óptica e
Física Moderna. Porto Alegre: Bookman, 2013. [Edição Virtual]
TIPLER, P. Física para cientistas e engenheiros. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
[Edição Virtual]
BAUER, W. WESTFALL, G. D. DIAS, H. Física para Universitários: Eletricidade e
Magnetismo. Porto Alegre: AMGH, 2012. [Edição Virtual]
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CÁLCULO I
EMENTA:
Funções de várias variáveis. Limite e continuidade. Derivada. Integral indefinida.
Integral definida. Fórmula de Taylor. Sequências e séries. Derivadas e Integrais de
1 variável.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Pearson Makron
Books, 1988).
FLEMMING, D. M. Cálculo A. São Paulo: Pearson Education, 2006.
GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo Vol. 1. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
[Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BARBONI, A. PAULETTE, W. Fundamentos de Matemática: Cálculo e Análise,
Cálculo Diferencial e Integral a uma Variável. Rio de Janeiro: LTC, 2007. [Edição
Virtual]
SAFIER, F. Pré-Cálculo. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. [Edição Virtual]
HUGHES-HALLET, D. et al. Cálculo: A Uma e a Várias Variáveis Vol. 1. 5.ed. Rio
de Janeiro: LTC, 2011. [Edição Virtual]
HUGHES-HALLET, D. et al. Cálculo: A Uma e a Várias Variáveis - Vol. 2. 5.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2011. [Edição Virtual]
ÁVILA, G. S. S. ARAÚJO, L. C. L. Cálculo: Ilustrado, Prático e Descomplicado.
Rio de Janeiro: LTC, 2012. [Edição Virtual]
LINGUAGEM DA PROGRAMAÇÃO E APLICAÇÕES
EMENTA
Revisão dos conceitos básicos sobre linguagem de programação, algoritmos e
programas. Estrutura de uma linguagem de programação para aplicações
científicas e tecnológicas: definição de variável, comandos de entrada e saída,
estruturas de controle, declaração de subprogramas. Utilização de bibliotecas.
Aplicações utilizando técnicas de programação eficiente.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PIVA JUNIOR, D. et al. Algoritmos e programação de computadores. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.
SCHILDT, H. C. B. C++ completo e total. 3. ed. São Paulo: MakronBooks, 1997.
SEBESTA, R. W. Conceitos de Linguagens de Programação. 9.ed. Poro Alegre:
Bookman, 2011. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DEITEL, H. M. DEILTEL, P. J.

C++ Como Programar. Ed. Bookman, 2001.

[Edição Virtual]
HORSTMANN, C. Conceitos de computação com o essencial de C++.
3.ed.Porto Alegre: Bookman, 2005. [Edição Virtual]
ALVES, W. P. C++ Builder 6: Desenvolva Aplicações para Windows. São Paulo:
Érica, 2009. [Edição Virtual]
MANZANO, J. A. N. G. Programação de Computadores com C/C++. São Paulo:
Erica, 2014. [Edição Virtual]
GOODRICH, M. T. TAMASSIA, R. Estruturas de Dados & Algoritmos em Java.
Porto Alegre: Bookman, 2013. [Edição Virtual]
CÁLCULO VETORIAL
EMENTA:
Vetores no plano e no espaço, espaços vetoriais. Versores e Fasores. Autovalor e
autovetores.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
LAY, D. C. Álgebra Linear e suas Aplicações. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
[Edição Virtual]
BOULOS, P. CAMARGO, I. Geometria Analítica: Um Tratamento Vetorial. Rio de
Janeiro: McGraw-Hill, 1987.
SANTOS, N. M. Vetores e matrizes: uma introdução á algebra linear. 4.ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2007.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
SANTOS, F. J. FERREIRA, S. F. Geometria Analítica: Porto Alegre:

Artmed,

2009. [Edição Virtual]
CONDE, A. Geometria Analítica. São Paulo: Grupo GEN, 2004. [Edição Virtual]
KOLMAN, B. HILL, D. R. Introdução à Álgebra Linear com Aplicações. 8.ed. Rio
de Janeiro: LTC, 2006. [Edição Virtual]
ANTON, H. Álgebra Linear Contemporânea. Porto Alegre: Artmed, 2006. [Edição
Virtual]
SHIFRIN, T. Álgebra Linear: Uma Abordagem Geométrica. 2.ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2013. [Edição Virtual]
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR
EMENTA:
Sistemas de equações lineares e Eliminação Gaussiana, matrizes e determinantes.
Ortogonalicade e mínimos quadrados. Trigonometria aplicada. Distância, áreas e
volumes. Cônicas, quádricas e superfícies de revolução
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANTON, H. RORRES, C. Álgebra Linear com Aplicações. Porto Alegre: Artmed,
2007.
SANTOS, N. M. Vetores e Matrizes: uma Introdução a Álgebra Linear. São Paulo:
Thomson Pioneira, 2007. [Edição Virtual]
ANTON, H.; BUSBY, R.C. Álgebra Linear Contemporânea. Porto Alegre: Artmed,
2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
SHIFRIN, T. Álgebra Linear: Uma Abordagem Geométrica. 2.ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2013. [Edição Virtual]
LAY, D. C. Álgebra Linear e suas Aplicações. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
[Edição Virtual]
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SANTOS, F. J. FERREIRA, S. F. Geometria Analítica: Porto Alegre:

Artmed,

2009. [Edição Virtual]
CONDE, A. Geometria Analítica. São Paulo: Grupo GEN, 2004. [Edição Virtual]
KOLMAN, B. HILL, D. R. Introdução à Álgebra Linear com Aplicações. 8.ed. Rio
de Janeiro: LTC, 2006. [Edição Virtual]
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
EMENTA:
Desenho técnico: representação gráfica. Arquitetura 1. Sistemas pictóricos. Escala
humana. Proporções 2. forma. Estrutura. Perspectiva. Geometria 3. Corte de
edificações. Sombras e sombreados4. Planta baixa. Elevações 5. Desenho de
observação. Desenhos com base na imaginação 6. Sistemas de desenhos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CHING, F. D. K.; JUROSZEK, S. P. Representação Gráfica para Desenho e
Projeto. São Paulo: Gustavo Gili, 2009.
CHING, F. D. K. Representação Gráfica em Arquitetura - 3.ed. Porto Alegre:
Bookman, 2011. [Edição Virtual]
FRENCH, Thomas. Desenho Técnico. Porto Alegre: Globo, 1985.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MORIOKA, C. A. CRUZ, M. D. Desenho Técnico: Medidas e Representação
Gráfica. São Paulo: Érica, 2014. [Edição Virtual]
BALDAM, R. COSTA, L. AutoCAD 2013: Utilizando Totalmente. São Paulo: Erica,
2012. [Edição Virtual]
OLIVEIRA, A. AutoCAD 2013 3D Avançado: Modelagem e Render com Mental
Ray. São Paulo: Erica, 2011. [Edição Virtual]
LEAKE, J. M. BORGERSON, J. L. Manual de Desenho Técnico para
Engenharia: Desenho, Modelagem e Visualização. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2015. [Edição Virtual]
CRUZ, M. D. Desenho Técnico. São Paulo: Erica, 2014. [Edição Virtual]

103

3º PERÍODO
MEDIDAS ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
EMENTA:
Teoria:

Grandezas,

unidades

e

padrões

elétricos.

Erros

de

medição.

Características estáticas e dinâmicas de sistemas de medidas. Medição analógica
não

eletrônica

em

corrente

contínua

e

corrente

alternada:

multímetros,

potenciômetros e pontes - métodos, dispositivos, instrumentos e aplicações.
Laboratório: Componentes passivos. Uso de multímetros analógicos e digitais, em
cc e ca. Fontes de corrente e tensão. Efeito de carregamento. Observação
experimental da lei de Ohm, leis de Kirchhoff, teoremas de Thevenin e Northon,
máxima transferência de potência, conservação de energia. Uso de osciloscópio
analógico e digital e geradores de sinais. Filtros PB, PA, PF, RF. Circuitos RLC.
Atenuadores cc e ca.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ROLDAN, J. Manual de Medidas Elétricas. São Paulo: Hemus, 2002.
PERSONNEL, B. N.; NAVY, T. Curso Completo de Eletricidade Básica. São
Paulo: Hemus, 2002.
CAPUANO, F. G. MARINO, M. A. M. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica.
São Paulo: Érica, 2009. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CRUZ, E. A. CHOUERI JR. S. Eletrônica Aplicada. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008.
[Edição Virtual]
ALMEIDA, J. L. Eletrônica Industrial - Conceitos e Aplicações Com SCRS e
TRIACS. São Paulo: Érica, 2014. [Edição Virtual]
PIRES, C. L. Engenharia Elétrica Ferroviária e Metroviária - Do Trólebus ao
Trem de Alta Velocidade. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2013. [Edição Virtual]
BALBINOT, A. BRUSAMARELLO, V. J. Instrumentação e Fundamentos de
Medidas Vol. 1. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. [Edição Virtual]
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BALBINOT, A. BRUSAMARELLO, V. J. Instrumentação e Fundamentos de
Medidas Vol. 2. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. [Edição Virtual]
FÍSICA III
EMENTA:
ELETRICIDADE E MAGNETISMO: O campo elétrico I: distribuições de cargas
discretas. O campo elétrico II: distribuições contínuas de carga. Potencial elétrico;
Capacitância, dielétricos e energia eletrostática; Corrente elétrica; Circuitos de
corrente contínua; O campo magnético; Fontes do campo magnético; Indução
magnética; Magnetismo em meios materiais; Circuitos de corrente alternada.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
HALLIDAY, D. RESNICK, R. WALKER, J. Fundamentos de Física V.3
Eletromagnetismo. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. [Edição Virtual]
TIPLER, P. A. Física para Cientistas e Engenheiros V.2 4.ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2000.
GREF - GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FISICA (Professores do
GREF). Física 3: Eletromagnetismo. 5.ed. São Paulo: Edusp, 1995.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
HALLIDAY, D. RESNICK, R. Física Volume I, II e III.

5.ed. Rio de Janeiro: LTC,

2002. [Edição Virtual]
TIPLER, P. Física para cientistas e engenheiros Vol 3. Rio de Janeiro: LTC,
2009. [Edição Virtual]
HAYT JR, W. H. BUCK, J. A. Eletromagnetismo. Porto Alegre: Bookman, 2013.
[Edição Virtual]
BAUER, W. WESTFALL, G. D. DIAS, H. Física para Universitários: Eletricidade e
Magnetismo. Porto Alegre: AMGH, 2012. [Edição Virtual]
SATO, H. RAMOS, I. M. L. Física para edificações. Porto Alegre : Bookman,
2014. [Edição Virtual]
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DESENHO TÉCNICO
EMENTA:
Letras, algarismos e instrumentos de desenho. Construções geométricas planas.
Projeções de um ponto. Estudo da reta. Estudo do plano. Introdução ao desenho
projetivo. Desenho em projeção ortogonal comum no primeiro diedro. Desenho em
perspectiva paralela. Introdução ao desenho técnico. Desenho projetivo. Cortes.
Cotagem e dimensionamento
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CARVALHO, B. A. Desenho geométrico. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio,
2008.
MICELI, M. T. FERREIRA, P. Desenho técnico básico. 4.ed. Rio de Janeiro:
Imperial Novo Milênio, 2010.
LEAKE, J. M. B. JACOB L. Manual de Desenho Técnico para Engenharia:
Desenho, Modelagem e Visualização. 2.ed.Rio de Janeiro: LTC, 2015. [Edição
Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CRUZ, M. D. Desenho Técnico. São Paulo: Erica, 2014. [Edição Virtual]
CHING, F. D. K. Representação Gráfica em Arquitetura. 3.ed. Porto Alegre:
Bookman, 2011. [Edição Virtual]
BALDAM, R. COSTA, L. AutoCAD 2013: Utilizando Totalmente. São Paulo: Erica,
2012. [Edição Virtual]
MORIOKA, C. A. CRUZ, M. D. Desenho Técnico: Medidas e Representação
Gráfica. São Paulo: Érica, 2014. [Edição Virtual]
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. Princípios gerais
de representação em desenho técnico - NBR 10067. Rio de Janeiro: ABNT
CÁLCULO II
EMENTA:
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Curvas parametrizadas no plano. Funções reais de duas variáveis reais.
Diferenciabilidade, Transformações e o teorema da função implícita, máximos e
mínimos condicionados. Integrais duplas. Integrais de Linha.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
STEWART, J. Cálculo v. 1 e 2. 4.ed. São Paulo: Pioneira, 2001.
FINNEY, R. L. WEIR, M. D. GIORDANO, F. R. Cálculo: George B. Thomas vol. 2,
10ªed. Ed. Addison-Wesley, São Paulo 2002.
GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo, Vol. 2. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, Rio
de Janeiro, 2001. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
HUGHES-HALLET, D. Cálculo: A Uma e a Várias Variáveis Vol. 2. 5.ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2011. [Edição Virtual]
ÁVILA, G. S. S. ARAÚJO, L. C. L. Cálculo: Ilustrado, Prático e Descomplicado. Rio
de Janeiro: LTC, 2012. [Edição Virtual]
MORETTIN, P. A. HAZZAN, S. BUSSAB, W. O. Cálculo: Função de uma e Várias
Variáveis. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. [Edição Virtual]
AYRES JR., F. MENDELSON, E. Cálculo. Porto Alegre: Bookman, Porto Alegre,
2013. [Edição Virtual]
ROGAWSKI, J. Cálculo V.2. Porto Alegre: Bookman, 2009. [Edição Virtual]
MATERIAIS ELÉTRICOS E FERROMAGNÉTIOS
EMENTA:
Materais condutores, Condutores Metálicos e ligas, estudo do cobre e alumínio
estudo do ferro e do aço, Fios e Cabos, isolamento, processos de fabricação,
Efeitos Corona e Skin,, Isolantes e Dielétricos, Materiais Magnéticos e
Ferromagnéticos, Materiais semiconduores.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ASHBY, M. SHERCLIFF, H. CEBON, D. Materiais: engenharia, ciência,
processamento e projeto. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
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SCHIMIDT, W. Materiais Elétricos. V.1. 3. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2010
CALLISTER Jr., W. D. RETHWISCH, D. G. Ciência e Engenharia de Materiais:
Uma Introdução. 9.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
HALLIDAY, D. RESNICK, R. Física Volume I, II e III 5.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2002. [Edição Virtual]
TIPLER, P. Física para cientistas e engenheiros. Vol 3. Rio de Janeiro: LTC,
2009. [Edição Virtual]
BAUER, W. WESTFALL, G. D. DIAS, H. Física para Universitários: Eletricidade e
Magnetismo. Porto Alegre: AMGH, 2012. [Edição Virtual]
HAYT JR, W. H. BUCK, J. A. Eletromagnetismo. Porto Alegre: Bookman, 2013.
[Edição Virtual]
NEWELL, J. Fundamentos da Moderna Engenharia e Ciência dos Materiais.
Rio de Janeiro: LTC, 2010. [Edição Virtual]
4º PERÍODO
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS
EMENTA:
Principais objetivos e aplicações da Resistência dos Materiais. Estudo de peças
estruturais submetidas à tração e à compressão, resistência e deformações
elásticas e plásticas. Estudo do comportamento à flexão de barras de secções com
ou sem simetria. Deformação por flexão: linha elástica em teorias de primeira e
segunda ordem. Flambagem de barras. Cisalhamento
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BEER, F. P. et al. Mecânica dos Materiais. Porto Alegre: AMGH, 2015. [Edição
Virtual]
HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. 7.ed. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2010.
CALLISTER JR., W. D. RETHWISCH, David G. Fundamentos da Ciência e
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Engenharia de Materiais: Uma abordagem integrada. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MELCONIAN, S. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. São Paulo:
Erica, 2012. [Edição Virtual]
ONOUYE, B. KANE, K. Estática e Resistência dos Materiais para Arquitetura e
Construção de Edificações. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. [Edição Virtual]
PINHEIRO, A. C. F. B. CRIVELARO, M. Fundamentos de Resistência dos
Materiais. Rio de Janeiro: LTC, 2016. [Edição Virtual]
CALLISTER Jr., W. D. RETHWISCH, D. G. Ciência e Engenharia de Materiais:
Uma Introdução. 9.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. [Edição Virtual]
NEWELL, J. Fundamentos da Moderna Engenharia e Ciência dos Materiais.
Rio de Janeiro: LTC, 2010. [Edição Virtual]
CÁLCULO III
EMENTA:
Funções reais de 3 variáveis. Integrais triplas e múltiplas. Seqüências numéricas.
Séries numéricas. Critérios de convergência e divergência para séries de termos
positivos. Séries absolutamente convergentes. Critérios de Cauchy e de Dirichlet.
Seqüências de funções. Séries de funções. Séries de potências. Introdução às
séries de Fourier.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo vol. 3. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2002. [Edição Virtual]
GONÇALVES, M. B. FLEMMING, D. M. Calculo B: funções de varias variáveis,
integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de surpeficie. 2.ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall,2007.
SIMMONS, G. F. Cálculo com Geometria Analítica vol. 2.

Rio de Janeiro:

McGraw-Hill, 1987.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CHURCHILL, R. BROWN, J. Fourier series and boundary value problems. 4.ed.
New York: McGraw-Hill, 1987.
HUGHES-HALLET, D. et al. Cálculo: A Uma e a Várias Variáveis Vol. 2. 5.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2011. [Edição Virtual]
ÁVILA, G. S. S. ARAÚJO, L. C. L. Cálculo: Ilustrado, Prático e Descomplicado.
Rio de Janeiro: LTC, 2012. [Edição Virtual]
MORETTIN, P. A. HAZZAN, S. BUSSAB, W. O. Cálculo: Função de uma e Várias
Variáveis. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. [Edição Virtual]
AYRES JR., F. MENDELSON, E. Cálculo. Porto Alegre: Bookman, Porto Alegre,
2013. [Edição Virtual]
ELETROTÉCNICA
EMENTA:
Generalidades sobre instalações elétricas ( tipos de circuitos, distruibuição de
circuitos, sistemas elétricos utilizados, elementos de instalações elétricas );
Dimensionamento dos circuitos elétricos ( considerações técnico-economicas do
dimensionamento, queda de tensão, perdas de potencia, fator de demanda, carga
instalada, calculo de ampacidade, calculo de alimentadores, linhas e ramais );
dispositivos de comando e proteção ( dimensionamento e seletividade ;
luminotécnica; seleção e aplicação de motores elétricos de baixa tensão, estudo
das NDs.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais 8.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2010. [Edição Virtual]
CREDER, H. Instalaçoes Elétricas. 16.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
NISKIER, J. MACINTYRE, A. J. Instalações Elétricas. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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HALLIDAY, D. RESNICK, R. WALKER, J. Fundamentos de Física V. 3
Eletromagnetismo. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. [Edição Virtual]
BAUER, W. WESTFALL, G. D. DIAS, H. Física para Universitários: Eletricidade e
Magnetismo. Porto Alegre: AMGH, 2012. [Edição Virtual]
IRWIN, J. D. NELMS, R. M. Análise Básica de Circuitos para Engenharia. 10.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2013. [Edição Virtual]
MARKUS, O. Circuitos Elétricos: Corrente Contínua e Corrente Alternada; Teoria
e Exercícios. São Paulo: Érica, 2011. [Edição Virtual]
CAPUANO, F. G. MARINO, M. A. M. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica.
São Paulo: Érica, 2009. [Edição Virtual]
CIRCUITOS ELÉTRICOS I
EMENTA:
Conceitos básicos e bipolos elementares. Associação de bipolos e leis de Kirchhoff.
Leis de Kirchhoff fasoriais. Técnicas de simplificação e Teoremas gerais de redes
lineares. Redes de 1a e 2a ordem. Equações diferenciais lineares. Regime
permanente senoidal: resposta em freqüência, diagramas de fasores, circuitos
ressonantes. Potência e energia em regime permanente senoidal. Redes trifásicas.
BILBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALEXANDER, C. K. SADIKU, M. N. O. Fundamentos de Circuitos Elétricos.
Porto Alegre: AMGH, 2013. [Edição Virtual]
MARIOTTO, P. A. Análise de Circuitos Elétricos. São Paulo: Prentice-Hall, 2003.
ORSINI, L. Q. CONSONNI, D. Curso de Circuitos Elétricos, Vol. II, 2.ed. São
Paulo: Edgard Blücher, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
TIPLER, P. Física para cientistas e engenheiros. Vol 3. Rio de Janeiro: LTC,
2009. [Edição Virtual]
BAUER, W. WESTFALL, G. D. DIAS, H. Física para Universitários: Eletricidade e
Magnetismo. Porto Alegre: AMGH, 2012. [Edição Virtual]
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IRWIN, J. D. NELMS, R. M. Análise Básica de Circuitos para Engenharia. 10.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2013. [Edição Virtual]
MARKUS, O. Circuitos Elétricos: Corrente Contínua e Corrente Alternada; Teoria
e Exercícios. São Paulo: Érica, 2011. [Edição Virtual]
NAHVI, M. EDMINISTER, J. A. Circuitos Elétricos. Porto Alegre: Porto Alegre:
Bookman, 2014. [Edição Virtual]
PORTUGUÊS APLICADO
EMENTA:
A disciplina aborda o processo da leitura e escrita na universidade definido língua e
conhecimento, pressupostos básicos para concepções de linguagem, texto, leitura
e escrita. Estuda também as condições de produção da leitura e escrita dos textos
acadêmicos e os diversos tipos de textos, sua estrutura, funcionamento,
argumentação, coesão e coerência.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BAGNO, M. Preconceito Lingüístico: O que é, Como se faz. São Paulo: Loyola,
1999.
BARONEL, L. M. De Ler ao Desejo de Ler. Petrópolis: Vozes, Petrópolis, 1993.
MARTINS, D. S. ZILBERKNOP, L. S. Português Instrumental: de acordo com as
atuais normas da ABNT. 29.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2010. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ALMEIDA, A. F. ALMEIDA, V. S. R. Português básico: gramática, redação, texto.
5. ed. São Paulo : Atlas, 2008. [Edição Virtual]
APOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção
do conhecimento científico. 2.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2011. [Edição Virtual]
RAMOS, A. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode
abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: Grupo GEN, 2009. [Edição Virtual]
MEDEIROS, J. B. Português instrumental. 10.ed. São Paulo: Atlas,

2013.

[Edição Virtual]
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PESTANA, F. J. V. As Dúvidas de Português Mais Comuns em Concursos. Rio
de Janeiro: Método, 2014. [Edição Virtual]
ESTATÍSTICA
EMENTA:
Conceitos fundamentais. Fonte de dados. Séries estatísticas. Estatística gráfica.
Medidas de posição. Medidas de dispersão. Cálculo de probabilidades. Variáveis
discretas e contínuas. Distribuição de Probabilidades. Aplicações dos softwares
estatísticos com uso do computador.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DEVORE, J. L. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências. São
Paulo: Thomson Pioneira, 2006.
FREUND, J. E. Estatística Aplicada. Porto Alegre: Artmed, 2006.
HINES, W. W. et al. Probabilidade e Estatística na Engenharia. 4.ed. LTC, 2006.
[Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BARBETTA, P. A. REIS, M. M. BORNIA, A. C. Estatística: Para Cursos de
Engenharia e Informática. 3.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2010. [Edição Virtual]
NOVAES, D. V. COUTINHO, C. Q. S. Estatística para Educação Profissional.
São Paulo: Grupo GEN, 2009. [Edição Virtual]
LOESCH, C. Probabilidade e Estatística. Rio de Janeiro: LTC, Rio de Janeiro,
2012. [Edição Virtual]
MARTINS, G. A. DONAIRE, D. Princípios de estatística. 4.ed. São Paulo: Grupo
GEN, 2012. [Edição Virtual]
ZILL, D. G. CULLEN, M. R. Matemática Avançada para Engenharia Vol III. 3.ed.
Porto Alegre: Grupo A, 2011. [Edição Virtual]
5º PERÍODO
CÁLCULO NUMÉRICO
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EMENTA:
Representação de números no computador. Erros em métodos numéricos.
Soluções de equações: método iterativo linear, Newton, Secantes. Soluções de
equações e sistemas de equações não-lineares: método iterativo linear,método de
Newton. Soluções de equações polinomiais: Briot-Ruffini-Horner e NewtonBarstow. Soluções de equações lineares: métodos exatos - LU, eliminação de
Gauss e Cholesky - e iterativos - Gauss-Seidel, Jacobi-Richardson, gradientes e
gradientes conjugados. Determinação numérica de auto-valores e auto-vetores:
métodos das potências e Francis (LR). Programação Linear: Método Simplex.
Programação não-linear: minimização unidimensional, método do gradiente,
método de Newton.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FRANCO, N.B. Cálculo Numérico. São Paulo: Pearson Education , 2006.
ARENALES, M; et al. Pesquisa operacional . Rio de Janeiro: Campus, 2006.
CHAPRA, S. C. CANALE, R. P. Métodos Numéricos para Engenharia. Porto
Alegre: AMGH, 2016. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
GILAT, A.; SUBRAMANIAM, V. Métodos Numéricos para Engenheiros e
Cientistas: Uma Introdução com Aplicações Usando o MATLAB. Porto Alegre:
Bookman, 2008. [Edição Virtual]
DORNELLES FILHO, A. A. Fundamentos de Cálculo Numérico. Porto Alegre:
Bookman, 2016. [Edição Virtual]
LOESCH, C. HEIN, N. Pesquisa Operacional: Fundamentos e modelos. São
Paulo: Saraiva, 2008. [Edição Virtual]
SILVA, S. D. CNC: Programação de Comandos Numéricos Computadorizados,
São Paulo: Érica, 2009. [Edição Virtual]
CHAPRA, S. C. Métodos Numéricos Aplicados com MATLAB® para
Engenheiros e Cientistas. Porto Alegre: AMGH, 2013. [Edição Virtual]
ELETRÔNICA I

114

EMENTA:
Junções semicondutores. Diodos. retificadores e filtros.

Fontes DC não

estabilizadas. Estabilizadores com diodo Zener. Circuitos grampeadores e
ceifadores. Multiplicadores de tensão.

Efeitos de segunda ordem. O transistor

como chave. Simulação de circuitos analógicos. Aplicações elementares de
amplificador operacional e circuito temporizador. Fonte de potência com retificador
e filtro. Dobrador de tensão. Detetores, ceifadores, grampeadores, amostradores e
outros circuitos com diodos. Regulador com diodo Zener. Transistor bipolar:
polarização, amplificadores básicos, circuitos de chaveamento e outras aplicações.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
SCHULER, C. Eletrônica 2. 7.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
CAPUANO, F. G. MARIANO, M. A. M. Laboratório de eletricidade e eletrônica.
24.ed. São Paulo: Érica, 2013.
MALVINO, A. P. Eletrônica: Diodos, Transístores e Amplificadores. 7.ed. Porto
Alegre: AMGH, 2011. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
RAZAVI, B. Fundamentos de Microeletrônica Rio de Janeiro: LTC, 2010. [Edição
Virtual]
CRUZ, E. C. A. CHOUERI JR. S. Eletrônica Aplicada. São Paulo: Érica, 2008.
[Edição Virtual]
SZAJNBERG, M. Eletrônica Digital: Teoria, Componentes e Aplicações. Rio de
Janeiro: LTC, 2014. [Edição Virtual]
CRUZ, E. C. A. CHOUERI JR. S. Eletrônica Analógica Básica. São Paulo: Érica,
2015. [Edição Virtual]
ARRABAÇA, D. A. GIMENEZ, S. P. Eletrônica de Potência: Conversores de
Energia CA/CC; Teoria, Prática e Simulação.

São Paulo: Érica, 2016. [Edição

Virtual]
ELETROMAGNETISMO
EMENTA:
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Análise vetorial. Eletrostático no espaço livre. Campos eletrostáticos em materiais.
Energia e força. Campos de correntes estacionárias. Campo magnético
estacionário em materiais.. Circuitos magnéticos excitados em corrente contínua e
corrente alternada. Forças mecânicas em sistemas com acoplamento elétrico/e ou
magnético, excitação por uma fonte.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
WENTWORTH, S. M. Fundamentos de eletromagnetismo com aplicações em
engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2006. [Edição Virtual]
HAYT JR, W. H. BUCK, J. A. Eletromagnetismo. Porto Alegre: Bookman, 2013 .
GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FISICA- GREF. Física 3:
eletromagnetismo. 5.ed. São Paulo: USP, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BAUER, W. WESTFALL, G. D. DIAS, H. Física para Universitários: Eletricidade e
Magnetismo. Porto Alegre: AMGH, 2012. [Edição Virtual]
TIPLER, P. Física para cientistas e engenheiros, Vol 3. Rio de Janeiro: LTC,
2009. [Edição Virtual]
HALLIDAY, D. RESNICK, R. WALKER, J. Fundamentos de Física Volume 3
Eletromagnetismo. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. [Edição Virtual]
REGO, R. A. Eletromagnetismo básico.

Rio de Janeiro : LTC, 2010. [Edição

Virtual]
EDMINISTER, J. A. NAHVI, M. Eletromagnetismo Porto Alegre: Bookman, 2015.
[Edição Virtual]
PLANEJAMENTO E GESTÃO
EMENTA
Definição de administração: Conceito de eficiência e eficácia. Administração e
organização. Conceito de organização. Desempenho das organizações.Funções do
administrador: Abordagem do processo. Contribuições de Kotter, Stewart e Nadler
&

Tushman.

Visão

contemporânea

de

Senge

e

Phahalad.

Teorias

da

administração: Movimento clássico. Movimento das relações humanas. Movimento
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dos sistemas. Movimento da contingência, Movimento da qualidade. Movimento
das reestruturações. Movimento do conhecimento. Funções empresariais: Função
de produção. Função financeira. Função mercadológica. Função de recursos
humanos. Gestão de estoques: Custo com estoques. Razões para manter
estoques. Tipos de estoques. Classificação de materiais. Parâmetros básicos de
estoques. Tipos de demanda. Políticas de gestão de estoques. O processo
empreendedor:

Surgimento

histórico

do

empreendedorismo.

Conceito

de

empreendedorismo. Diferenças e similaridades entre o administrador e o
empreendedor.

Criando

um

novo

empreendimento:

Plano

de

negócios,

Identificando oportunidades. Produtos e serviços. Mercado e competidores.
Marketing e vendas
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CHIAVENATO, I. Administração: teoria, processo e prática. 4. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2007.
BULGACOV, S. Administração estratégica : teoria e prática. São Paulo: Grupo
GEN, 2007. [Edição Virtual]
GAITHER, N. Administração da produção e operações. 8.ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
OLIVEIRA, D. P. R. Empreendedorismo: vocação, capacitação e atuação
direcionadas para o plano de negócios. São Paulo: Atlas, 2014. [Edição Virtual]
FERNANDES, B. R. BERTON, L. B. Administração estratégica: Da competência
empreendedora à avaliação de desempenho. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
[Edição Virtual]
GRACIOSO, F. Marketing estratégico : planejamento estratégico orientado para o
mercado. 6.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2007. [Edição Virtual]
NEVES, M. F. Planejamento e gestão estratégica de marketing São Paulo:
Grupo GEN, 2005. [Edição Virtual]
MARIANO, S. R. H. MAYER, V. F. Empreendedorismo: Fundamentos e Técnicas
para Criatividade. Rio de Janeiro: LTC, 2010. [Edição Virtual]
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SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
EMENTA:
Modelagem

de

sistemas

dinâmicos,

mecânicos,

elétricos,

fluídicos

e

térmicos;análise de respostas transitórias de sistemas dinâmicos; análise de erros
estacionários de sistemas de controle; análise pelo método do lugar das raízes dos
sistemas de controle; projeto de compensadores e técnicas de compensação;
análise de resposta em freqüência; controladores PID básico e modificado;
sistemas de controle com dois graus de liberdade; análise e projeto de sistemas de
controle no espaço de estados.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
OGATA, K. Engenharia de Controle Moderno. São Paulo: Prentice Hall, 2003
NISE, N. S. Engenharia de Sistemas de Controle. 5.ed. Rio de Janeiro:
LTC,2009. [Edição Virtual]
SILVEIRA, P. R. SANTOS, W. E. Automação e controle discreto. 9.ed. São
Paulo: Érica, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
GOLNARAGHI, F. KUO, B. C. Sistemas de Controle Automático. Rio de Janeiro:
LTC, 2012. [Edição Virtual]
FRANKLIN, G. F. POWELL, J. D. EMAMI-NAEINI, A. Sistemas de Controle para
Engenharia. Porto Alegre: Bookman, 2013. [Edição Virtual]
SOLOMAN, S. Sensores e Sistemas de Controle na Indústria. 2.ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2012. [Edição Virtual]
PENEDO, S. R. M. Sistemas de Controle: Matemática Aplicada a Projetos. São
Paulo: Érica, 2014. [Edição Virtual]
MORAES, C. C. CASTRUCCI, P. L. Engenharia de Automação Industrial. 2.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2006. [Edição Virtual]
CIRCUITOS ELÉTRICOS II
EMENTA:
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Equações diferenciais lineares, transformação e anti-transformação de Laplace.
Aplicação na resolução de circuitos. Função de rede, resposta impulsiva e resposta
em frequência. Análise geral das redes lineares: análises nodal e de malhas;
análise nodal modificada e

métodos computacionais. Propriedades das redes

lineares. Indutância mútua e transformadores. Séries de Fourier e aplicação em
circuitos

elétricos.

Estudo

de

redes

trifásicas,

rede

equilibrada

e

rede

desequilibrada. Conceito de fator de carga e fator de potência.
BILBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALEXANDER, C. K. SADIKU, M. N. O. Fundamentos de Circuitos Elétricos.
Porto Alegre: AMGH, 2013. [Edição Virtual]
MARIOTTO, P. A. Análise de Circuitos Elétricos. São Paulo: Prentice-Hall, 2003.
ORSINI, L. Q. CONSONNI, D. Curso de Circuitos Elétricos Vol. II. 2.ed. São
Paulo: Edgard Blücher Ltda, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
HAYT. Análise de Circuitos em Engenharia. Porto Alegre: AMGH, 2014. [Edição
Virtual]
THOMAS, R. E. ROSA, A. J. TOUSSAINT, G. J. Análise e Projeto de Circuitos
Elétricos Lineares. 6.ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. [Edição Virtual]
MARKUS, O. Circuitos Elétricos: Corrente Contínua e Corrente Alternada - Teoria
e Exercícios. São Paulo:

Érica, 2011. [Edição Virtual]

NAHVI, M. EDMINISTER, J. A. Circuitos Elétricos. Porto Alegre: Bookman, 2014.
[Edição Virtual]
NASCIMENTO, G. Comandos Elétricos - Teoria e Atividades. São Paulo:
Saraiva, 2011. [Edição Virtual]
6º PERIODO
ELETRONICA II
EMENTA:
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Características, funcionamento, operação e aplicações com Amplificadores
Operacionais: resposta em freqüência; amplificadores diferenciais; características
de um Amp-Op.; tipos de realimentação negativa; circuitos lineares com Amp-Ops.;
funções de transferência de circuitos elétricos com Amp-Ops.; Filtros Ativos com
Amp-Ops.; circuitos não lineares com Amp-Ops.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MALVINO, A. BATES, D. J. Eletrônica. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2011 v.2.
[Edição Virtual]
BOYLESTEAD, R. NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de
Circuitos. 8.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
PERTENCE JÚNIOR, A. Eletrônica Analógica: Amplificadores Operacionais e
Filtros Ativos: Teoria, Projetos, Aplicações e Laboratório. 6.ed. Porto Alegre:
Bookman, 2003.
BIBLIOGRAFICA COMPLEMENTAR:
CRUZ, E. C. A. CHOUERI JR., S. Eletrônica Analógica Básica. São Paulo: Érica,
2015. [Edição Virtual]
RAZAVI, B. Fundamentos de Microeletrônica. Rio de Janeiro: LTC, 2010. [Edição
Virtual]
CRUZ, E. C. A. CHOUERI JR., S. Eletrônica Aplicada. São Paulo: Érica,

2008.

[Edição Virtual]
MALVINO, A. P. Eletrônica: Diodos, Transístores e Amplificadores. 7.ed. Porto
Alegre: AMGH, 2011. [Edição Virtual]
VAHID, F. Sistemas Digitais: projetos, otimização e HDLS. Porto Alegre: Artmed,
2011. [Edição Virtual]
SISTEMAS DIGITAIS
EMENTA:
Conteúdo: Circuitos combinacionais: Funções e porta lógicas. Formas canônicas e
Álgebra de Boole. Simplificação de expressões booleanas por álgebra e por
Diagramas de Veitch-Karnaugh. Circuitos multiplexadores e demultiplexadores.
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Circuitos combinacionais com lógica programável. Sistemas de numeração: binário
e

hexadecimal.

seqüenciais:

Aritmética

Latches.

binária.

Glip-Tops.

Códigos
Circuitos

e

decodificadores.

temporizáveis

Circuitos

(astáveis

e

monoestáveis). Registradores de deslocamento. Contadores assíncronos e
síncronos. Contadore módulo-N. Aplicação de circuitos seqüenciais. Análise e
síntese baseada em temporização. Modelos de circuitos seqüenciais síncronos e
assíncronos (Mealy e Moore). Diagramas de fluxo e tabelas em estados. Análise e
síntese através de diagramas de fluxo. Simplificação de circuitos seqüenciais.
Circuitos seqüencias com lógica programável.Conversores:digital-analógico e
analógico-digital. Análise de erros em conversores.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BIGNELL, J. W. DONOVAN, R. L. Eletrônica digital. São Paulo: Makron Books.
IDOETA, I. V., CAPUANO, F. G. Elementos de Eletrônica Digital. São Paulo:
Érica, 2012.
HETEM JUNIOR, A. Fundamentos de informática: eletrônica digital

Rio de

Janeiro: LTC, 2010. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
VAHID, F. Sistemas Digitais: projetos, otimização e HDLS. Porto Alegre: Artmed,
2011. [Edição Virtual]
TOKHEIM, R. Fundamentos de Eletrônica Digital: Sistemas Combinacionais
Volume 1. Porto Alegre: AMGH, 2013. [Edição Virtual]
TOKHEIM, R. Fundamentos de Eletrônica Digital: Sistemas Sequenciais Volume
1. Porto Alegre: AMGH, 2013. [Edição Virtual]
CRUZ, E. C. A. CHOUERI JR., S. Eletrônica Aplicada. São Paulo: Érica,

2008.

[Edição Virtual]
SZAJNBERG, M. Eletrônica Digital: Teoria, Componentes e Aplicações. Rio de
Janeiro: LTC, 2014. [Edição Virtual]
CONVERSÃO DE ENERGIA
EMENTA:
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Transformadores de Potência e Sinal: Operação em regime permanente. Relações
Eletromecânicas. Equações Gerais de conjugado, força mecânica e força
eletromotriz para conversores eletromecânicos Funções de Transferência..
Conversores Eletromecânicos lineares simples e duplamente excitados.Balanço de
Energia. Aplicação a Dispositivos de Potência e Controle. Produção de Campos
estacionários e rotativos. Princípios de Funcionamento em Regime Permanente de
Máquinas Rotativas Síncronas, Assíncronas e de Corrente Contínua. SYLLABUS:
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FITZGERALD, A. E. KINGSLEY JR. UMANS, S.

Máquinas elétricas. Rio de

Janeiro: McGraw-Hill do Brasil, 1975.
SIMONE, G. A. Transformadores: Teoria e Exercícios. São Paulo: Érica, 2010.
[Edição Virtual]
FALCONE, A. G. Eletromecânica. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 2v.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ALMEIDA, J. L. Dispositivos Semicondutores: Tiristores - Controle de Potência
em CC e CA. 13. ed. São Paulo: Érica, 2013. [Edição Virtual]
SIMONE, G. A. CREPPE, R. C. Conversão Eletromecânica de Energia. São
Paulo: Érica, 2010. [Edição Virtual]
UMANS, S. D. Máquinas Elétricas de Fitzgerald e Kingsley. Porto Alegre:
AMGH, 2014. [Edição Virtual]
CARVALHO, G. Máquinas Elétricas - Teoria e Ensaios. São Paulo: Erica, São
Paulo, 2011. [Edição Virtual]
NASCIMENTO JR., G. C. Máquinas Elétricas. São Paulo: Saraiva, 2014. [Edição
Virtual]
ELETRONICA DE POTÊNCIA
EMENTA:
Diodos

de

potência.

Retificadores.

Tiristores.

Retificadores

controlados.

Controladores de tensão AC. Transistores de potência. Conversão CA-CC e
Conversão CC-CA
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BARBI, I. MARTINS, D. C. Eletrônica de potência: introdução ao estudo dos
conversores CC-CA. 2.ed. Florianópolis: UFSC, 2008.
ARRABAÇA, D. A. GIMENEZ, S. P. Eletrônica de Potência: Conversores de
Energia CA/CC - Teoria, Prática e Simulação. São Paulo: Érica, 2016. [Edição
Virtual]
AHMED, A. Eletrônica de Potência. São Paulo: Prentice-Hall, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CRUZ, E. C. A. CHOUERI JR., S. Eletrônica Aplicada. São Paulo: Érica,

2008.

[Edição Virtual]
SZAJNBERG, M. Eletrônica Digital: Teoria, Componentes e Aplicações. Rio de
Janeiro: LTC, 2014. [Edição Virtual]
RAZAVI, B. Fundamentos de Microeletrônica. Rio de Janeiro: LTC, 2010
MALVINO, A.P. Eletrônica: Diodos, Transístores e Amplificadores. 7.ed. Porto
Alegre: AMGH, 2011. [Edição Virtual]
HART, D. W. Eletrônica de Potência: Análise e Projetos de Circuitos. Porto
Alegre: AMGH, 2015. [Edição Virtual]
ECONÔMIA APLICADA A ENGENHARIA
EMENTA:
Introdução ao estudo da ciência econômica. Conceitos econômicos básicos.
Introdução à microeconomia. Introdução à macroeconomia: Sistemas econômicos.
Setor público. Setor externo. Questões macroeconômicas atuais, Matemática
financeira. Comparação entre alternativas de investimentos
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CASAROTTO FILHO, N. Analise de investimentos: matemática financeira,
engenharia econômica, tomada de decisão, estratégia empresarial. São Paulo:
Atlas, 2000.
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HUBBARD, R. G. O'BRIEN, A. Introdução a Economia.

2.ed. Porto Alegre:

ArtMed, 2010. [Edição Virtual]
NEWNAN, D. G. LAVELLE, J. Fundamentos da engenharia econômica. Rio de
Janeiro: LTC, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
APPLEYARD, D. R. Economia Internacional. 6.ed.Porto Alegre: ArtMed, 2010.
[Edição Virtual]
BALESTRIN, A. VERSCHOORE, J. Redes de Cooperação Empresarial:
Estratégias de Gestão na Nova Economia. Porto Alegre: Bookman, 2011. [Edição
Virtual]
FERREIRA, J. R. M. Sociedade e Empresa: Sociologia aplicada à administração,
São Paulo: Saraiva, 2016. [Edição Virtual]
MARIANO, S. R. H. MAYER, V. F. Empreendedorismo: Fundamentos e Técnicas
para Criatividade. Rio de Janeiro: LTC, 2010. [Edição Virtual]
SILVA, C. R. L. LUIZ, S. Economia e Mercados. 19.ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
[Edição Virtual]
SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE
EMENTA:
CIPA, Prevenção de acidentes do trabalho, SESMT, Estudo dos riscos da
eletricidade, riscos adicionais, mitigação de riscos, mapa de risco, Ergonomia, EPIs
e EPC’s, Ciências do ambiente, abordagem de legislação ambiental.
BIBLIOGRAFIA BASICA
CARDELLA, B. Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes. São Paulo:
Atlas, 1999. [Edição Virtual]
MELO, R. Direito ambiental, do trabalho e a saúde do trabalhador. 5.ed. São
Paulo: LTr, 2013
VESILIND, P. A. MORGAN, S. M. Introdução à engenharia ambiental. 2.ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2011
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BIBIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CORRÊA, V. M. BOLETTI, R. R. Ergonomia: Fundamentos e Aplicações. Porto
Alegre: Bookman, 2015. [Minha Biblioteca].
PINHEIRO, A. C. B. CRIVELARO, M. Conforto Ambiental: Iluminação, Cores,
Ergonomia, Paisagismo e Critérios para Projetos. São Paulo: Érica, 2014. [Minha
Biblioteca].
BARBOSA FILHO, A. N. Segurança do trabalho e gestão ambiental: conceitos,
metodologia, práticas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. [Edição Virtual]
MIHELCIC, J.

R. ZIMMERMAN, J.

Engenharia Ambiental: Fundamentos,

Sustentabilidade e Projeto. Rio de Janeiro: LTC, 2012. [Edição Virtual]
PAOLESCHI, B. CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: guia prático
de segurança do trabalho. São Paulo: Érica, 2009. [Edição Virtual]
7º PERIODO
INSTRUMENTAÇÃO
EMENTA:
Instrumentos de medida. Desempenho de instrumentos. Transdução, transmissão
e tratamento de sinais. Instrumentos e técnicas de medição de grandezas
mecânicas. Medição de deslocamento, movimento, força, torque, pressão, vazão,
fluxo de massa, temperatura, fluxo de calor e umidade. Automação da medição.
Elementos finais de controle. Aplicações industriais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BOLTON, W. Instrumentação e controle: sistemas, transdutores, condicionadores
de sinais, unidades de indicação, sistemas de medição, sistemas de controle,
respostas de sinais. São Paulo: Hemus, 2005.
ALVES, J. L. L. Instrumentação, controle e automação de processos. 2.ed. Rio
de Janeiro: LTC, 2013.
FIALHO, A. B. Instrumentação Industrial: Conceitos, Aplicações e Análises, São
Paulo: Érica, 2010. [Edição Virtual]
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
PRUDENTE, F. Automação Predial e Residencial - Uma Introdução. Rio de
Janeiro: LTC, 2011. [Minha Biblioteca].
NISE, N. S. Engenharia de Sistemas de Controle. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2009. [Edição Virtual]
SOLOMAN, S. Sensores e Sistemas de Controle na Indústria. 2.ed.Rio de
Janeiro: LTC, 2012. [Edição Virtual]
MORAES, C. C. CASTRUCCI, P. L. Engenharia de Automação Industrial.
2.ed.Rio de Janeiro: LTC, 2006. [Edição Virtual]
BALBINOT, A. BRUSAMARELLO, V. J. Instrumentação e Fundamentos de
Medidas. 2.ed.Rio de Janeiro: LTC, 2010. Vol. 1. [Edição Virtual]
MÁQUINAS ELÉTRICAS
EMENTA:
Estudo dos transformadores de potência, princípio de funcionamento perdas e
potência em transformadores monofásicos e trifásicos, transformadores a vazio e
em carga. Definições fundamentais de máquinas de corrente contínua. Princípio de
funcionamento de geradores de corrente contínua. Reação da Armadura. Tipos de
excitação. Motores CC. Características e tipos. Controle de velocidade. Definições
fundamentais de máquinas síncronas. Princípio de
funcionamento das máquinas síncronas. Circuito equivalente, características e
equações em regime permanente. Diagramas fasoriais. Potência e característica
angular. Paralelismo. Distribuição de potências ativa e reativa
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
NASCIMENTO JR., G. C. Máquinas Elétricas. São Paulo: Saraiva, 2014. [Edição
Virtual]
DEL TORO, V. Fundamentos de máquinas elétricas. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
FITZGERALD, A. E. Máquinas elétricas. São Paulo: McGraw-Hill, 1975.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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MOHAN, N. Eletrônica de Potência - Curso Introdutório. Rio de Janeiro: LTC
2014. [Edição Virtual]
SIMONE, G. A. CREPPE, R. C. Conversão Eletromecânica de Energia. São
Paulo: Érica, 2010. [Edição Virtual]
UMANS, S. D. Máquinas Elétricas de Fitzgerald e Kingsley. Porto Alegre:
AMGH, 2014. [Edição Virtual]
CARVALHO, G. Máquinas Elétricas: Teoria e Ensaios. São Paulo: Erica, 2011.
[Edição Virtual]
SIMONE, G. A.Transformadores: Teoria e Exercícios. São Paulo: Érica, 2010.
[Edição Virtual]
PROJETOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EMENTA:
Projeto de instalações elétricas prediais: definições, simbologia, localização de
cargas elétricas, quadro de cargas, dimensionamento de eletrodutos e condutores,
luminotécnica,

proteção

contra

sobrecargas,

curto-circuitos

e

descargas

atmosféricas.
Desenho auxiliado por computador. Projeto de instalações telefônicas: definições,
simbologia, esquemas e dimensionamento de tubulações e cabos (entrada,
primária e
secundária). Rede interna: distribuição e blocos terminais
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
COTRIM, A. A. M. B. Instalações elétricas. 4.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.
CREDER, H. Instalaçoes elétricas. 16.ed.Rio de Janeiro: LTC, 2016.
NISKIER, J. MACINTYRE, A. J. Instalações Elétricas. 6.ed.Rio de Janeiro: LTC,
2013. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2010. [Edição Virtual]
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IRWIN, J. D. NELMS, R. M. Análise Básica de Circuitos para Engenharia. 10.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2013. [Edição Virtual]
MORIOKA, C. A. CRUZ, M. D. Desenho Técnico: Medidas e Representação
Gráfica. São Paulo: Érica, 2014. [Edição Virtual]
BALDAM, R. COSTA, L. AutoCAD 2013: Utilizando Totalmente. São Paulo: Erica,
2012. [Edição Virtual]
OLIVEIRA, A. AutoCAD 2013 3D Avançado: Modelagem e Render com Mental
Ray. São Paulo: Erica, 2011. [Edição Virtual]
COMUNICAÇÃO DE DADOS
EMENTA:
Estudar os sistema de transmissão de informações. Serão abordadas as principais
técnicas de modulação tais como: Com portadoras analógicas: Modulação em
amplitude, modulação em freqüência, modulação em fase. Com portadoras
Digitais: ASK, FSK, PSK, QSK e outras. Também serão estudas modulações com
sinais analógicos e Digitais. Serão abordas técnicas de demodulação e cálculos de
densidades espectrais de sinais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
GOMES, A. T. Telecomunicações: Transmissão e Recepção. 21.ed. São Paulo:
Érica, 2013.
MEDEIROS, J. C. O. Princípios De Telecomunicações: Teoria E Prática. São
Paulo: Érica, 2016.
CARVALHO, L. P. Introdução a Sistemas de Telecomunicações: Abordagem
Histórica, Rio de Janeiro: LTC, 2014. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CAVALCANTE, J. R. R. Gestão de Telecomunicações: Uma Abordagem para
Grandes Usuários. Rio de Janeiro: LTC, 2014. [Edição Virtual]
FRENZEL JR., L. E. Fundamentos de Comunicação Eletrônica: Modulação,
Demodulação e Recepção. 3.ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. v.1. [Edição Virtual]
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SOARES NETO, V. Sistemas de Comunicação: Serviços, Modulação e Meios de
Transmissão. São Paulo: Erica, 2015. [Edição Virtual]
ROCHOL, J. Comunicação de dados. 22.ed. Porto Alegre:

Bookman,

2012.

[Edição Virtual]
HAYKIN, S. MOHER, M. Introdução aos Sistemas de Comunicação. 2. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2011. [Edição Virtual]
ACIONAMENTOS AUTOMÁTICOS:
EMENTA:
Diagramas de Comando: Dispositivos de comando e proteção: Fusíveis e relés
de sobrecarga. Disjuntores Motores. Contatores principais e auxiliares. Relés
auxiliares: de falta de fase, de nível de tensão e temporizadores.
Chaves de partida: Partida direta. Chave reversora. Partida estrela-triângulo.
Partida compensadora. Dimensionamento dos componentes básicos das chaves
de partida. Chaves de partida eletrônicas: Soft-starters. Inversor de freqüência
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DEL TORO, V. Fundamentos de Máquinas Elétricas. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
PAPENKORT, F. Esquemas elétricos de comando e proteção. São Paulo: Epu,
1989.
FRANCHI, C. M. Acionamentos Elétricos. 3. ed. Ed., São Paulo: Erica, 2008.
[Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FRANCHI, C. M. Inversores de Frequência: Teoria e Aplicações. São Paulo:
Saraiva, 2009. [Edição Virtual]
FRANCHI, C. M. CAMARGO, V. L. A. Controle de Processos Industriais:
Princípios e Aplicações. São Paulo: Erica, 2009. [Edição Virtual]
PETRUZELLA, F. Motores Elétricos e Acionamentos. Porto Alegre: Bookman,
2013. [Edição Virtual]
NASCIMENTO JR., G. C. Máquinas Elétricas. São Paulo: Saraiva, 2014. [Edição
Virtual]
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MAMEDE FILHO, J. Instalações elétricas industriais. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC,
1997. [Edição Virtual]
8º PERIODO
MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES
EMENTA:
Estudar

as

abstrações

microprocessadores.

e

Tecnologias

Desenvolver

o

Computacionais

estudo

da

História

aplicando-as

aos

de

dos

criação

microprocessadores e suas evoluções até os dias atuais, descrevendo as principais
funções desenvolvidas ao longo desta história. Estudar Instruções básicas da
linguagem de máquina e sua aplicação no controle de microprocessadores. Estudo
da linguagem de programação Assembler e sua utilidade no mundo atual.
Aritmética Computacional, o Processador: Caminho de dados e controle, melhora
da performance usando Pipeline, hierarquia de memória, interface entre
processadores e periféricos e multiprocessadores também fazem parte deste
estudo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
NICOLOSI, D. E. C. Microcontrolador 8051 detalhado. 5.ed. São Paulo Érica,
2013.
MONK, S. 30 Projetos com Arduino. Porto Alegre: Bookman, 2014
STEVAN JR., S. L. SILVA, R. A. Automação e Instrumentação Industrial com
Arduino: Teoria e Projetos. São Paulo: Erica, 2015. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MONTEIRO, M. A. Introdução à organização de computadores. 5.ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2007. [Edição Virtual]
BAER, JL. Arquitetura de Microprocessadores: Do Simples Pipeline ao
Multiprocessador em Chip. Rio de Janeiro: LTC, 2013. [Edição Virtual]
GIMENEZ, S. P. Microcontroladores 8051: Teoria e Prática. São Paulo: Erica,
2010. [Edição Virtual]
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SOLOMAN, S. Sensores e Sistemas de Controle na Indústria. 2.ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2012. [Edição Virtual]
MORAES, C. C. CASTRUCCI, P. L. Engenharia de Automação Industrial. 2.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2006. [Edição Virtual]
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS
EMENTA:
Tarifação Horosazonal, Correção de Fator de Potência, Elementos de Projetos,
Iluminação Industrial, Dimensionamento de Condutores, Proteção de Curto Circuito
nas Instalações, Sistemas de Aterramento, Sistemas de Proteção contra
Descargas Atmosféricas, Instalação e Proteção dos Motores Elétricos, Projeto de
Subestação de Consumidor.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CREDER, H. Instalações Elétricas 16.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
NISKIER, J. MACINTYRE, A. J. Instalações Elétricas. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2013.
MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2010. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
IRWIN, J. D. NELMS, R. M. Análise Básica de Circuitos para Engenharia. 10.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2013. [Edição Virtual]
MAMEDE FILHO, J. MAMEDE, D. R. Proteção de Sistemas Elétricos de
Potência. Rio de Janeiro: LTC, 2011. [Edição Virtual]
FRANCHI, C. M. Acionamentos Elétricos. 3.ed. São Paulo: Erica, 2008. [Edição
Virtual]
FRANCHI, C. M. CAMARGO, V. L. A. Controle de Processos Industriais:
Princípios e Aplicações. São Paulo: Erica, 2009. [Edição Virtual]
PETRUZELLA, F. Motores Elétricos e Acionamentos. Porto Alegre: Bookman,
2013. [Edição Virtual]
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SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA I
EMENTA:
Análise de cargas: curvas típica, fatores de carga e de diversidade. Configuração
dos sistemas de distribuição e de transmissão. Confiabilidade da distribuição de
energia elétrica.Subestações. Alimentadores. Planejamento. Redes subterrâneas.
Cálculo elétrico mecânico. Dimensionamento de estruturas. Regulação de tensão.
Linhas de transmissão. Parâmetros de linhas de transmissão. Ondas viajantes.
Sobretensões em sistemas de energia elétrica. Cálculo de transitórios. Modelagem
de equipamentos e fenômenos para cálculo de transitórios.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
GEDRA, R. L. BARROS, B. F. BORELLI, R. Geração, Transmissão, Distribuição
e Consumo de Energia Elétrica. São Paulo: Erica, 2014. [Edição Virtual]
KAGAN. N. DE OLIVEIRA, C. C. B; ROBBA, E. J. Introdução aos sistemas de
distribuição de energia elétrica. São Paulo: Edgard Blucher, 2005.
CANIZARES. Sistemas de energia elétrica.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MAMEDE FILHO, J. MAMEDE, D. R. Proteção de Sistemas Elétricos de Potência.
Rio de Janeiro: LTC, 2011. [Edição Virtual]
WENTWORTH, S. M. Eletromagnetismo aplicado: Abordagem antecipada das
linhas de transmissão. Porto Alegre: Bookman, 2008. [Edição Virtual]
ULABY, F. T. Eletromagnetismo para Engenheiros. Porto Alegre: Bookman, 2011.
[Edição Virtual]
PINTO, M. O. Energia Elétrica: Geração, Transmissão e Sistemas Interligados. Rio
de Janeiro: LTC, 2013. [Edição Virtual]
BARROS, B. F. BORELLI, R. GEDRA, R. L. Gerenciamento de Energia: Ações
Administrativas e Técnicas de Uso Adequado da Energia Elétrica. São Paulo: Érica,
2016. [Edição Virtual]
ELETROPNEUMÁTICA
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EMENTA:
Implantação e características, Princípios físicos básicos, Produção, preparação e
distribuição de ar comprimido, Atuadores pneumáticos: cilindros, motores, ventosas
e garras, Elementos de Comando, Válvulas direcionais, válvulas de bloqueio,
válvulas de controle de fluxo e de pressão, Combinações de válvulas, válvulas
temporizadoras e de seqüência, Elementos eletro-pneumáticos de comando e
indicação, Chaves fins de cursos, sensores magnéticos, indutivos, capacitivos,
ópticos, Funções lógicas, Válvulas e transdutores proporcionais, Elementos de
conexão, tubos e mangueiras, Circuitos conceituais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PRUDENTE, F. Automação Industrial – Pneumática. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
[Edição Virtual]
FRANCHI, C. M. Acionamentos elétricos. 4.ed. São Paulo: Érica, 2013.
BOLTON, W. Instrumentação e controle. Curitiba: Hemus, 2002.
BIBIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BONACORSO, N. G. NOLL, V. Automação Eletropneumática. São Paulo: Érica,
2013. [Edição Virtual]
MORAES, C. C. CASTRUCCI, P. L. Engenharia de Automação Industrial. 2. ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2006. [Edição Virtual]
GOLNARAGHI, F. KUO, B. C. Sistemas de Controle Automático. Rio de Janeiro:
LTC, 2012. [Edição Virtual]
FRANCHI, C. M. Acionamentos Elétricos. 3. ed. São Paulo: Erica, 2008. [Edição
Virtual]
PETRUZELLA, F. Motores Elétricos e Acionamentos. Porto Alegre: Bookman,
2013. [Edição Virtual]
FIALHO, A. Bustamante. Automação Pneumática - Projetos, Dimensionamento e
Análise de Circuitos. São Paulo: Erica, 2011. [Edição Virtual]
CONTROLADORES LÓGICOS E PROGRAMÁVEIS
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EMENTA:
Discussão

sobre

instrumentação.

sensores

Atuadores

e
de

transdutores
diferentes

de

diferentes

naturezas.

naturezas

Aspectos

e

genéricos

relacionados à Controladores Lógicos Programáveis (CLPs). Programação de
CLPs. Linguagem Ladder e Diagrama de Blocos Modelagem paramétrica e nãoparamétrica de sistemas dinâmicos. Controle do tipo PID de um processo através
de CLPs: análise e aplicação. Comunicação de processos utilizando CLPs.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
SILVEIRA, P. R. SANTOS, W. E. Automação e controle discreto. 9.ed. São
Paulo: Érica, 2013.
PETRUZELLA,

F.

Controladores

Lógicos

Programáveis.

Porto

Alegre:

Bookman, 2013. [Edição Virtual]
ALVES, J. L. L. Instrumentação, controle e automação de processos. 2.ed. Rio
de Janeiro: LTC, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
GOLNARAGHI, F. KUO, B. C. Sistemas de Controle Automático, Rio de Janeiro:
LTC, 2012. [Edição Virtual]
SOLOMAN, S. Sensores e Sistemas de Controle na Indústria. 2.ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2012
MORAES, C. C. CASTRUCCI, P. L. Engenharia de Automação Industrial. 2.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2006. [Edição Virtual]
NISE, NORMAN S., Engenharia de Sistemas de Controle. 5.ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2009. [Edição Virtual]
FRANCHI, C. M. CAMARGO, V. L. A. Controle de Processos Industriais:
Princípios e Aplicações. São Paulo: Erica, 2009. [Edição Virtual]
PRINCÍPIOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMENTA:
Continuação do estudo de princípios de comunicação. Serão abordados Os canais
de comunicações e ruídos elétricos, Linhas de transmissão, Antenas, Radio134

propagação, Multiplexação de canais, Transmissão celular, telefonia fixa e
sistemas de transmissão de ondas via-satélite.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
VISSER, H. J. Teoria e Aplicações de Antenas. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
[Edição Virtual]
MEDEIROS, J. C. O. Princípios De Telecomunicações: Teoria E Prática. São
Paulo: Érica, 2016.
CARVALHO, L. P. Introdução a Sistemas de Telecomunicações: Abordagem
Histórica. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CAVALCANTE, J. R. R. Gestão de Telecomunicações - Uma Abordagem para
Grandes Usuários. Rio de Janeiro: LTC, 2014. [Edição Virtual]
FRENZEL JR., L. E. Fundamentos de Comunicação Eletrônica: Modulação,
Demodulação e Recepção. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. [Edição Virtual]
SOARES NETO, V. Sistemas de Comunicação - Serviços, Modulação e Meios de
Transmissão. São Paulo: Erica, 2015. [Edição Virtual]
ROCHOL, J. Comunicação de dados - série livros didáticos informática ufrgs.
Porto Alegre: Bookman, 2012. [Edição Virtual]
HAYKIN, S. MOHER, M. Introdução aos Sistemas de Comunicação. 2. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2011. [Edição Virtual]
NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE DE PROCESSOS
EMENTA:
Aspectos básicos da normalização. Normalização a nível nacional, internacional e
de empresas. Normas básicas. Elaboração de Normas Técnicas e especificações.
Aspectos básicos da qualidade industrial. Análise da qualidade. A distribuição
normal. Controle estatístico de processo. Elaboração e interpretação de gráficos e
cartas de controle de variáveis e atributos. Normas básicas para planos de
amostragem e seus guias de utilização
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
TOLEDO, J. C. BORRÁS, M. Á. A. MERGULHÃO, R. C. MENDES, G. H.
Qualidade - Gestão e Métodos. Rio de Janeiro: LTC, 2012. [Edição Virtual]
PALADINI, E. P. Gestão da qualidade: teoria e prática. 3.ed. São Paulo: Atlas,
2012.
LOURENÇO FILHO, R. C. B. Controle Estatístico de Qualidade. Rio de Janeiro,
Livros Técnicos e Científicos, 1980.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
SLACK, N CHAMBERS, S. JOHNSTON, R. BETTS, A. Gerenciamento de
Operações e de Processos: Princípios e práticas de impacto estratégico. Porto
Alegre: Bookman, 2013. [Edição Virtual]
LAS CASAS, A. L. Qualidade Total em Serviços: Conceitos, Exercícios, Casos
Práticos. 6. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2008. [Edição Virtual]
BARBOSA FILHO, A. N. Segurança do trabalho e gestão ambiental: conceitos,
metodologia, práticas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. [Edição Virtual]
BULGACOV, S. SOUZA, Q. R. PROHMANN, J. I. P. COSER, C. Administração
estratégica: teoria e prática. São Paulo: Grupo GEN, 2007. [Edição Virtual]
GRACIOSO, F. Marketing estratégico: planejamento estratégico orientado para o
mercado. 6. ed. São Paulo, Grupo GEN, 2007. [Edição Virtual]
9º PERIODO
REDES INDUSTRIAIS
EMENTA:
Introdução às redes de computadores. Sistemas PAN, LAN, MAN e WAN.
Evolução histórica. Modelo RM-OSI/ISO. Formato de dados. Suíte de Protocolos
TCP/IP. Meios de transmissão e Interfaces de Comunicação de Dados Industriais.
Tecnologias, Protocolos de comunicação, Barramentos e padrões especiais para
aplicações industriais. Redes inteligentes. Interconexão de diferentes redes de
comunicação de dados. Integração de sistemas de manufatura.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
HAYKIN, S. MOHER, M. Sistemas de Comunicação. 5.ed. Porto Alegre:
Bookman, 2011.
BERGER, L. T. INIEWSKI, K. Redes Elétricas Inteligentes - Aplicações,
Comunicação e Segurança. Rio de Janeiro: LTC, 2015. [Edição Virtual]
MORAES, C. C. CASTRUCCI, P. L. Engenharia de Automação Industrial. 2.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CAVALCANTE, J. R. R. Gestão de Telecomunicações: Uma Abordagem para
Grandes Usuários. Rio de Janeiro: LTC, 2014. [Edição Virtual]
FRENZEL JR. L. E. Fundamentos de Comunicação Eletrônica: Modulação,
Demodulação e Recepção. 3.ed. v.1. Porto Alegre: AMGH, 2013. [Edição Virtual]
SOARES NETO, V. Sistemas de Comunicação: Serviços, Modulação e Meios de
Transmissão. São Paulo: Erica, 2015. [Edição Virtual]
SOUSA, L. B. Administração de Redes Locais. São Paulo: Erica, 2014. [Edição
Virtual]
SOUSA, L. B. TCP/IP e Conectividade em Redes: Guia Prático. São Paulo: Erica,
2010; [Edição Virtual]
TCC I
EMENTA:
A disciplina orienta o aluno ao desenvolvimento teórico-prático, relevante para a
área de Biologia, com o uso de conhecimentos básicos adquiridos ao longo do
curso, definindo as etapas de elaboração da pesquisa e permitindo que o aluno
escolha o tema que irá desenvolver período bem como elabore e apresente seu
projeto de pesquisa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MATIAS-PEREIRA, J. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 4. ed. São
Paulo: Atlas, 2016. [Edição Virtual]
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DEMO, P. Metodologia do conhecimento cientifico. São Paulo: Atlas, 2000.
OLIVEIRA, J. R. S. de; QUEIROZ, S. L. Comunicação e linguagem científica:
guia para estudantes de química. Campinas: Átomo, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FLICK, U. Introdução à Metodologia de Pesquisa: Um Guia Para Iniciantes.
Porto Alegre: Penso, 2012. [Edição Virtual]
APOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção
do conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Grupo Gen, 2011. [Edição Virtual]
LEME DO PRADO, F. Metodologia de Projetos. São Paulo: Saraiva, 2011.
[Edição Virtual]
DEMO, P. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São Paulo:
Saraiva, 2011. [Edição Virtual]
FERREIRA, G. Redação científica: como entender e escrever com facilidade. São
Paulo: Grupo Gen, 2011. [Edição Virtual]
ANÁLISE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA
EMENTA:
Introdução aos Sistemas Elétricos de Potência, Sistema por unidade, Modelagem
de Regime Permanente de Transformadores de Potência, Linhas de Transmissão,
Carga e Máquinas Elétricas. Método das Componentes Simétricos Cálculo de
Faltas nos Sistemas Elétricos.
BIBLIOGRAFIA BASICA:
PINTO, M. O. Energia Elétrica - Geração, Transmissão e Sistemas Interligados.
Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2013. [Edição Virtual]
BARROS, B. F. BORELLI, R.; GEDRA, R. L. Gerenciamento de Energia - Ações
Administrativas e Técnicas de Uso Adequado da Energia Elétrica, São Paulo: Ed.
Érica, 2016.
GEDRA, R. L. BARROS, B. F. BORELLI, R. Geração, Transmissão, Distribuição
e Consumo de Energia Elétrica. São Paulo: Ed. Erica, 2014.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MAMEDE FILHO, J.

Proteção de Equipamentos Eletrônicos Sensíveis. São

Paulo: Erica, 2012. [Edição Virtual]
MAMEDE FILHO, J. MAMEDE, D. R. Proteção de Sistemas Elétricos de
Potência. Rio de Janeiro: LTC, 2011. [Edição Virtual]
SIMONE, G. A. Transformadores - Teoria e Exercícios. São Paulo: Érica, 2010.
[Edição Virtual]
SIMONE, G. A. CREPPE, R. C. Conversão Eletromecânica de Energia. São
Paulo: Érica, 2010. [Edição Virtual]
NASCIMENTO JR., G. C. do. Máquinas Elétricas. São Paulo: Saraiva,
2014. [Edição Virtual]
SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA II
EMENTA:
Planejamento a longo prazo. Planejamento a curto e médio prazo. Previsão de
carga. Planejamento da expansão da geração e da transmissão. Otimização.
Confiabilidade.

Filosofia

da

proteção.

Transformadores

de

corrente.

Transformadores de potencial. Métodos de detecção de faltas. Princípios de
operação dos relés de proteção. Sistema de proteção diferencial. Sistema de
proteção de distância. Sistema de proteção por canal piloto. Introdução à proteção
digital. Subestações.Fenômenos que afetam a qualidade da energia elétrica.
Interrupções e variações de tensão. Confiabilidade da distribuição de energia
Elétrica. Sobretensões transitórias. Fontes e efeitos de harmônicos em sistemas
elétricos. Flutuações de tensão. Dimensionamento de circuitos elétricos e
equipamentos na presença de ondas harmônicas. Medições e monitoramento da
qualidade da energia. Compensação ativa em problemas de qualidade de energia.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MONTICELLI, A. J. GARCIA, A. V. Introdução a sistemas de energia elétrica
São Paulo: Editora da Unicamp, 2004.
BARIONI, C. C. SCHMIDT, H. P. KAGAN, N.

ROBBA, E. J. Introdução a

sistemas elétricos de potência. 2.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2000.
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MAMEDE FILHO, J. MAMEDE, D. R. Proteção de Sistemas Elétricos de
Potência. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2011. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
GEDRA, R. L. BARROS, B. F. BORELLI, R. Geração, Transmissão, Distribuição
e Consumo de Energia Elétrica. São Paulo: Erica, 2014. [Edição Virtual]
WENTWORTH, S. M. Eletromagnetismo aplicado: Abordagem antecipada das
linhas de transmissão. Porto Alegre: Bookman, 2008. [Edição Virtual]
PINTO, M. O. Energia Elétrica - Geração, Transmissão e Sistemas Interligados.
Rio de Janeiro: LTC, 2013. [Edição Virtual]
BARROS, B. F. BORELLI, R. GEDRA, R. L. Gerenciamento de Energia: Ações
Administrativas e Técnicas de Uso Adequado da Energia Elétrica. São Paulo: Érica,
2016. [Edição Virtual]
MAMEDE FILHO, J.

Proteção de Equipamentos Eletrônicos Sensíveis, São

Paulo: Érica, 2012. [Edição Virtual]
QUALIDADE DE ENERGIA
EMENTA:
"A Qualidade da Energia Elétrica e Classificação de Distúrbios. Variações de
Tensão de Curta Duração. Flutuações de Tensão. Desequilíbrios de Tensão.
Monitoramento e Medição. Sag's, Swell's, Flicker, Distorções Harmônicas de
Tensãi e Corrente. Compensação de VTCD´s e Flutuações de Tensão. Aspectos
Econômicos e Normas Nacionais e Internacionais."
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MARTINHO, E. Distúrbios da Energia Elétrica. São Paulo: Erica, 2013.
CAPELLI, A. Energia Elétrica: Qualidade e Eficiência para Aplicações Industriais.
São Paulo: Erica, 2013.
REIS, L. B. FADIGAS, E. A. F. A. CARVALHO, C. E. Energia, Recursos Naturais
e a Prática do Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: Manole, 2012. [Edição
Virtual]
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MAMEDE FILHO, J. MAMEDE, D. R. Proteção de Sistemas Elétricos de
Potência. Rio de Janeiro: LTC, 2011. [Edição Virtual]
PINTO, M. O. Energia Elétrica: Geração, Transmissão e Sistemas Interligados.
Rio de Janeiro: LTC, 2013. [Edição Virtual]
BARROS, B. F. BORELLI, R. GEDRA, R. L. Gerenciamento de Energia: Ações
Administrativas e Técnicas de Uso Adequado da Energia Elétrica, São Paulo:
Érica, 2016. [Edição Virtual]
MAMEDE FILHO, J. Proteção de Equipamentos Eletrônicos Sensíveis. São
Paulo: Erica, 2012. [Edição Virtual]
CREDER, H. Instalações Elétricas. 16.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. [Edição
Virtual]
OPTATIVA I
As ementas e bibliografias das disciplinas optativas se encontram em anexo ao
final do ementário.
CIÊNCIAS SOCIAIS E JURÍDICAS
EMENTA:
Moral. Equidade. Justiça. Noções de Direito. Sistema Institucional Brasileiro. Direito
do Trabalho. Organização Sindical. Regulamentação Profissional. A Profissão
como Responsabilidade Social. Direitos e Deveres do Engenheiro.
Teoria Geral dos Direitos Humanos; Precedentes históricos do processo de
internacionalização dos Direitos Humanos; A estrutura normativa do sistema
global e regional de proteção dos Direitos Humanos; A Constituição Brasileira
de 1988 e o processo de democratização no Brasil; A Constituição de 1988 e os
Tratados Internacionais de proteção dos Direitos Humanos. Direitos Humanos e
cidadania no Brasil.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
COELHO, F. U. Curso de Direito Comercial, v.1. 4.ed., rev. e ampl. São Paulo:
Saraiva, 2000.
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MONTEIRO, W. B. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1999-2001. 6v.
UNGARO, G. G. Série EDB - Responsabilidade do Estado e Direitos Humanos.
São Paulo: São Paulo: Saraiva, 2011. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NISHIYAMA, A. M. A proteção constitucional do consumidor. 2.ed. São Paulo:
Grupo GEN, 2009. [Edição Virtual]
CREPALDI, S. A. CREPALDI, G. S. Direito Tributário. 3.ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2011. [Edição Virtual]
BUCCI, D. SALA, J. B. CAMPOS, J. R. de. Direitos Humanos: Proteção e
Promoção. São Paulo: Saraiva, 2012. [Edição Virtual]
MALHEIRO, E. Direito internacional e direitos humanos: questões comentadas.
São Paulo: Saraiva, 2012. [Edição Virtual]
AMARANTE, J. A. M. WEISZFLOG, A. Direitos humanos em movimento. São
Paulo: Saraiva, 2013. [Edição Virtual]
10º PERÍODO
SISTEMAS SUPERVISÓRIOS
EMENTA:
Introdução aos sistemas supervisórios. O sistema SCADA (Supervisory Control and
Data Acquisition). Características de um sistema SCADA: operação em tempo real,
método de comunicação, dispositivos de comunicação, protocolos e meios de
comunicação.

Tecnologias

de

transmissão

para

sistemas

supervisórios

distribuídos. Características de softwares supervisórios:. Programação de telas de
supervisão. Experiências práticas
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BAILEY, D. WRIGHT, E. Practical SCADA for Industry. Rio de Janeiro: Elsevier,
2003.
SILVEIRA, P. R. SANTOS, W. E. Automação e Controle Discreto. São Paulo:
Érica, 2009.
142

GEORGINI, M. Automação Aplicada: Descrição e Implementação de Sistemas
Sequenciais com PLC´S. São Paulo: Érica, 2009. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
PETRUZELLA,

F.

Controladores

Lógicos

Programáveis.

Porto

Alegre:

Bookman, 2013. [Edição Virtual]
NISE, NORMAN S. Engenharia de Sistemas de Controle. 5.ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2009. [Edição Virtual]
GOLNARAGHI, F. KUO, B. C. Sistemas de Controle Automático. Rio de Janeiro:
LTC, 2012. [Edição Virtual]
SOLOMAN, S. Sensores e Sistemas de Controle na Indústria. 2.ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2012. [Edição Virtual]
MORAES, C. C. CASTRUCCI, P. L. Engenharia de Automação Industrial. 2.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2006. [Edição Virtual]
GERÊNCIA DE PROJETOS
EMENTA
O projeto como forma de organização de ação administrativa. O posicionamento do
projeto na estrutura administrativa da empresa. Venda do projeto. Seleção e
avaliação de projetos. Planejamento e controle de projetos com o uso de
programas de computadores específicos. Gerência de equipes de projetos.
Planejamento dos recursos do projeto. Administração da qualidade. Gestão da
comunicação.

Análise

de

risco.

Gestão

das

aquisições

e

contratos.

Acompanhamento de projetos. Avaliação dos resultados do projeto. Capacitação e
carreira

em

Gerenciamento

de

Projetos.

Programas

de

certificação

em

Gerenciamento de Projetos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
GRAY, C. F. LARSON, E. W. Gerenciamento de Projetos. 4.ed. Porto Alegre:
Artmed, 2010.
KERZNER, H. Gestão de Projetos: As melhores Práticas. 2.ed. Porto Alegre:
Bookman, 2011.
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XAVIER, C. M. S. Gerenciamento de Projetos. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
[Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
DO PRADO, F. L. Metodologia de Projetos. São Paulo: Saraiva, 2011
RAMOS, A. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode
abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: Grupo GEN, 2009. [Edição Virtual]
MATTAR NETO, J. A. Metodologia Científica na Era da Informática. 3.ed. São
Paulo: Saraiva, 2008. [Edição Virtual]
LOESCH, C. HEIN, N.. Pesquisa Operacional: Fundamentos e modelos. São
Paulo: Saraiva, 2008. [Edição Virtual]
APOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção
do conhecimento científico. 2.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2011. [Edição Virtual]
ROBÓTICA
EMENTA:
Características de sistemas de automação robotizados. Robótica industrial:
componentes básicos de automação. Robôs industriais: estrutura e características
dos manipuladores. Programação de robôs industriais: modos e linguagens.
Aplicações industriais de robôs.

Posição e orientação de um corpo rígido.

Transformações homogenias. Introdução à cinemática de robôs; cinemática direta
e inversa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
SANTOS, W. Robótica Industrial: fundamentos, tecnologias. São Paulo: Érica,
2015.
NIKU. Introdução a robótica: análise, controle, aplicação. Rio de Janeiro: LTC,
2013.
SOLOMAN, S. Sensores e Sistemas de Controle na Indústria. 2ª edição. Rio de
Janeiro: Ed. LTC, 2012. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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MORAES, C. C. CASTRUCCI, P. L. Engenharia de Automação Industrial. 2.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2006. [Edição Virtual]
NISE, N. S. Engenharia de Sistemas de Controle. 5.ed. Rio de Janeiro:

LTC,

2009. [Edição Virtual]
GOLNARAGHI, F. KUO, B. C. Sistemas de Controle Automático. Rio de Janeiro:
LTC, 2012. [Edição Virtual]
FRANKLIN, G. F. POWELL, J. D. EMAMI-NAEINI, A. Sistemas de Controle para
Engenharia. Porto Alegre: Bookman, 2013. [Edição Virtual]
OGATA, K. Engenharia de Controle Moderno. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
TCC II
EMENTA:
A disciplina fornece subsídios para levantamento, análise e discussão dos
resultados obtidos na pesquisa orientando os alunos na elaboração do texto final
do estudo proposto ao longo da disciplina TCC I com vistas à conclusão e
apresentação do trabalho.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MATIAS-PEREIRA, J. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 4. ed. São
Paulo: Atlas, 2016. [Edição Virtual]
DEMO, P. Metodologia do conhecimento cientifico. São Paulo: Atlas, 2000.
OLIVEIRA, J. R. S. QUEIROZ, S. L. Comunicação e linguagem científica: guia
para estudantes de química. Campinas: Átomo, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FLICK, U. Introdução à Metodologia de Pesquisa: Um Guia Para Iniciantes.
Porto Alegre: Penso, 2012. [Edição Virtual]
APOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção
do conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Grupo Gen, 2011. [Edição Virtual]
LEME DO PRADO, F. Metodologia de Projetos. São Paulo: Saraiva, 2011.
DEMO, P. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São Paulo:
Saraiva, 2011. [Edição Virtual]
145

FERREIRA, G. Redação científica: como entender e escrever com facilidade. São
Paulo: Grupo Gen, 2011. [Edição Virtual]
OPTATIVA II
As ementas e bibliografias das disciplinas optativas se encontram em anexo ao
final do ementário.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
EMENTA:
Atividade programada realizada durante o curso e acompanhada por docente
designado cujo objetivo é a integração do aluno ao setor produtivo e sua iniciação
no mercado de trabalho de forma supervisionada. Descrição das atividades,
relatórios de acompanhamento técnico, avaliação das atividades, desenvolvimento
do aluno como profissional, produção de texto técnico, avaliação final.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
OLIVEIRA, A. Estágio, Trabalho Temporário e Trabalho de Tempo Parcial. São
Paulo: Grupo GEN, 2011. [Edição Virtual]
HILLIER, F. LIEBERMAN, G. Introdução à Pesquisa Operacional. São Paulo:
Campus / USP, 1988.
BAGNO, M. Preconceito Lingüístico: O que é, Como se faz. São Paulo: Loyola,
1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
M. NETO, J. A. Metodologia Científica na Era da Informática. 3.ed. São Paulo:
Saraiva, 2008. [Edição Virtual]
DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. 2.ed. São Paulo: Grupo GEN,
1985. [Edição Virtual]
RAMOS, A. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode
abrir o horizonte do conhecimento. São Pulo: Grupo GEN, 2009. [Edição Virtual]
GIL, A. C. Metodologia do ensino superior. 4.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2005.
[Edição Virtual]
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MASIP, V. Gramática Sucinta de Português. Rio de Janeiro: LTC, 2011. [Edição
Virtual]
DISCIPLINAS OPTATIVAS
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
EMENTA:
Abordagens teóricas e práticas oriundas de diferentes áreas do conhecimento. As
concepções ambientais são de ordem social e política devendo sua prática
influenciar os valores da sociedade. Desenvolver projetos de educação ambiental,
nos planos formal e não-formal. Investigar e/ou a intervir em projetos de educação
ambiental e de modelos de desenvolvimento
especificidades

sócio-ambientais

das

sustentado adequados às
comunidades

envolvidas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PHILIPPI

JR.

A.

PELICIONI,

M.C.F.

(edit).

Educação

ambiental

e

sustentabilidade. São Paulo: Manole, 2014. [Edição Virtual]
DIAS, G. F. D. Atividades interdisciplinares de educação ambiental. 2. ed.
SãoPaulo:Gaia,2006.
DIAS, G. F. D. Educação ambiental princípios e práticas.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
IBRAHIN, F. I. D. Educação ambiental: estudo dos problemas, ações e
instrumentos para o desenvolvimento da sociedade. São Paulo: Érica, 2014.
[Edição Virtual]
SIRVINSKAS, L. P. Manual de direito ambiental. 14.ed. São Paulo: Saraiva,
2015. [Edição Virtual]
RANGEL, M. B. A. NOWACKI, C. C. B. Química ambiental: conceitos, processos
e estudo dos impactos ao meio ambiente. São Paulo: Érica, 2014. [Edição Virtual]
BARBOSA, R.P. Avaliação de risco e impacto ambiental. São Paulo: Érica,
2014. [Edição Virtual]
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BARSANO, P.R. BARBOSA, R.P. VIANA, V.J. Biologia ambiental. São Paulo:
Érica, 2014. [Edição Virtual]
ATERRAMENTOS
EMENTA:
Aterramento de sistemas e sistemas de aterramento - Conceitos básicos, Conceito
e medição das grandezas que determinam o comportamento doaterramento;
Modelagem do solo; Sistemas usuais de aterramento. Segurança em aterramento
(choqueelétrico),

Malhas

de

aterramento

(com

e

sem

controle

de

gradiente);Tratamento químico do solo e corrosão nos sistemas de aterramento;
Aterramentos específicos: malhas de pára-raios, de linhas de transmissão, de
instrumentos eletrônicos, etc; Fenômenos permanentes e transitórios em
aterramentos; Cálculo da resistência e da impedância de aterramento; Cálculo de
campo e potencial nas proximidades de um aterramento.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
VISACRO FILHO, S. Aterramentos elétricos. São Paulo: Artliber, 2012. VISACRO
FILHO, S. Descargas atmosféricas: uma abordagem de engenharia. São Paulo:
Artliber, 2005.
CREDER, H. Instalaçoes Elétricas. 16ª edição. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MAMEDE FILHO, J. Proteção de Equipamentos Eletrônicos Sensíveis. São
Paulo: Érica. [Edição Virtual]
NISKIER, J. MACINTYRE, A. J. Instalações Elétricas. 6.ed.Rio de Janeiro: LTC,
2008. [Edição Virtual]
MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. 8.ed.

Rio de Janeiro:

LTC, 2010. [Edição Virtual]
FRANCHI, C. M. CAMARGO, V. L. A. Controle de Processos Industriais:
Princípios e Aplicações. São Paulo: Erica, 2009. [Edição Virtual]
PETRUZELLA, F. Motores Elétricos e Acionamentos. Porto Alegre:

Bookman,

2013. [Edição Virtual]
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MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INDUSTRIAIS
EMENTA:
Noções sobre organização da manutenção; técnicas evoluídas da organização da
manutenção; noções de confiabilidade aplicadas a manutenção; principais
ferramentas a serem utilizadas para o planejamento da manutenção; instrumentos
para teste em equipamentos; manutenção e testes de materiais isolantes;
manutenção de cabos elétricos; manutenção de motores elétricos CA e CC;
manutenção de disjuntores; manutenção de transformadores e testes gerais para
manutenção diagnóstica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
GAITHER, N. Administração da produção. 8.ed. São Paulo: Cengage Learning,
2002.
LOURENÇO FILHO, R. C. B. Controle Estatístico de Qualidade . Rio de Janeiro:
Livros Técnicos e Científicos, 1980.
ALMEIDA, P. S. Manutenção Mecânica Industrial - Princípios Técnicos e
Operações. São Paulo: Ed. Érica, 2016. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FRANKLIN, G. F. POWELL, J. David EMAMI-NAEINI, A. Sistemas de Controle
para Engenharia. Porto Alegre: Bookman, 2013. [Edição Virtual]
SOLOMAN, S. Sensores e Sistemas de Controle na Indústria. 2.ed. Rio
deJaneiro: LTC, 2012. [Edição Virtual]
BARROS, B. F. BORELLI, R. GEDRA, R. L. Gerenciamento de Energia: Ações
Administrativas e Técnicas de Uso Adequado da Energia Elétrica. São Paulo: Érica,
2016. [Edição Virtual]
MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. 8.ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2010. [Edição Virtual]
IRWIN, J. D. NELMS, R. M. Análise Básica de Circuitos para Engenharia.
10.ed.Rio de Janeiro: LTC, 2013. [Edição Virtual]
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
149

EMENTA
Aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. A Língua de
Sinais Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas de
léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audio-visuais; Noções de
variação.

Prática

de

Libras:

desenvolver

a

expressão

visual-espacial.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FERNANDES, E. (org). Surdez e bilingüismo. Porto Alegre: Mediação, 2007.
SILVA, I. R. KAUCHAKJE, S. GESUELI, Z. M. Cidadania, surdez e linguagem:
desafios e realidades. 3.ed. São Paulo: Plexus, 2003.
QUADROS, R. M. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. Porto Alegre:
Grupo A, 2011. [Edição Virtual]
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ESTELITA, M. ELiS - Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais.
Porto Alegre, Grupo A, 2015. [Edição Virtual]
QUADROS, R. M. CRUZ, C. R. Língua de Sinais: Instrumento de Avaliação. Porto
Alegre: Grupo A, 2011. [Edição Virtual]
QUADROS, R. M. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. Porto Alegre:
Grupo A, 2011. [Edição Virtual]
MOURA, M. C. Educação para Surdos: Práticas e Perspectivas II. Rio de Janeiro:
Grupo GEN, 2011. [Edição Virtual]
PACHECO, J. Pequeno Dicionário de Absurdos em Educação. Porto Alegre:
Grupo A, 2009. [Edição Virtual]
DESENHO TÉCNICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD
EMENTA:
Documentação técnica elétrica, layout de painéis, diagramas 2D e 3D, recursos de
software CAD, bibliotecas de softwares, painéis de comando, painéis de controle,
cabeamento

e

cálculos

integrados.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FRANCIS D. K. CHING, S. P. JUROSZEK. Representação Gráfica para Desenho
e Projeto. São Paulo: Gustavo Gili, 2001.
CHING, F. D. K. Representação Gráfica em Arquitetura. 3.ed. Porto Alegre:
Bookman, 2011. [Edição Virtual]
FRENCH,

T.

Desenho

Técnico.

Porto

Alegre:

Globo.

1985.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MORIOKA, C. A. CRUZ, M. D. Desenho Técnico - Medidas e Representação. São
Paulo: Érica, 2014. [Edição Virtual]
BALDAM, R. COSTA, L. AutoCAD 2013: Utilizando Totalmente. São Paulo: Erica,
2012. [Edição Virtual]
OLIVEIRA, A. AutoCAD 2013 3D Avançado: Modelagem e Render com
MentalRay. São Paulo: Erica, 2011. [Edição Virtual]
LEAKE, J. M. BORGERSON, J. L. Manual de Desenho Técnico para
Engenharia: Desenho, Modelagem e Visualização. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2015. [Edição Virtual]
CRUZ, M. D. Desenho Técnico. São Paulo: Erica, 2014. [Edição Virtual]
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
EMENTA
O conhecimento científico do senso comum. Método e metodologia. Pesquisa:
conceitos e tipos. Produção científica: tipos de trabalhos científicos. Técnicas de
leitura: análise textual, temática e interpretativa. Tipos de fichamento e referências
bibliográficas. Pesquisa bibliográfica: fases. Redação do trabalho: estrutura lógica,
estilo e citações. Apresentação formal do trabalho.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
RODRIGUES, R. M. Pesquisa acadêmica: como facilitar o processo de
preparação de suas etapas. São Paulo: Atlas, 2007. [Edição Virtual]
BARROS, A. J. S. LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia científica
guia para a iniciação científica. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2006.
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SANTOS, I. E. dos. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica. 5º.ed.
São Paulo: Impetus, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MALHEIROS, B. T. Metodologia da pesquisa em educação. Rio de Janeiro: LTC,
2011. [Edição Virtual]
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Grupo Gen,
2012. [Edição Virtual]
MATIAS-PEREIRA, J. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3.ed. São
Paulo: Grupo Gen, 2012. [Edição Virtual]
DE SORDI, J. O. Elaboração de pesquisa científica. São Paulo: Saraiva, 2013.
[Edição Virtual]
MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos,
resenhas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. [Edição Virtual]
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ANEXO 4

RESOLUÇÃO SOBRE O REGIMENTO DOS LABORATÓRIOS DE
INFORMÁTICA
RESOLUÇÃO - DG 0020/2014 de 08 de
Maio de 2014. Dispõe Sobre Regimento
dos

Laboratórios

de

Informática

da

Faculdade Cidade de Patos de Minas.
O Diretor Geral da Faculdade Cidade de Patos de Minas, Paulo César de Sousa,
no uso de suas atribuições estatutárias e nos termos do artigo 8º, inciso VIII do
Regimento interno da Faculdade, resolve:
CAPITULO I
Da Finalidade
Art. 1º - O Laboratório de Informática da Faculdade Cidade de Patos de Minas é
constituído a serviço dos alunos, professores, funcionários e comunidade local.
CAPÍTULO II
Do Pessoal
Art. 2º - A administração dos Laboratórios se dá através do setor de Tecnologia da
Informação, auxiliado por assistentes contratados ou Estagiários;
Art. 3º - O Assistente de Laboratório deverá garantir, em conjunto com o setor de
Tecnologia da Informação, o funcionamento e execução dos serviços técnicos e
operacionais da estrutura, e o funcionamento contínuo da sala para usos
relacionados com educação e experiências práticas em geral;
Art. 4º- O Estagiário deverá auxiliar o setor de Tecnologia da Informação e o
assistente na manutenção e funcionamento do Laboratório.
CAPITULO III
Do Horário De Funcionamento
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Art. 5º - O Laboratório deverá funcionar da seguinte forma:
I- segunda à sexta-feira das 08h00 às 22h30;
II- sábados das 08h00 às 12h00.
CAPÍTULO IV
Estrutura Operacional – Equipamentos e Reservas
Art. 6º - São oferecidos computadores contendo a infraestrutura necessária para
utilização durante aulas práticas conforme cursos na FPM e também para uso em
cursos de extensão e pós-graduação.
Art. 7º - A reserva dos Laboratórios, por parte dos professores, deverá ser
realizada com no mínimo três dias de antecedência à realização da aula. No caso
de instalação de novos softwares, esta antecedência deverá ser de sete dias.
Art. 8º - Cada disciplina terá um período máximo de antecedência para marcação
de aulas. Esta antecedência variável visa estabelecer um critério de prioridade ao
acesso ao laboratório, devendo, portanto, os professores das disciplinas
priorizadas utilizarem tal recurso para garantir o uso do laboratório.
Art. 9º - Só será permitida nova reserva após 8 (oito) dias corridos contados a
partir da última reserva feita pelo professor. Tal medida visa estabelecer um rodízio
entre os professores que utilizam os laboratórios. A reserva é realizada através de
agendamento no setor de Tecnologia da Informação caso haja disponibilidade dos
mesmos.
Art. 10º - Será garantida aos professores uma tolerância máxima de 15 (quinze)
minutos de atraso para início das aulas práticas previamente agendadas. Depois
de decorrido essa tolerância, o laboratório será considerado disponível para o uso
e o agendamento será considerado como não utilizado.
CAPÍTULO V
Usos - Finalidades E Público Alvo
Art. 11º - A utilização dos laboratórios por alunos dos cursos da Faculdade Cidade
de Patos de Minas fora dos horários de aula limita-se às atividades relacionadas a
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práticas e exercícios dos cursos aqui oferecidos, não sendo permitida então a
utilização para interesses particulares. Não será cobrada nenhuma taxa pelo uso
dos computadores a nenhum aluno de qualquer curso. O acesso só será permitido
para alunos previamente cadastrados em nossos sistemas e matriculados na
instituição.
Art. 12º - O uso por alunos em atividades não vinculadas às aulas regulares (usos
ocasionais) deve observar os horários de funcionamento bem como no inicio das
aulas. Os laboratórios deverão ser desocupados com 20 (vinte) minutos de
antecedência do inicio das aulas para organização e preparação das atividades
para os professores.
Art. 13º - O uso dos laboratórios por professores e pesquisadores fora dos horários
de aula estará autorizado mediante comunicação ao setor de Tecnologia da
Informação contendo o programa efetivo de uso por intermédio de formulário
padrão ou e-mail.
Art. 14º - A utilização dos laboratórios, por funcionários da FPM, para fins
estritamente administrativos, estará autorizada mediante disponibilidade de
equipamentos e comunicação formal, por memorando impresso, ao setor de
Tecnologia da Informação.
Art. 15º - O serviço de acesso à Internet ficará autorizado e disponibilizado, quando
relacionado a atividades de caráter eminentemente educativas e que tenham
relação com os conteúdos programáticos dos cursos oferecidos na instituição.
Acessos a sites pornográficos, participação em Salas de Bate-papo (Chat), o uso
de mecanismos fraudulentos contra a estrutura (vírus, sniffers, entre outros) serão
criteriosamente

banidos

e

podem

desencadear

processos punitivos e/ou

suspensivos junto às Coordenações de Cursos, Coordenação Acadêmica e
Direção Geral da Instituição.
Art. 16º - A utilização dos laboratórios de forma indevida e, aqui não destacada,
será tratada pela Coordenação Acadêmica.
Art. 17º - Os acessos a internet são auditados ficando a critério da instituição
verificar quais sites o aluno acessou, caso os links acessados caracterize
“utilização indevida”, o aluno poderá ser punido conforme Regimento da IES.
Art. 18º - Todo usuário é responsável pelo seu login e senha, bem como por
qualquer acesso, adulteração ou utilização de sua senha, portanto, login e senha
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são de uso individual e intransferível. Sob suspeita de sua senha ter sido
descoberta por terceiros, providenciar comunicação imediata para substituição.
Nenhuma senha é trocada ou alterada por telefone, não existe suporte telefônico
externo.
Art. 19º - Cada usuário, ao término de suas atividades, deverá efetuar o log-off
(finalizar o sistema), no intuito de evitar que seu login e senha sejam utilizados por
pessoas não autorizadas.
CAPÍTULO VI
Das Proibições
Art. 20º - É proibida a entrada nas salas laboratoriais portando qualquer tipo de
líquidos, alimentos, cigarros, balinhas e chicletes.
Art. 21º - É proibida a instalação de programas, a manipulação de qualquer tipo de
jogos para computadores, a participação em salas de Bate-papo (chats) e o mau
uso dos equipamentos implicarão em punições ou suspensões conforme
determinação do Regimento Interno da IES.
Art. 22º - É proibido ligar ou desligar os seguintes dispositivos: estabilizador de
tensão, no- break, servidores, impressoras e os aparelhos de ar condicionado,
senão por pessoas autorizadas.
Art. 23º - É proibido a todos os usuários copiar os softwares existentes nos
laboratórios, bem como seus discos de instalação, exceto aqueles que são de
Domínio Público, Shareware ou Demonstrativos.
Art. 24º - Qualquer utilização que não conste nos itens enumerados deste
documento será desautorizada.
Art. 25º - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo
Regimento Interno da FPM.
Art. 26º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 27º - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação

156

