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PREFÁCIO 
 
 
 
 
 

O curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário Salesiano-UniSales 
encontra-se em fase de implantação, tendo a sua autorização de funcionamento 
publicado em 
  de 20      . O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) inicialmente foi formatado 
a partir das discussões de uma comissão que acompanhou e elaborou propostas 
que contribuíram para a sua construção . Essa comissão teve a participação dos 
seguintes professores : Prof. José Denti Filho (Engenheiro Eletricista) , Profª. Lis 
Helena Pinheiro Paula . 

 
Em 2013/2 , foi constituído o Núcleo Docente Estruturante (NDE) formado por 
professores dos Cursos de Engenharia , que visam consolidar implantações 
firmemente coerentes com as habilidades e competências estabelecidas na 
Resolução CNE/CES 11 , de 11 de março de 2002 e hoje obedecendo 
rigorosamente à CNE/CES nº 2 de 2007 e à Resolução nº 2 de 2019 MEC- 
CNE/CES , e que instituem Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 
Graduação em Engenharia . Todas as propostas discutidas são submetidas aos 
Colegiados de Cursos , que são as instâncias de aprovação dos ajustes sugeridos 
pelo NDE . Para consolidação das melhorias aprovadas pelo Colegiado do Curso , 
essas são submetidas ao Conselho Superior (CONSUP) . 

 
Assim , entende-se o PCC como um instrumento dinâmico , e esse documento , 
apresenta unidade 1 - Perfil Institucional , unidade 2 - Região de Inserção do Centro 
Universitário Salesiano , unidade 3 O Curso de Engenharia Elétrica , unidade 4 - 
Organização Didático-Pedagógica do Curso de Engenharia Elétrica , unidade 5 - 
Administração Acadêmica do Curso , unidade 6 - Corpo docente do Curso , unidade 
7 – Corpo Discente do Curso , unidade 8 - Infraestrutura , unidade 9 
– Biblioteca , unidade 10 Avaliação Institucional , unidade 11 – Anexos . 
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 
 

Neste item é apresentado o perfil institucional da Centro Universitário Salesiano-
UniSales , mais especificamente os dados das mantenedora e mantida ; um histórico 
da implantação e desenvolvimento , assim como os objetivos e metas estabelecidos 
em seu Planejamento Estratégico . 

 
1.1 - DADOS INSTITUCIONAIS 

 
1.1.1 Dados da mantenedora 

 
Nome : Inspetoria São João Bosco - ISJB 
CNPJ : 33.583.592/0001-70 
Endereço : Av. 31 de Março , 435 – Dom Cabral 
Cidade : Belo Horizonte UF : MG CEP : 30535-000 
Fone : (31) 2103-1200 Fax : (31) 2103-1201 
e-mail : isjb@salesiano.br 

 
Inspetor : Pe. Gildasio Mendes 
Nacionalidade : brasileiro 
Estado civil : solteiro 
Endereço : Av. 31 de Março, 435 – Dom Cabral 
Cidade: Belo Horizonte UF : MG CEP : 30535-000 
Fone : (31) 2103-1200 Fax : (31) 2103-1201 
e-mail : inspetorbh@salesiano.br 

 

Vice-inspetor : Pe. Ricardo Sávio do Sacramento 
Nacionalidade : brasileiro 
Estado civil : solteiro 
Endereço : Av. 31 de Março, 435 – Dom Cabral 
Cidade : Belo Horizonte  UF : MG CEP : 30535-000 
Fone : (31) 2103-1200 Fax : (31) 2103-1201 
e-mail : ricardo@salesiano.br 

 
1.1.1   Dados da mantida 

 
Corpo Dirigente da Mantida 

 
Nome : Centro Universitário Salesiano-UniSales 
CNPJ : 33.583.592/0069-69 
Endereço : Av. Vitória, 950 – Forte São João 
Cidade : Vitória UF : ES  CEP : 29017-950 
Fone : (27) 3331-8500  Fax : (27) 3222-3820 
e-mail : dirfcses@salesiano.br 

 
Chancelerl : Pe. Gildásio Mendes 
Nacionalidade : brasileiro 
Estado civil : solteiro 
Endereço : Av. 31 de Março, 435 – Dom Cabral 
Cidade: Belo Horizonte UF : MG CEP : 30535-000 

mailto:isjb@salesiano.br
mailto:inspetorbh@salesiano.br
mailto:ricardo@salesiano.br
mailto:dirfcses@salesiano.br
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Fone : (31) 2103-1200 Fax : (31) 2103-1201 
e-mail : orestes@salesiano.br 

 
 

Reitor : Cledson Martas Rodrigues 
Nacionalidade : brasileiro 
Estado civil : casado 
Endereço : Av. Vitória, 950 – Forte São João 
Cidade : Vitória UF : ES CEP : 29017-950 
Fone : (27) 3331-8500 
e-mail : cledson@salesiano.br 

 
Diretoria Acadêmica : Lis Helena Pinheiro Paula 
Nacionalidade : brasileira 
Estado civil : casada 
Endereço : R. Prof. Belmiro Siqueira , 85 – Aptº 1404 – Enseada do Suá 
Cidade : Vitória UF : ES CEP : 29050-580 
Fone : (27) 3331-8571 
e-mail : lis.helena@salesiano.br 

 
 

1.2 – BREVE HISTÓRICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO 
 

A Centro Universitário Salesiano nasce da consciência de que é “necessário 
procurar conhecer os novos tempos e adaptarmo-nos a eles . Isso significa respeitar 
as pessoas” . São palavras de Dom Bosco1, pronunciadas na segunda metade do 
século XIX. 

 
Como Instituição de Ensino Superior (IES) , tem plena consciência de seu 
compromisso com a educação . Educação que passa pelo ensino , que significa 
compromisso com o aprendizado do aluno , ativamente empenhado na construção 
de seu conhecimento . Não “abre mão” , também , de ser uma universidade no 
sentido de que , qualquer que seja seu campo de estudo , quer apreciá-lo 
universalmente . 

 
A Centro Universitário Salesiano-UniSales é uma instituição de ensino superior que 
tem origem e dá continuidade à obra de Dom Bosco , esse sacerdote que , no  
século dezenove , soube antecipar a solução de tantos problemas com que se 
depara a juventude , ainda na atualidade . Por isso , a Instituição tem como fonte de 
inspiração os princípios evangélicos e o espírito da pedagogia Salesiana de Dom 
Bosco , tais como afloram na consciência de educadores e educandos , no momento 
histórico atual 2. 
É com essa visão do processo educativo que nasceu o documento Identidade das 
Instituições Salesianas de Educação Superior (IUS) , resultado do consenso 
entre as máximas autoridades acadêmicas das instituições , os inspetores 
provinciais por elas responsáveis e vários membros do Conselho Geral . Com a 

 

 

1 
MB XVI, 416. 

mailto:orestes@salesiano.br
mailto:cledson@salesiano.br
mailto:lis.helena@salesiano.br


9 
 

aprovação do Reitor-Mor e de seu Conselho , e com a participação de toda a 
comunidade , o Programa Comum 

 
[...] fonte principal de inspiração e orientação do projeto institucional com 
que cada uma das IUS justifica , planeja e realiza a sua missão cultural e 
científica , educativa e pastoral como serviço salesiano a uma sociedade 
concreta da qual se sente parte e em favor da qual se empenha com todas 
as suas forças 2. 

Além disso , orienta a definição dos rumos da Instituição , decidindo aonde se 
pretende chegar e norteia as ações que levarão ao sucesso e , por isso mesmo ,  
são decisões importantes que viabilizam a implantação de estratégias para que os 
objetivos sejam atingidos . Também estabelece a ligação entre os objetivos , meios  
e fins e possibilita maximizar o nível de desempenho universitário , aperfeiçoando a 
qualidade dos seus processos educacionais . 

 
A Instituição consciente da sua responsabilidade e do seu papel na educação 
estrutura-se a partir da seguinte Missão : Promover a formação de profissionais 
comprometidos com a vida e a transformação social , contribuindo com a 
construção de uma sociedade justa , solidária e sustentável . 

 
A definição conjunta do chamado “rumo” da organização é estabelecida pelo esforço 
coletivo daqueles que a formam . Esse esforço começa pelo entendimento de como 
está a organização , considerando o foco daqueles a quem serve : os clientes 
internos e externos . 

 
Tudo isso requer da comunidade acadêmica um esforço de constante formação – 
científica , pedagógica , ética e cristã , uma reflexão sistemática a respeito da 
orientação de seu projeto institucional e um diálogo interdisciplinar intenso a respeito 
dos principais desafios da sociedade . 

 

1.2.1 Histórico de Implantação e Desenvolvimento do Centro 
Universitário Salesiano-UniSales 

 
Dom Bosco , fundador da Congregação Salesiana , no ano de 1859 , percebeu , 
desde o início de seu trabalho educativo , a necessidade de escolas profissionais 
para que os meninos pudessem estudar e aprender algum ofício , o que se tornou 
uma prioridade para a ação dos salesianos . 

 
Pouco a pouco , Dom Bosco foi desenvolvendo a idéia de uma associação de 
pessoas dedicadas à educação da juventude , especialmente a mais carente . Em 
1869 , com o apoio do Papa Pio IX , a Igreja deu a primeira aprovação a este 
projeto. Assim , em 1874 , a Sociedade de São Francisco de Sales foi reconhecida 
definitivamente pela Santa Sé . O nome Sociedade de São Francisco de Sales foi 
escolhido em homenagem ao santo , conhecido pela extrema bondade e mansidão . 
Com o passar do tempo , essa sociedade passou a ser mais conhecida como 
Congregação Salesiana ou Salesianos de Dom Bosco . 
A Congregação Salesiana possui um Conselho Geral em Roma e 84 circunscrições 
jurídicas , denominadas Inspetorias , disseminadas por todos os continentes , em 

 

2 
Identidade Instituições de Educação Superior (IUS) – ANEXO A. 
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123 países . Em 1938 , a fundação do Sonada Salesian College , na Índia , 
constituiu-se na primeira inserção da Congregação Salesiana no ensino superior . 
Hoje , a Congregação conta com 61 Instituições Universitárias Salesianas (IUS) no 
mundo , das quais 21 delas nas Américas . Destas , 12 no Brasil . 

 
Os salesianos na América Latina 

 
Os primeiros missionários salesianos partiram do porto de Gênova , na Itália , em 14 
de novembro de 1875 , com destino à Argentina . Salesianos e salesianas 
percorreram milhares de quilômetros a cavalo , de charrete ou em pequenos barcos 
pelos rios , matas e montanhas da Patagônia . 

 
Os salesianos no Brasil 

 
Em 6 de dezembro de 1876 , aportava no Rio de Janeiro uma segunda expedição 
vinda da Patagônia . O Bispo do Rio , Dom Lacerda , foi ter com os missionários e 
perguntou a eles por que sempre iam para a Argentina e não se estabeleciam no 
Brasil . 

 
Dom Pedro II os recebeu e disse que já era tempo de os Salesianos premiarem 
tantos anos de espera e expectativas . 
Finalmente , os Salesianos chegaram ao Brasil em 14 de julho de 1883 . Como a 
febre amarela assolava o Rio de Janeiro , o bispo Dom Lacerda optou por instalá-los 
em uma chácara no bairro Santa Rosa , em Niterói . 

 
Assim , a primeira obra Salesiana no Brasil foi o Colégio Santa Rosa , de Niterói , 
que foi instalado no segundo semestre de 1883 . 

 
A partir das primeiras décadas do século XX , para dar resposta a uma série de 
necessidades locais , os Salesianos passaram também a se dedicar ao ensino não 
profissional , fundando escolas em várias partes do Brasil . 

 
Ao final de 1895 , a obra Salesiana no Brasil contava com casas em Niterói , São 
Paulo , Lorena , Cuiabá e Recife , as casas das irmãs em Guaratinguetá e Araras e 
uma colônia indígena no Mato Grosso . Em 1896 , surgiu a Escola Agrícola de 
Cachoeira do Campo , em Minas Gerais . Em 1901 , já eram 18 casas . Em 1915 , 
os Salesianos se estabeleceram nos estados do Amazonas , Pará e Rondônia . 

 
Assim , em 1915 , eles já marcavam presença em todas as regiões do país . Da 
Amazônia ao Rio Grande Do Sul . 

 

Hoje , os Salesianos no Brasil se congregam em regiões que recebem o nome de 
Inspetorias . Atualmente , são seis inspetorias : Inspetoria Salesiana Missionária da 
Amazônia, com sede em Manaus; Inspetoria São Luis Gonzaga, com sede em 
Recife; Inspetoria São João Bosco, com sede em Belo Horizonte; Inspetoria Nossa 
Senhora Auxiliadora, com sede em São Paulo; Inspetoria São Pio X do Sul, com 
sede em Porto Alegre e Inspetoria Salesiana do Mato Grosso, com sede em Campo 
Grande. 
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As atividades de ensino superior salesianas no Brasil tiveram início com a Faculdade 
de Ciências Administrativas e Contábeis de São Paulo, em 1939. Hoje, entre as 
Instituições Salesianas brasileiras, incluem-se: a Universidade Católica Dom Bosco 
de Campo Grande, a Universidade Católica de Brasília e o Centro Universitário 
Salesiano de São Paulo–UNISAL, entre outras. 

 
Inspetoria São João Dom Bosco 

 
Fundada em 1947 , a inspetoria São João Bosco (ISJB) congrega os salesianos dos 
estados de Minas Gerais , Rio de Janeiro , Espírito Santo , Goiás , Tocantins e 
Distrito Federal . Em suas mais de 50 obras de instituições , essa inspetoria 
desenvolve as mais variadas atividades. 

 
A ISJB desenvolve o estilo Salesiano de educação . Fazendo de Jesus Cristo e do 
evangelho seu ponto de referência , procura orientar o processo educativo , de  
forma a buscar amadurecimento da liberdade , responsabilidade , formação da 
consciência e dos critérios de avaliação e de julgamento , desenvolvimento da 
dimensão social como atitude de serviço . Preocupa-se com os valores da cultura . 
Procura criar a cultura do diálogo e da solidariedade . Valoriza o patrimônio que os 
educandos trazem , despertando suas potencialidades , abrindo-os para novas 
perspectivas . Procura marcar o relacionamento interpessoal pela confiança , 
participação , acolhida e coragem de apresentar propostas . Valoriza a presença do 
educador entre os educandos , fazendo da assistência-presença uma forma ativa de 
educação . 

 
As atividades são desenvolvidas por meio de oratórios festivos , oratórios diários , 
centros de atendimento ao adolescente trabalhador (CESAM) , centros de 
atendimento aos meninos com trajetória de rua , casas de semi-liberdade , escolas 
de ensino médio , instituições de ensino superior , centro de apoio à família 
Salesiana , paróquias , centro de articulação dos direitos da criança e do 
adolescente e articulação da juventude Salesiana (AJS) . 

 

Na Inspetoria São João Bosco (ISJB) as atividades de ensino superior tiveram início 
em 1954 , quando foi criada a Faculdade Dom Bosco de Filosofia , Ciências e Letras 
de São João Del-Rei , em Minas Gerais . A ISJB , além de ser co-mantenedora da 
Universidade Católica de Brasília , é a mantenedora do Instituto Santo Tomás de 
Aquino (ISTA) , que ministra os cursos de Filosofia e Teologia , em Belo Horizonte , 
e do Centro Universitário Salesiano-UniSales . 

 
1.2.2 Objetivo Institucionais 

 
O Centro Universitário Salesiano-UniSales, observados os desígnios da educação 
superior, tem por finalidade promover a formação de profissionais comprometidos 
com a vida e a transformação social, contribuindo com a construção de uma 
sociedade justa, solidária e sustentável para que se: 

 
I - construa maior igualdade de partilha e de justiça; 

II - busque uma sociedade livre, democrática e participativa; e 
III - superem as discriminações na construção de uma convivência pluralista. 
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São objetivos do Centro Universitário Salesiano-UniSales, sem prejuízo dos 
estabelecidos na legislação vigente: 

 
I - contribuir para a formação de profissionais nas diferentes áreas de 

conhecimento, habilitados para o eficiente desempenho de suas 
funções, comprometidos com o desenvolvimento social e o pleno 
exercício da cidadania; 

II - promover o ensino nos diferentes níveis, a pesquisa, a extensão e a 
responsabilidade social, nas diversas áreas e modalidades do 
conhecimento humano; 

III - prestar serviços especializados à sociedade e estabelecer com esta uma 
relação de reciprocidade e solidariedade, dentro de suas possibilidades 
e suas áreas de atuação; 

IV - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e  
do pensamento reflexivo; 

V - promover a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
otimizando recursos, comprometendo-se com a inovação e a 
sistematização do conhecimento; 

VI - incentivar a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem o patrimônio da humanidade, por meio do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação; 

VII - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, 
colaborando na sua formação contínua; 

VIII - buscar intercâmbio e interação com instituições que promovam a 
educação, a ciência, a cultura e a arte, especialmente com as 
instituições Salesianas de Educação Superior (IUS); 

IX - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais; e 

X - promover o envolvimento entre o ensino superior e a educação básica 
conforme a Lei 13.174, de vinte e um de outubro de dois mil e quinze. 

 
1.3. IDENTIDADE CORPORATIVA 

A identidade corporativa da Instituição orienta a definição dos seus rumos, decidindo 
aonde se pretende chegar e norteia as ações que levarão ao sucesso e, por isso 
mesmo, são decisões importantes que viabilizam a implantação de estratégias para 
que os objetivos sejam atingidos. Também estabelece a ligação entre os objetivos, 
meios e fins e possibilita maximizar o nível de desempenho universitário, 
aperfeiçoando a qualidade dos seus processos educacionais. 

 
A definição conjunta do chamado “rumo” da organização é estabelecida pelo esforço 
coletivo daqueles que a formam. Esse esforço começa pelo entendimento de como 
está à organização, considerando o foco daqueles a quem serve: os clientes 
internos e externos. 

 
1.3.1. Missão 

A Instituição, consciente da sua responsabilidade e do seu papel na educação, 
estrutura-se a partir da seguinte Missão: Promover a formação de profissionais 
comprometidos com a vida e a transformação social, contribuindo com a 
construção de uma sociedade justa, solidária e sustentável. 
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1.3.2. Visão 

Ser, até 2021, reconhecido como referência da qualidade do ensino e promoção de 
iniciação e pesquisa científicas e extensão institucional. 

 
1.3.3. Valores 

Os valores identificam a linha filosófica para todas as atividades da instituição, 
indicando o comportamento adequado para que a missão e a visão possam ser 
concretizadas. Com esse objetivo, o Centro Universitário Salesiano-UniSales definiu 
os seguintes valores: 

• Igualdade; 

• Liberdade; 

• Ética; 

• Honestidade; 

• Integridade; 

• Justiça; 

• Solidariedade; 

• Dignidade. 

 
1.3.4. Princípios filosóficos e teórico-metodológicos orientadores 

das práticas acadêmicas da Instituição. 

A Pedagogia Salesiana é baseada no Sistema Preventivo de Dom Bosco, no qual os 
jovens são agentes de sua própria história e seu potencial para o bem pode ser 
estimulado. Assim, Dom Bosco firmou sua estratégia educativa sobre um conjunto 
de crenças e valores. 

 

Com sua orientação religiosa cristã, a Educação Salesiana acredita que: 
 

✓ Na Igreja, Deus nos chama a sermos sinais e portadores do amor aos jovens, 
especialmente os mais pobres; 

✓ Todo jovem tem potencialidade para o bem; 
✓ O jovem é protagonista de sua formação e de sua história; 
✓ A Escola é ambiente capaz de desenvolver a educação integral, humana e 

cristã; 
✓ A função da escola é educar e não somente instruir. 

 
Esses Postulados de Fé fundamentam a ação educativa salesiana e produzem 
profundas consequências na forma de conceber o conhecimento como ingrediente 
fundamental para a prática pedagógica. Uma prática fundamentada nos seguintes 
valores: 

 
✓ O critério preventivo; 
✓ O ambiente educativo; 
✓ As forças interiores; 
✓ A presença animadora; 
✓ A relação pessoal. 



14 
 

 

O critério preventivo procura encaminhar as possibilidades para experiências 
positivas. O ambiente educativo salesiano pretende ser um ambiente acolhedor e 
onde os relacionamentos sejam marcados pela confiança , tranquilidade e 
protagonismo . 

 
As forças interiores prevêem que os educandos sejam acolhidos 
desinteressadamente e com solicitude. O acolhimento precede a qualquer outro 
passo educativo. 

 
A relação pessoal é mais um dos valores que compõem o Sistema Preventivo de 
Dom Bosco. Essa relação se baseia na valorização e respeito constante do 
patrimônio individual e da acolhida incondicional do educando, buscando-se sempre 
o diálogo, incansavelmente, e demonstrando confiança no ser humano. 

 
O perfil salesiano caracteriza-se por: 

 
✓ Formar uma rede, a chamada Família Salesiana, que está espalhada pelo 

mundo; 
✓ Buscar eficiência e qualidade por meio de conteúdos significativos, 

oferecendo instrução, privilegiando o ambiente educativo, atento e crítico aos 
fenômenos culturais, interagindo educativamente e procurando superar 
didáticas repetitivas, orientando para um projeto de vida com visão humana e 
evangélica do trabalho e atualização permanente; 

✓ Basear-se nos valores evangélicos, com identidade católica, porém aberta 
aos valores multirreligiosos e multiculturais; 

✓ Fundamentar-se na Pedagogia Salesiana e no sistema preventivo, que busca 
a formação da pessoa estimulando o protagonismo juvenil; 

✓ Atuar consciente da função e responsabilidade social, promovendo a 
formação social e profissional, animando o ambiente e atuando 
preventivamente. 

 

Os valores do espírito e da pedagogia salesiana, nascidos do Sistema Preventivo 
vivido por Dom Bosco no Oratório de Valdocco (Constituições da Sociedade de São 
Francisco de Sales), enriquecem a natureza, a atividade e o estilo do universitário e 
comporta: 

 
✓ Uma opção prioritária pelos jovens, especialmente das classes populares; 
✓ Uma relação integral entre cultura, ciência, técnica, educação e 

evangelização, profissionalismo e integridade de vida (razão e religião, bons 
cristãos e honestos cidadãos); 

✓ Uma experiência comunitária baseada na presença, com espírito de família, 
dos docentes e do pessoal de gestão entre si e para os estudantes; 

✓ Um estilo acadêmico e educativo de relacionamentos, baseado em um amor 
manifestado aos alunos e por eles percebido (amorevolezza). 

 
Assim sendo, por meio das crenças, valores e perfil salesiano, o Centro Universitário 
Salesiano-UniSales delineia suas políticas e diretrizes que orientam as ações 
acadêmicas e a consecução dos objetivos institucionais. 
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2. A REGIÃO DE INSERÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 
 

2.1. DIAGNÓSTICO SÓCIOECONÔMICO E CULTURAL DE VITÓRIA E 
REGIÃO 

 
Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, é uma cidade de grande vitalidade 
socioeconômica, cujo PIB per capita, em 2012, fora de R$ 86.009,28 (oitenta e seis 
mil e nove reais e vinte e oito centavos), concentrando 49,84% do PIB da Região 
Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) e 29,03% do PIB do Espírito Santo. A 
capital é responsável por 26,17% do total de empregos formais no Espírito Santo e 
42,52%, na RMGV. O setor de serviços representa 45,34% dos empregos gerados 
na cidade e a Administração Pública responde por 28,56%. 

 
Segundo dados extraídos do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, Vitória já 
conquistara diversos títulos de impacto, dentre os quais merecem destaque os 
seguintes: capital mais empreendedora do Brasil (Endeavor), melhor cidade do 
Brasil para se abrir um negócio (Urban Systems/Exame), 2ª capital mais 
transparente do Brasil (Associação Contas Abertas), capital com melhor Índice de 
Desempenho do SUS (IDSUS), capital com melhor qualidade de vida (ProTeste), 4ª 
cidade mais digital do Brasil (Revista Wireless- Mundi), capital com maior 
crescimento no Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e Gestão (IRFS), capital 
com maior PIB per capita do Brasil (R$ 85.794,33), capital com melhores condições 
para se fazer carreira, capital com melhor Índice de Competitividade do Turismo 
Nacional - Aspectos Ambientais (MTur), capital com melhor Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) etc. 

 

Os prêmios e indicadores supracitados revelam uma cidade com pujança econômica 
e efervescência cultural, na qual a educação (tanto a pública quanto a privada) 
ocupam posições de destaque no ranking nacional. 

 
2.2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO (UNISALES) desenvolve suas 
atividades na microrregião de Vitória, também chamada de “Grande Vitória” ou, 
ainda, Região Metropolitana de Vitória, e encontra-se circunscrita na Mesorregião 
Central Espírito-Santense. O Estado do Espírito Santo é constituído por 78 (setenta 
e oito) Municípios e ocupa uma extensão geográfica correspondente a 46.098,571 
km2. 

 
Vitória é a capital do Espírito Santo que, juntamente com os Estados de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, compõem a Região Sudeste do Brasil. O 
município é constituído por uma ilha principal, várias ilhas menores no seu entorno 
além das ilhas da Trindade e Martin Vaz distantes 1.140 km, e uma parte continental 
situada ao norte, totalizando uma área de 98,194 km². Vitória integra, juntamente 
com os municípios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana e Vila Velha a 
Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), que possui cerca de 1.884.096 
habitantes (IBGE - Estimativa populacional de 2014). 

 
Os dados do IBGE, 2010 mostram que os sete municípios que compõem a Grande 
Vitória (Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Fundão e Guarapari) somam, 
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atualmente, 1.685.384 habitantes3, cerca de 46% do total de moradores no Estado, 
dos quais aproximadamente 362.097 pessoas restam em situação de residência na 
área de incidência direta da IES, porquanto desenvolve suas atividades na 
microrregião de Vitória. 

 
2.3. ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DE VITÓRIA E REGIÃO 

 
O Estado do Espírito Santo é constituído por 78 (setenta e oito) Municípios e ocupa 
uma extensão geográfica correspondente a 46.098,571 km2. Conta com uma 
população total estimada em 2016 de 3.973.697 (três milhões, novecentos e setenta 
e três mil, seiscentos e noventa e sete) habitantes, sendo o décimo quarto estado 
em população do Brasil, com uma densidade populacional de 86,2 hab./km2 e uma 
taxa de crescimento demográfico de 1,3% ao ano. Atualmente 83,5% dos habitantes 
encontram-se nas áreas urbanas. 

 
Segundo dados de 2018 apresentados pelo IBGE em parceria com o Instituto Jones 
dos Santos Neves (IJSN), 48% (quarenta e oito por cento) da população urbana do 
Espírito Santo (ES) concentra-se na Região Metropolitana da Grande Vitória, 
composta pelos municípios de Vitória, Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana e 
Vila Velha. 

 
Dados econômicos apresentados revelam que o ES apresenta índices de 
crescimento acima da média nacional. Em 2018, a economia capixaba cresceu 2,3% 
em relação ao último trimestre de 2017, resultado superior à média nacional de 
1,4%, de acordo com a pesquisa. De igual forma, dados divulgados pelo Ministério 
do Trabalho refletem um crescimento do mercado formal de trabalho com aumento 
no número de postos de trabalho em todos os setores da economia capixaba. 
Conjuntamente, tais dados apontam para uma realidade promissora. Agrega-se a 
isso um aumento no nível de investimentos feitos em diversas áreas, em especial na 
educação, turismo, ciência, tecnologia e exportação. 

 

Em logística, educação, informática, turismo, telecomunicações e comércio exterior, 
Vitória apresenta um grau de especialização muito maior que o apresentado pelos 
mesmos setores em nível estadual. Isso vem corroborar a informação de que Vitória 
tem como principal componente de seu PIB a prestação de serviços, de acordo com 
o IBGE. Nesse setor estão algumas oportunidades na cidade. 

 
A projeção populacional demonstra a tendência crescente com projeção para 2030 
de 4.481.6714. 

 

Dentre a população urbana do Estado, 1.374.241 habitantes são economicamente 
ativos. O número de crianças com menos de seis anos de idade é de 279.633 
habitantes, enquanto a de idosos (com mais de 60 anos) representa 15% da 
população  do  Estado.  A  População  entre  15  e  39  anos,  representa  38,2%  da 

 

3Censo Demográfico 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/es/vitoria.html>. Acesso em 18 fev. 2018 

 
 

4CENSO DEMOGRÁFIO 2010 – IBGE 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/populacao_por_municipio.shtm
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/es/vitoria.html
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população total e é esta a faixa etária dos alunos de ensino médio e superior. (PNAD 
2015). 

 
A despeito da crise mundial e da redução do PIB do Espírito Santo em 1,1% no ano 
de 2013, a atividade econômica do Espírito Santo apresentou crescimento de 3,7% 
para o terceiro trimestre de 2014, quando comparado ao trimestre imediatamente 
anterior. O resultado é superior aos registrados nos 13 últimos trimestres. O PIB 
capixaba alcançou um crescimento de 2,8% nos últimos doze meses (de outubro de 
2013 a setembro de 2014), sinalizando para uma trajetória de retomada de 
crescimento da economia estadual. O crescimento do PIB em 2014 foi acima da 
média nacional e a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo informa 
um crescimento acelerado nas indústrias projetando para 2015 um crescimento de 
industrial da ordem de 5%. 

 
O crescimento econômico do Estado tem refletido nas condições sociais. De acordo 
com IDH 2010 dois municípios da Região Metropolitana de Vitória figuram com IDH 
entre os mais altos do País, Vitória é a 4ª colocada com índice de nação 
desenvolvida, isto é, 0,845; e Vila Velha possui um IDH de 0,800. 

 
O Estado registrou, segundo o IBGE 2010, um crescimento na produção industrial 
de 22,3% em 2010, o que representou o maior crescimento entre os estados 
brasileiros. O setor industrial, alavancado principalmente pela indústria extrativa de 
mármore e granito e de petróleo é a grande responsável pelo crescimento 
econômico do estado, tendo como principais atividades a extração mineral, a 
metalurgia básica e exploração de gás e petróleo. As descobertas e já iniciadas 
atividades de exploração de grandes bacias de petróleo, com expectativa de 
produção de um milhão de barris por dia – produção semelhante ao que se produzia 
na bacia de Campos durante o ano de 2001 – contribuem significativamente para a 
projeção de um futuro de crescimento econômico para este estado. 

 

Nos últimos anos, o Espírito Santo foi destaque na produção de petróleo e gás 
natural no Brasil. Em 2002 ocupava a 5ª posição no ranking brasileiro de reservas e, 
em 2006, tornou-se a segunda maior província petrolífera do País. Atualmente, com 
uma produção de 300 mil barris/dia tem como perspectiva de chegar a 500 mil/dia 
até 2015. 

 
A amplitude proporcionada pela cadeia econômica de petróleo e gás prevê desde 
trabalhos como hotelaria, alimentação e manutenção até operações complexas de 
alta tecnologia, o que impulsiona a movimentação de toda rede de atividades 
econômicas na região. A Federação das Indústrias do Espírito Santo manifestou 
preocupação com o crescimento acelerado do Espírito Santo, em função do pouco 
tempo para a formação de mão-de-obra qualificada para atendimento de todas as 
áreas de geração de riquezas. A observação da história indica que os países que 
conseguiram se desenvolver a partir da renda petroleira foram os que já tinham uma 
boa base como educação de qualidade para ocupação dos postos de trabalho. 
(FINDES e IJNS)5. 

 

 

5 
Federação das Indústrias do Espírito Santo Revista da Indústria Capixaba nº 2 ano 2014 e IJNS – Nota Técnica 

34-2014 
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Além do destaque da indústria extrativa, a necessidade de escoamento da produção 
e a localização geográfica fez do Espírito Santo um Estado com vocação para o 
comércio, em especial para o comércio exterior. Em termos de infraestrutura para o 
comércio, seja para o mercado interno, como com o mercado externo, o Estado se 
destaca, principalmente por seu complexo portuário que é o maior da América 
Latina. 

 
A pauta de exportação reflete a diversificação da economia espírito-santense e a 
significativa participação dos diferentes setores da economia estadual e a integração 
cada vez mais acentuada entre os produtores locais e os mercados internacionais, 
impulsionados pela atual desvalorização cambial que tornou os produtos brasileiros 
mais competitivos no cenário mundial, aumentando ainda mais a sua lucratividade 
interna e os instrumentos para modernização e ampliação de alguns setores 
nacionais. 

 
O volume de exportação do Estado no ano de 2013 aumentou de US$ 8,776 bi para 
US$ 10,467 bi. Entre janeiro e outubro de 2014, o Espírito Santo registrou aumento 
nas suas exportações de 19,27%, em relação ao mesmo período de 2013. 

 
O Espírito Santo tem conseguido destaque por seus índices macroeconômicos: “as 
empresas capixabas confirmam essa vontade do Espírito Santo de andar para frente 
e comparecem com um ótimo desempenho nesse quesito”. Esse ativismo 
econômico fez com que o Estado crescesse bem acima da média nacional nos 
últimos anos e com perfil de economia bastante diversificado. A Construção Civil, no 
Espírito Santo cresceu 294% nos últimos cinco anos. Ela utiliza 70 mil pessoas em 
seus canteiros de obras e faturou quase R$ 3 bilhões, no ano passado. 

 

O Estado ainda se destaca no Agronegócio com uma crescente produção de 
celulose, exportador de mamão papaya e gengibre e maior produtor de café conilon 
do Brasil. No setor moveleiro emprega mais de 36 mil pessoas, caracterizado pela 
alta tecnologia e pela sustentabilidade das florestas plantadas. 

 
Na última década os indicadores de vendas, emprego e produção foram positivos. 
Para isso, contribuíram tanto as empresas industriais de porte dimensionado, 
nascidas na conjuntura econômica dos 'grandes projetos' dos anos 80, como a 
Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST (Arcelor Mittal) e a Aracruz Celulose 
(Fibria), quanto setores como o têxtil, de confecções e de calçados, formados por 
centenas de pequenas e médias empresas. 

 
De 2010 a 2015 o PIB do Espírito Santo obteve crescimento maior que a média do 
país, a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo informou um 
crescimento industrial da ordem de 5% em 2015, quando o PIB do país reduzia em 
2,3%. No entanto, a análise das estatísticas recentes mostrou redução das 
atividades econômicas do Espírito Santo e a queda o PIB em 2016. 

 
O Centro Universitário Salesiano-UniSales desenvolve suas atividades na 
microrregião de Vitória, também chamada de “Grande Vitória” ou, ainda, Região 
Metropolitana de Vitória, e encontra-se circunscrita na Mesorregião Central Espírito- 
Santense. Atualmente, a “Grande Vitória”, que atingiu uma taxa de urbanização de 
98%, exerce a função de centralizar algumas atividades de grande escala e de 
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serviços especializados, típicas de grandes metrópoles, para uma vasta região onde 
não existe nenhuma outra cidade com dimensão e infraestrutura suficiente para 
abrigar estas atividades. A área de influência do polo da “Grande Vitória” abrange o 
interior do Estado, o sul da Bahia e o leste de Minas Gerais. 

 
O papel da região, ora descrita, pode ser claramente identificado quando se observa 
a centralização populacional, econômica, tributária, produtiva e difusão da cultura, 
da informação, do conhecimento, do intercâmbio com o exterior e dos serviços 
derivados da condição de abrigar a capital do Estado. 

 
Estão concentradas nessa Área Metropolitana cerca de 50% da população, 79% dos 
empregos do setor serviço, 53% dos veículos de passeio e de transportes 
registrados no Espírito Santo e 35% da arrecadação, participando Vitória com 
53,61% no ICMS Estadual. 

 
Vários setores da economia se destacam na região: Comércio Exterior (exportações 
de celulose, mármore, granito, aço) com 4,8% das exportações brasileiras e 6% das 
importações nos grandes portos do Estado (Porto de Vitória, Capuaba, Tubarão e 
Praia Mole); Comércio e serviços (Várias redes de hotéis, shoppings e restaurantes); 
Industrial (com a presença de grandes indústrias: Arcellor Mittal, Vale e Fibria). 

 
Ademais, a cidade de Vitória procura manter suas tradições culturais a partir da 
valorização da religiosidade, da dança, do teatro, da culinária e da música. O congo 
é, sem dúvida, uma das manifestações culturais mais importantes do município. 
Essa dança praticada em vários Estados brasileiros tem nas bandas de congo de 
tradição secular, espaço para recriar e reconstruir a identidade da população da 
cidade. 

 

A culinária baseia-se na torta capixaba e na moqueca como pratos típicos da cidade, 
mas pelo seu tom multicultural, não é difícil encontrar na cidade, restaurantes e 
apreciadores de cozinhas nacionais e internacionais. 

 
O capixaba segue sendo um povo cordial, receptivo e absolutamente desprovido de 
traços culturais marcantes, mas aos poucos vai se descobrindo como povo 
construtor de uma história baseada no trabalho, na superação das dificuldades, que 
se impuseram desde a época do descobrimento, e que durante anos se 
potencializaram com o esquecimento político imposto pelo governo. 

 
2.4. ASPECTOS EDUCACIONAIS NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA 

 

De acordo com os dados educacionais do Espírito Santo (2013), totalizados pela 
Secretaria de Estado da Educação, a Região Metropolitana contava com 1026 
estabelecimentos escolares, com cerca de 480,7 mil alunos matriculados no ensino 
fundamental, sendo 253,2 mil no 1° grau e 54,2 mil no 2° grau. 

 
Nos últimos anos, tem crescido significativamente a participação do município no 
ensino fundamental, assim como da iniciativa privada, tendência reforçada pelo 
aumento da demanda e pela crise crônica do erário público, que tem afetado 
sobremaneira a rede estadual. 
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O ensino médio é atendido tanto pela administração pública estadual como pela  
rede privada, tendo oferta adequada e com boa qualidade. De acordo com o Setor 
de Estatística da Secretaria de Estado da Educação DAD/SEDU, o número de 
estabelecimentos de ensino no Espírito Santo atinge o total de 4.513 unidades. 
Desses, 1467 são do Estado, enquanto 3046 estão sob a responsabilidade dos 
municípios, 494 são da rede privada e 12 são de órgãos federais. Esses 
estabelecimentos abrigam o total de 139.067 alunos. 

 
No que concerne ao âmbito educacional a pesquisa informa que o sistema estadual 
de ensino conta com 466 escolas públicas, 426 escolas particulares e 22 institutos 
federais. Somente no ensino médio foram registradas 123.937 matriculas. Dados 
divulgados pelo MEC através do senso da educação básica apontam que o Estado 
do ES tem o melhor ensino médio do Brasil. Em 2017 a taxa de abandono escolar 
nesse nível de ensino foi na ordem de 0% e a taxa de aprovação de 100%, o que de 
certa maneira potencializa o preenchimento de vagas no ensino superior do Estado. 

 
Portanto, os contextos socioeducacional e econômico ensejam um cenário pujante 
para os próximos anos. Cenário que será sustentado por um desenvolvimento 
semelhante dos recursos humanos disponíveis nos diversos segmentos que 
compõem o setor produtivo e de suporte à sua infraestrutura. 

 
A qualificação profissional em diferentes áreas se faz necessária e, nesse universo, 
um profissional jurídico que atue na composição, mediação e prevenção de conflitos 
com técnica, criticidade, responsabilidade e ética dará essencial suporte a esse 
crescimento frente ao constante dinamismo da legislação, doutrina e jurisprudência. 

 

2.5. ESTATÍSTICAS DO ENSINO SUPERIOR PRIVADO NO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO E REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA 

 
O Espírito Santo atual se apresenta como forte opção para o recebimento de 
investimentos, já que possui uma localização estratégica, por estar próximo aos 
grandes centros consumidores (Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte) e por 
dispor de uma rede de transportes com opção rodoviária e ferroviária, além de 
contar com uma infraestrutura portuária à espera de investimentos para se tornar 
competitiva. 

 
Hoje o Estado vem diversificando sua área de investimentos e, consequentemente, 
gerando alternativas de emprego a partir de inovações na área agrícola, logística, 
mármore e granito, extração de petróleo e transporte e siderurgia. 

 
A taxa de desocupação no Espírito Santo é menor que a taxa de desocupação do 
Brasil e em março de 2015 foi de 7,9%. Dentre as Unidades da Federação o Espírito 
Santo ocupa o 8º lugar de menor taxa de variação na taxa de desocupação. 

 
O rendimento médio habitual dos trabalhadores do Estado é de R$ 1.771,00 sem 
variação na comparação entre o primeiro trimestre de 2015 com o último trimestre de 
2014.6 

 

6O Mercado de Trabalho no Espírito Santo – Primeiro Trimestre de 2015. Instituto de Pesquisas do Espírito 
Santo – IJSN NT 18. 
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Segundo a Companhia de Desenvolvimentos de Vitória (CDV), a especialização das 
atividades que se desenvolvem na Grande Vitória e, em especial na capital, é de tal 
ordem que cerca de 69% do emprego do mercado de trabalho encontram-se na 
produção de serviços (incluída a administração pública), 16% no comércio e 15% no 
setor industrial. 

 
O emprego industrial está concentrado na indústria da construção civil e na indústria 
extrativa do petróleo, que emprega um terço da força do trabalho industrial da 
região. 

 
Na área comercial, os varejistas absorvem 88% da força de trabalho empregado no 
setor e os atacadistas 12% desse potencial. 

 
Na área de serviços, o setor público responde por 50% do emprego total do setor e 
esta taxa se eleva para 60% se acrescida das concessionárias públicas e dos 
bancos estatais. 

 
Segundo dados divulgados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), referentes 
ao Estado do Espírito Santo, os cursos oferecidos pelas IES's privadas capixabas 
foram disponibilizados por Faculdades (78,55%) e Centros Universitários (21,44%). 

 
Ao tempo do referido levantamento, enquanto instituições públicas ofereciam 
aproximadamente 160 (cento e sessenta) cursos, as privadas disponibilizavam cerca 
de 450 (quatrocentos e cinquenta), espelhando, também em terras capixabas, as 
realidades do Brasil e do Sudeste, nas quais as particulares oferecem o maior 
número de cursos. 

 

Segundo dados divulgados pelo INEP no Censo de 2017, enquanto a média 
brasileira é de 2,5 alunos matriculados na rede privada para cada aluno matriculado 
na rede pública, no Estado do Espírito Santo a proporção de estudantes em cursos 
de graduação presenciais da rede privada é maior ou igual a 3, a revelar, portanto, 
uma demanda significativa no setor. 

 
Embora a forte crise econômica iniciada em 2015 tenha estancado o ritmo de 
crescimento do número de matrículas no ensino superior, dados recentes divulgados 
pelo INEP, no ano de 2019, reportam reaceleração no setor, gerando boas 
perspectivas para os próximos anos. 

 
O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em estudo panorâmico realizado há 
alguns anos, indicara que os cursos mais ofertados no Estado do Espírito Santo 
foram Administração (10,13%), Pedagogia (8,31%), Direito (5,32%) e Ciências 
Contábeis (4,65%). 

 

Conquanto o número de vagas nos cursos jurídicos esteja em ascensão no Estado 
do Espírito Santo – o qual possui mais de 30 (trinta) cursos –, é imperioso registrar 
que, num universo de dezenas de faculdades, apenas 5 (cinco) delas ostentam o 
selo “OAB Recomenda”, por meio do qual a Ordem dos Advogados do Brasil 
chancela a qualidade do ensino oferecido pela IES. 
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Decerto, o próprio mercado capixaba, carente de cursos jurídicos de qualidade, 
incumbir-se-á de distinguir as instituições que propiciam um aprendizado efetivo e 
significativo daquelas que não o fazem. 

 
 

2.6. A INSERÇÃO DO CURSO NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO 

 
2.6.1. Necessidade Social e Justificativa da Oferta do Curso – 
enfatizar as especificidades do curso. 

 
O curso de Engenharia Elétrica Centro Universitário Salesiano tem a missão de 
formar engenheiros comprometidos com a vida e conscientes do seu protagonismo 
na melhoria da qualidade de vida da população urbana e rural do país. 

 
Esse comprometimento de formação provém do comprometimento base que a 
comunidade Salesiana sempre teve com a sociedade na qual se insere . Assim 
sendo , os compromissos com a qualidade da formação técnica e humana das 
pessoas envolvidas é alvo fundamental , e devem caminhar juntos levando ao 
resultado final de prestação de serviços de Engenharia com a preocupação do 
crescimento da qualidade de vida da população , com respeito irrestrito aos 
procedimentos de sustentabilidade , ética e humanidade . 

 
O crescimento econômico vem acomapnhado de crescimento populacional e 
consequentemente das necessidades , não só da industria e comércio , mas 
também populacionais . A engenharia elétrica , hoje , está presente com grande 
abrangência de setores da população como : equipamentos domésticos de 
necessidades básicas domiciliares , segurança , entretenimento , comunicações , 
transporte , e de forma cada vez mais incisiva na assistência médica , hospitalar , 
terapêutica e de apoio a diagnósticos . Isso leva a demanda cada vez maior de 
profissionais qualificados para atuação nesses diversos setores de atividades . 

 

2.6.2. O Campo de Trabalho para os Egressos do Curso 
 

O nosso estado do Espírito Santo é o menor estado da região Sudeste do Brasil , na 
qual está inserido , e também de não farta disponibilidade de recursos financeiros 
originariamente . 

 
O Estado do Espírito Santo , bem como todo o Brasil , passou , a partir da década  
de 70 , por um processo de crescimento econômico focado na construção de 
grandes parques industriais , concentrados em sua maioria na região da Grande 
Vitória : Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST, Usinas de Pelotização da 
Companhia Vale do Rio Doce , Usina de Pelotização Samarco , Aracruz Celulose 
hoje FIBRIA , além do complexo portuário abrangendo os portos de Tubarão, Barra 
do Riacho e o terminal de exportação de Ubu . Também experimenta uma grande 
expansão de outras industrias e atividades produtivas nos pólos industriais de 
Carapina na Serra e na região de Vila Velha . 

 
Há alguns poucos anos atrás teve sua economia alavancada por atividades de 
comércio exterior e de exploração de petróleo . Isso , dentre outras causas , levou a 
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um crescimento demográfico considerável , que já vinha se manifestando desde à 
implantação de parques industriais na região da grande Vitória e vizinhanças . 
Outro aspecto relevante foi a abertura do mercado brasileiro nos anos 90 ao 
mercado mundial , que contribuiu para as atividades econômicas do ES , uma vez 
que o Estado tem posição geográfica privilegiada , boa disponibilidade para 
infraestrutura portuária e ferroviária e uma política de incentivo à instalação de 
indústrias . Isso atraiu grandes investidores nacionais e estrangeiros fazendo com 
que o Estado passasse a uma posição boa no cenário nacional , aumentando o seu 
produto interno bruto (PIB) nos últimos anos . 

 
Essa fase do crescimento econômico do Estado , conhecido como “Grandes 
Projetos Industriais” , trouxe como consequência uma concentração de riqueza na 
região da Grande Vitória e uma nova configuração sócio-geográfica decorrente do 
processo de migração da população da área rural para a área urbana . Esse 
crescimento populacional exigiu , e continua exigindo , o crescimento das áreas de 
habitação e de serviços de atendimento comercial , social e assistenciais como os 
de saúde dentre outros . 

 
Ante isso , observa-se que a demanda de serviços de Engenharia Elétrica , nas suas 
diversas áreas , tem crescido constantemente ao longo do tempo . 

 
Ainda contamos no nosso estado comum grande contingente de Engenheiros 
eletricista oriundos de outras unidades da federação , e isso pode ter como uma das 
interpretações a carência de profissionais dessa área no nosso estado . 

 
Algumas áreas ainda estão praticamente inexploradas pelos cursos de Engenharia 
Elétrica em nosso estado , como as aplicações em instalações médico-hospitalares 
e de apoio ao diagnóstico , bem como outras . 

 

Assim sendo , um novo curso de Engenharia Elétrica com visão ampliada para 
essas , bem como para outras , áreas deficitárias , como as de Engenharia Clínica , 
acompanhando a colocação feita no parágrafo imediatamente anterior , nos leva a 
vislumbrar uma ampla demanda de novos profissionais bem formados para essas 
atividades profissionais . 

 
Nesse contexto, o Centro Universitário Salesiano-UniSales estabeleceu como um 
dos seus objetivos a criação do curso de graduação em Engenharia Elétrica , 
buscando se consolidar como instituição de referência em termos de ensino , 
pesquisa e extensão no âmbito das Engenharias em nível nacional , propiciando 
uma  excelência na qualidade do ensino e ainda suprindo a necessidade da 
coletividade regional no que se refere a educação superior , proporcionando a 
formação de engenheiros e desta forma , promovendo uma melhoria da qualidade 
de vida da população . 
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3 O CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

 
 

Sua concepção está baseada na formação profissional para o trabalho , 
considerando a interdisciplinaridade , a flexibilização para a qualificação por meio 
das certificações parciais , a introdução de conteúdos de formação geral e específica 
coerentes com o enfoque de desenvolvimento de competências e habilidades , com 
o objetivo de favorecer a construção progressiva das competências pertinentes à 
área , além da formação de profissionais comprometidos com a vida e a 
transformação social . 

 
Com integralização em 10 semestres , formação em 5 anos , possibilita também a 
complementação posterior da formação do aluno por meio de cursos de pós- 
graduação . 

 
O curso se desenvolve com base no “ABP - Aprendizado Baseado em 
Projetos/Problemas” (PBL – Project/Problems Based Learning) . Assim sendo 
contará com carga-horária presencial de 3000 h incluindo Projetos Integradores e 
não-presencial de 600 h , e com as cargas de Atividades Compensatória , Estágio 
Supervionado e Extensão . 

 
 

3.1 IDENTIFICAÇÃO 
 

a) Nome do Curso: Engenharia Elétrica 
b) Grau: Bacharelado 
c) Modalidade do Curso: EducaçãoPresencial e EaD 
d) Número de Vagas Anuais: 100 vagas 
e) Turno de Funcionamento: Noturno ou Matutino 
f) Regime de Matrícula: Semestral 
g) Tempo Mínimo de Integralização: 10 semestres 
h) Tempo Máximo de Integralização: 18 semestres 
i) Carga horária total do curso: 3.600 horas 
j) Endereço: Av. Vitória, 950 – Forte São João - Cidade : Vitória - UF : ES - CEP : 

29017-950 , Fone : (27) 3331-8500 

 
 

3.2 A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO CURSO 
 

O curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário Salesiano-UniSales cumpre 
em sua organização didático-pedagógica o disposto nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia , instituídas pela Resolução 
CNE/CES nº 2 , de 24 de abril de 2019 . 

 
Do mesmo modo são cumpridas, no concernente à organização didático-pedagógica 
do curso de Engenharia Elétrica as obrigações presentes nas seguintes legislações 
pertinentes ao tema: 

 

a) Projeto Pedagógico Institucional do Centro Universitário Salesiano-UniSales 
(PPI) ; 
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b) Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário Salesiano-
UniSales (PDI); 

c) Lei nº 9.394, de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; 

d) Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional 
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; 

e) Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a oferta de 
Libras nos cursos superiores; 

f) Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, que define o conceito de 
hora-aula; 

g) Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004, que dispõe sobre as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico- 
raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena; 

h) Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga 
horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos 
cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial; 

i) Resolução CNE nº 1, de 30 de maio de 2012, que dispõe sobre as 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; 

j) Resolução CNE/CES nº 2 de 24 de abril de 2019 que Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia . 

 
As ações desenvolvidas no curso de Engenharia Elétrica estão orientadas 
igualmente pelo Regimento Institucional e pelas Resoluções decorrentes das 
deliberações dos seus órgãos deliberativos internos. 

 
3.3. OBJETIVOS DO CURSO ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

3.3.1. Objetivos Gerais 
 

A Eletricidade é um meio de transmissão e distribuição de energia bem como de 
transmissão , recepção e processamento de informação , sendo de importância 
fundamental nas diversas atividades humanas na atualidade , na sociedade civil , 
nos meios industriais , comerciais , transportes , segurança , na medicina , enfim em 
praticamente todas os setores de atividades . 

 
O objetivo do curso proposto é a formação de Engenheiros Eletricistas qualificados 
para o exercício da profissão , por meio de uma sólida formação técnico-científica e 
profissional, desenvolvida através de habilidades teóricas e experimentais , 
capacitando-os para exercer as atividades inerentes de suas habilitação profissional 
de forma sustentável e de acordo com a ética profissional e do trato com a 
sociedade civil . 

 
3.3.2. Objetivos específicos 

 
O exercício da profissão de Engenheiro é regulamentada pela Lei 5194/66 . Com o 
contínuo desenvolvimento tecnológico , o desafio é a formação de um Engenheiro 
que mantenha-se atualizado em um processo de aprendizado permanente . De 
acordo com Parecer CES 1362/02 , no qual se baseou a Resolução CNE/CES 
11/2002 : .... o antigo conceito de currículo , entendido como grade curricular que 
formaliza a estrutura de um curso de graduação , é substituído por um conceito bem 
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mais amplo , que pode ser traduzido pelo conjunto de experiências de aprendizado 
que o estudante incorpora durante o processo participativo de desenvolver um 
programa de estudos coerentemente integrado , e com carga horária mínima para 
integralização ditada pela Resolução nº 2 de 2007 e seguida da Resolução nº 2 de 
2019 . 

 
Assim sendo , os alvos estabelecidos na Res. CNE/CES nº11/2002 são os 
seguintes: 

 

• Formar profissionais com uma sólida base técnico-científica que possibilite 
iniciativas criativas diante dos problemas que se apresentarem no exercício 
profissional ; 

• Formar profissionais com a capacidade de produzir , sistematizar e socializar o 
saber no campo da Engenharia Elétrica , disponibilizando para a comunidade 
externa , com ênfase nas questões regionais ; 

• Desenvolver habilidades de interlocução e de trabalho multidisciplinar e 
interdisciplinar no exercício da profissão ; 

• Formar profissionais com uma visão sistêmica da engenharia e capacidade de 
analisar globalmente e agir localmente ; 

• Formar profissionais com uma visão humanista e comprometidos com o exercício 
cidadão da profissão ; 

• Desenvolver a capacidade de gestão de empreendimentos nas diversas áreas de 
atuação do engenheiro eletricista , inclusive no setor público ; 

• Formar profissionais para atender às necessidades da coletividade e contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida do cidadão , respeitando o meio ambiente ; 

• Identificar e estimular as qualidades essenciais de cada profissional para a 
liderança , pesquisa , administração e organização ; 

• Promover a iniciação científica e tecnológica na área de Engenharia Elétrica , 
oportunizando o contato do aluno com a pesquisa e desenvolvimento de 
tecnologias . 

 

3.4. PERFIL DO EGRESSO 
 

3.4.1. Perfil geral do Egresso do Curso segue o disposto nas DCN’s e nas 
Portarias do e-MEC 

 
O curso de graduação em Engenharia Elétrica Centro Universitário Salesiano-
UniSales visa formar profissionais com conhecimentos genéricos e com opção de 
aprofundamento em áreas específicas . 

 
O currículo do curso é constituído de forma a capacitar o profissional a desenvolver 
espírito crítico para tomada de decisões e exercer a engenharia exercendo as 
funções de execução , consultoria , projeto , gerenciamento e pesquisa . 

 
Também é valorizada a integração dos diversos conteúdos explorados no curso 
levando , e incentivando , o aluno a trabalhar a iniciativa de solução de problemas de 
engenharia . Isso por intermédio de projetos , multidisciplinares e de decisões sobre 
quais conhecimentos adquiridos são mais adequados à obter solução . 
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será um texto institucional que necessitará apenas de complementos para 
ajustar às especificidades de cada curso. Neste texto, na parte específica do curso, 
importa destacar temas transversais que podem perpassar diferentes 
módulos/temas geradores do curso. 

Em consonância com a Resolução CNE/CES nº 11 de 11/03/2002 e CNE/CES nº 2 
de 24/04/2019 , o curso de Engenharia Elétrica formará profissionais com as 
seguintes competências e habilidades : 

 
• aplicar conhecimentos matemáticos , científicos , tecnológicos e instrumentais 
no exercício da engenharia Elétrica ; 
• projetar e conduzir experimentos , e interpretar os resultados , com enfoque 
na pesquisa e desenvolvimento de novos sistemas e tecnologias adequadas à 
Engenharia Elétrica e nos diversos campos de sua área de atuação ; 
• planejar , supervisionar , elaborar e coordenar projetos e serviços relativos a 
engenharia Elétrica ; 
• identificar e analisar problemas no exercício da profissão propondo soluções 
de engenharia adequadas , avaliando aspectos de economicidade e impacto 
sócio-ambiental ; 
• desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas no exercício da 
profissão de engenharia Elétrica ; 
• comunicar-se eficientemente nas formas escrita , oral e gráfica ; 
• organizar , atuar e coordenar equipes multidisciplinares de trabalho ; 
• compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais ; 
• avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia ; 
• assumir a postura de permanente busca de atualização profissional . 

 

3.5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA 

 
3.5.1. Princípios orientadores da matriz curricular 

 

 

3.5.2. Estrutura Curricular 
 

De acordo com as Diretrizes Curriculares , estabelecidas na Resolução CNE/CES nº 
2 de 24/04/2019 , o curso de Engenharia Elétrica Centro Universitário Salesiano-
UniSales foi estruturado contemplando : núcleos de conteúdos básico , 
profissionalizante e especifico ; estágio curricular obrigatório ; trabalho de conclusão 
de curso ; atividades curriculares complementares ; projetos integradores e libras . 

 
3.5.2.1 Núcleo de Conteúdos Básicos: 

 
O núcleo básico , que objetiva fornecer aos alunos os conhecimentos e 
competências nos aspectos teóricos e práticos necessários à assimilação dos 
conhecimentos e competências a serem trabalhados no núcleo profissional , conta 
com 1030 horas (≈ 28,6 % do total) , que abrangem as seguintes áreas de 
conhecimento : de metodologia científica e tecnológica , comunicação e expressão , 
informática , matemática , física , fenômenos de transporte , mecânica dos sólidos , 
química , ciência e tecnologia dos materiais , administração , economia e 
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humanidades , ciências Sociais e cidadania . As atividades se apóiam em desafios , 
extensão e atividades complementares . 

 
3.5.2.2 Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes: 

 
O núcleo profissionalizante esta estruturado com um total de 600 horas (≈ 16,7% do 
total) , com estudos em desafios bem como atividades de extensão e 
complementares , distribuídos nas seguintes áreas de conhecimento : programação 
de computadores , eletricidade e materiais elétricos e eletrônicos , circuitos elétricos, 
eletrônica analógica , eletrônica digital , conversão de energia , controle de sistemas 
dinâmicos, controle da qualidade , instrumentação eletro-eletrônica e modelagem de 
sistemas e processos dinâmicos . 

 
3.5.2.3 Núcleo de Conteúdos Específicos: 

 
Neste núcleo , com 1970 horas (≈ 54,7 % do total) , são aprofundados os 
conhecimentos profissionalizantes , através das atividades em desafios e 
extensão/atividades complementares versando sobre : Máquinas elétricas , 
Instalações Elétricas Prediais e Industriais , Controle e Automação Industrial , 
Eletrônica Industrial , Microprocessadores e Microcontroladores , Sistemas 
Embutidos (ou Embarcados) , Sistemas de Energia e Fontes Alternativas  de 
Energia. Também está estabelecida a atividade de estágio supervisionado na área 
específica do curso . 

 
3.5.2.4 Estágio Curricular Obrigatório: 

 

O estágio curricular obrigatório , com 180 horas (obedecendo o mínimo de 160 h) , 
será realizado no 10º período como forma consolidar os conhecimentos adquiridos 
partir da aplicação prática num ambiente de trabalho real (industrias , escritórios de 
planejamento , projetos e/ou gerenciamento , concessionárias de energia) ,  
Hospitais e Clínicas médicas e de apoio a diagnóstico etc , sendo acompanhado por 
Professor de área compatível e no período letivo do Centro Universitário Salesiano-
UniSales . 

 
Com essa carga horária espera-se uma confirmação de formação sólida , tendo em 
vista a diretriz teoria-prática da política de ensino do Centro Universitário Salesiano-
UniSales . 

 
3.5.2.5 Trabalho de Conclusão de Curso: 

 

O trabalho de conclusão de concurso , de caráter obrigatório , objetiva a síntese e 
integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso e será desenvolvido nos 
9º e 10º períodos , totalizando 120 horas de trabalho individual sob a orientação de 
Professor qualificado no assunto alvo do trabalho além dessa carga horária . 

 
3.5.2.6 Atividades Curriculares Complementares: 

 
As atividades curriculares complementares estão distribuídas ao longo do curso , 
iniciando-se a partir do 1º período e terminando no 10º período perfazendo um total 
de 100 horas . As atividades curriculares complementares , regidas pela Resolução 
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Distribuição por Núcleos de Competências 

28,6 % 

54,7 % 

Núcleo Básico (B) 

Núcleo Profissional (P) 

Núcleo Específico (E) 

16,7 % 

nº 04/2013 do Conselho Superior do Centro Universitário Salesiano-UniSales 
(COSUP) , objetivam complementar a formação do aluno com habilidades e 
competências que extrapolam as vivenciadas em sala de aula , tendo o caráter 
obrigatório . 

 
Assim , as atividades curriculares complementares serão desenvolvidas em 
consonância com as políticas de ensino , pesquisa e extensão , sendo obrigatórias , 
porém flexíveis , uma vez que possibilitam ao aluno a construção de saberes nas 
áreas de maior interesse . 

 
3.5.2.7 Projeto Integrador: 

 
As atividades denominadas Projeto Integrador estão distribuídas ao longo do curso 
nos períodos , iniciando-se a partir do 1º período e terminando no 10º período (10 
Projetos Integradores) perfazendo um total de 600 horas . As atividades de 
Projeto(s) Integrador(es) , regidas pela Resolução nº 03/2015 do Conselho Superior 
do Centro Universitário Salesiano-UniSales (COSUP) , buscam desenvolver a 
interconteúdoridade objetivando estabelecer a integração dos conhecimentos 
desenvolvidos nas diversas unidades curriculares de eixos interconteudores , i.é 
formado por conteúdos afins . São componentes curriculares obrigatórios . 

 
3.5.2.8 Libras: 

 
A disciplina de Libras está prevista na estrutura curricular do curso de Engenharia 
Elétrica , como disciplina optativa , atendendo aos preceitos do Dec. Nº 5.626/2005. 

 

Assim , em consonância com o CNE/CES nº 2 de 18 de junho de 2007 , o curso de 
Engenharia Elétrica terá a duração mínima de 5 (cinco) anos ou 10 semestres 
letivos, compreendendo carga horária efetiva global de 3.780,00 horas , obrigatórias 
para integralização do curso e obtenção do título , com a seguinte distribuição : 
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A estrutura do curso de Engenharia Elétrica se baseia na metodologia ABP – 
“Aprendizado Baseado em Projetos/Problemas” combinada com o “Aprender 
Fazendo” . 

 
Na formatação da estrutura curricular foram considerados os aspectos de 
flexibilidade , Interconteúdoridade (interdisciplinaridade) , Acessibilidade 
metodológica , Compatibilidade da carga horária , e articulação da teoria com a 
prática bem como o Conteúdo de Libras . 

 
- Flexibilidade - essa vertente possibilita ao aluno uma matriz menos engessada e 
permite a liberdade de oferta ao longo da trajetória formativa . Isso se mostra viável 
ante a estrutura baseada em ABP pois a variedade de projetos levando à satisfação 
de conhecimentos desejáveis e de acordo com os eixos , ou núcleos , estruturantes 
é perfeitamente possível . 
Essa metodologia apresenta inerentemente grande flexibilidade pois são 
estabelecidos “Desafios Semestrais” , 4 desafios por semestre e mais um Projeto 
Integrado também semestral , todos executados na forma presencial e perfazendo 
uma carga horária semestral total de 300 h . Esses desafios e o projeto integrador 
são estabelecidos em torno de temas centrais pré-estabelecidos aliando o conjunto 
de conhecimentos mínimos necessários à formação do engenheiro aos demais 
conhecimentos provocadores do desenvolvimento próprio de competências pelo 
aluno . Isto prioriza de forma efetiva o protagonismo do aluno no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento de competências . 
Junta-se a essas atividades presenciais atividades de ensino a distância (EAD) 
complementando conhecimentos clássicos e auxiliando em atividades de 
complementação , como os possíveis de serem desenvolvidos de forma 
Complementar . 
Assim , quanto à flexibilidade , além da metodologia , a estrutura curricular possibilita 
por meio das Atividades Curriculares Complementares e pelos Projetos Integradores 
a possibilidade do aluno ampliar a sua formação em diferentes dimensões e setores 
da engenharia elétrica . 

 

- Interconteudoridade – o aspecto de interconteudoridade , ou de 
interdisciplinaridade , fica sobremaneira beneficiado com a metodologia ABP , cujos 
projetos desafios componentes curriculares , são inerentemente multidisciplinares . 
Isto se deve ao fato de que esses desafios orbitam em torno de conhecimentos , ou 
competências , já a prióri desejáveis para a formação do profissional sob os 
aspectos de desenvolvimentos de projetos práticos ao longo da carreira profissional . 
No que se refere a interconteudoridade , ou interdisciplinaridade , e em acordo com 
as políticas de ensino do Centro Universitário Salesiano-UniSales , a estrutura 
curricular possibilita a construção do conhecimento de forma encadeada , visto que 
em cada semestre as atividades utilizam e aprofundam os conhecimentos já 
assimilados , inclusive levando em consideração da demanda de mercado a qual 
sofre modificações ao longo do tempo. 
A interdisciplinaridade também se faz presente ao levar ao conhecimento do aluno 
outras áreas de conhecimento como : administração , considerações ambientais , 
sociologia , economia , aspectos legais , entre outras . 

 
- Acessibilidade metodológica – os recursos computacionais e de comunicações 

digitais reduz as, ou mesmo leva à ausência de , barreiras nos métodos e técnicas 
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de estudo e de ação educativa . A disponibilidade de vídeo-conferências é um 

exemplo de possibilidades de suprir necessidades de acesso aos instrumentos 

instrucionais e de projetos conjuntos de forma remota . Essa acessibilidade 

metodológica , permitem estratégias e métodos diferenciados de atividades letivas 

ou avaliações aplicáveis em diferentes contextos 
 

- Compatibilidade da carga horária – a carga horária para os cursos de engenharia 
é determinada na resolução nº 2 de 24 de abril de 2019 e que referencia a legislação 
pertinente atual . Contemplando os núcleos de conteúdos básico , profissionalizante 
e especifico ; estágio curricular obrigatório ; trabalho de conclusão de curso ; 
atividades curriculares complementares ; projetos integradores e libras , com suas 
porcentagens da carga horária total adotada , valores mínimos e/ou máximos de 
atividades , bem como carga horária mínima de integralização do curso de 
engenharia proposto . 
A determinação dessas cargas horárias no curso de Engenharia Elétrica do Centro 
Universitário Salesiano-UniSales foi feita obedecendo essas especificações de modo 
que as atividades de desafios da metodologia ABP adotada englobam 
conhecimentos dos 3 eixos estruturantes perfazendo as porcentagens pré 
estabelecidas na legislação vigente . 

 
- Articulação teoria e prática – Quanto à interação da teoria com a prática a matriz 
curricular buscou trabalhar a teoria associada à prática desde o inicio do curso , com 
inserção de atividades práticas , como também as atividades curriculares 
complementares , os projetos integradores , o estágio supervisionado e o trabalho  
de conclusão de curso . 
Cabe destacar que , em conformidade com as políticas de pesquisa e extensão , 
constante no PDI , os alunos do curso de Engenharia Elétrica serão estimulados , no 
âmbito das atividades curriculares complementares , à participação em atividades de 
iniciação científica ; publicação de artigos ; apresentação de trabalhos ; participação 
em congressos , seminários , mesas-redondas , etc ; visitas técnicas e excursões 
acadêmicas , participação em Empresa Júnior , entre outros. 

 
- Conteúdo de Libras – A disciplina de Libras está prevista na estrutura curricular 
do curso de Engenharia Elétrica , como disciplina optativa , atendendo aos preceitos 
do Dec. Nº 5.626/2005. 
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3.5.3. Matriz Curricular 
 

MATRIZ CURRICULAR 
 

1º PERÍODO 

Projetos/Desafios CH 
presencial 

CH 
EAD 

Desafio 1.1 - Engª : Áreas de atuação e o Desenvolvimento Humano 60,00 10,00 

Desafio 1.2 - Localização , Deslocamento de Objetos 60,00 10,00 

Desafio 1.3 - Fontes e Sumidouros , e Circulação de Campos 60,00 10,00 

Desafio 1.4 - Rotinas e Programação de Atividades 60,00 10,00 

Projeto Integrador I - Programação de Tarefas e Rotas 60,00 20,00 

Subtotal 300,00 60,00 

Total 360,00  

2º PERÍODO 

Projetos/Desafios CH 
presencial 

CH 
EAD 

Desafio 2.1 - O Cálculo Diferencial 60,00 10,00 

Desafio 2.2 - Aplicação Natural do Cálculo Diferencial 60,00 10,00 

Desafio 2.3 - Compostos e Aplicações em Engª 60,00 10,00 

Desafio 2.4 - Representação Gráfica na Engª 60,00 10,00 

Projeto Integrador II - Lay-out de Placas de Circ. Impresso 60,00 10,00 

Subtotal 300,00 50,00 

Atividades Curriculares Complementares I  10,00 

Total 360,00  

3º PERÍODO 

Desafio 3.1 - Aplicação do Cálculo Integral na Engª 60,00 10,00 

Desafio 3.2 - Aplicações Interativas de Física na Engª 60,00 10,00 

Desafio 3.3 - Estruturas , Mecanismos e Aplic. Em Engª 60,00 10,00 

Desafio 3.4 - Grandezas Elétricas e Medida Elétricas 60,00 10,00 

Projeto Integrador III - Calor e Óptica na Engª Elétrica 60,00 10,00 

Subtotal 300,00 50,00 

Atividades Curriculares Complementares II  10,00 

Total 360,00  

4º PERÍODO 

Conteúdo Hora aula Hora 
relógio 

Desafio 4.1 - Sistemas Dinâmicos e Matemática 60,00 10,00 

Desafio 4.2 - Aplicando Eletricidade e Eletromagnetismo 60,00 10,00 

Desafio 4.3 - Eletromagnetismo no dia-a-dia 60,00 10,00 

Desafio 4.4 - Principios de Tranformações de Energia 60,00 10,00 

Projeto Integrador IV - Sistemas Eletromagnéticos dinâmicos 60,00 10,00 

Subtotal 300,00 50,00 

Atividades Curriculares Complementares III  10,00 

Total 360,00  

5º PERÍODO 

Desafio 5.1 - Realização matemática computacional 60,00 10,00 

Desafio 5.2 - Circuitos elétricos em Regime Permanente 60,00 10,00 

Desafio 5.3 - Dispositivos Semicondutores Básico 60,00 10,00 

Desafio 5.4 - Verificando Dinâmicas Computacionalmente 60,00 10,00 

Projeto Integrador V - Verificando Dinâmicas Computacionalmente 60,00 10,00 

Subtotal 300,00 50,00 

Atividades Curriculares Complementares IV  10,00 

Total 360,00  

 

Desafio 61 - Circuitos Elétricos em Regime Transitório e Pulsado 60,00 10,00 

Desafio 62 - Medindo Grandezas em Engª 60,00 10,00 
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Desafio 63 - A Eletrônica Discreta 60,00 10,00 

Desafio 64 - Eletrônica Analógica 60,00 10,00 

Projeto Integrador VI - Eletrônica no dia-a-dia do homem moderno 60,00 10,00 

Subtotal 300,00 50,00 

Atividades Curriculares Complementares V  10,00 

Estágio   

Total 360,00  

7º PERÍODO 

Desafio 71 - Transformadores , Motores elétricos 60,00 10,00 

Desafio 72 - Geradores Elétricos 60,00 10,00 

Desafio 73 - Fazendo as coisas funcionarem a contento 60,00 10,00 

Desafio 74 - Microprocessadores e Microcontroladores 60,00 10,00 

Projeto Integrador VII - A Eletrônica e os Sistemas Dinâmicos 60,00 10,00 

Subtotal 300,00 50,00 

Atividades Curriculares Complementares VI  10,00 

Estágio   

Total 360,00  

8º PERÍODO 

Desafio 81 - Realizando Comunicações com Sinais Eletromagnéticos 60,00 10,00 

Desafio 82 - A Eletricidade em Casa (Domótica) 60,00 10,00 

Desafio 83 - Apoio da Eletroeletrônica na Industria 60,00 10,00 

Desafio 84 - Sistemas Digitais em Controle 60,00 20,00 

Projeto Integrador VIII - Sistemas Embutidos ou Embarcados 60,00 10,00 

Subtotal 300,00 60,00 

Estágio   

Total 360,00  

9º PERÍODO 

Desafio 91 - Comunicação de Dados e Automação Industrial 60,00 10,00 

Desafio 92 - A Eletricidade na Industria e no Comércio 60,00 10,00 

Desafio 93 - Soluções eletrônicas para a Indústria 60,00 10,00 

Desafio 94 - Aplicações Mecatônicas I 60,00 20,00 

Projeto Integrador IX [Projeto (Trabalho) de Conclusão de Curso I]  10,00 

Subtotal 240,00 60,00 

Estágio   

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC I 60,00  

Total 360,00  

10º PERÍODO 

Desafio 101 - Aplicações Mecatrônica II 60,00 60,00 

Projeto Integrador X [Projeto (Trabalho) de Conclusão de Curso II   

Subtotal 60,00 60,00 

Estágio 180,00  

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC II 60,00  

Total 360,00  

   

Carga horária conteúdos (incluindo TCC) 3.360,00  

Atividades Curriculares Complementares (ACC) 60,00  

Estágio Obrigatório 180,00  

% Estágio e ACC 6,7 % 

Total 3.600,00  

 

LEGENDA CH Presencial CH EAD 

Eixo de Formação Básica 860,00 170,00 

Eixo de Formação Profissional 520,00 40,00 

Eixo de Formação Específica 1.320,00 330,00 
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TCC 120,00 0 

ACC 0,00 60,00 

ESTÁGIO 180,00 0 

TOTAL 3.000,00 600,00 

 
 

3.5.4. Forma de Execução do Currículo do Curso e da Carga Horária 
 

A carga horária do curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário Salesiano-
UniSales será executada parte na forma presencial e parte na forma presencial 
constando de desafios e parte na forma de ensino a distância (EAD) . 
Os desafios consistem de atividades desenvolvidas pelos estudantes em sala de 
trabalho com a orientação e acompanhamento de professor(es) qualificado(s) , 
envolvendo problemas , ou projetos , de engenharia elétrica que para suas soluções 
ou desenvolvimentos despertem a necessidade e a devida dedicação à absorção de 
conhecimentos fundamentais (básicos , profissionais ou específicos conforme o 
caso) conjugando a criatividade na obtenção da solução do problema ou na 
elaboração do projeto com os conhecimentos e ganho de competência desejável , 
mas com o protagonismo do estudante . 
A parte do estudo em EAD visa levar o estudante a estudar e tomar conhecimento 
de método consagrados e ferramental de projeto e desenvolvimento em engenharia 
de forma autônoma mas supervisionado por professor(es) habilitado(s) do Centro 
Universitário Salesiano-UniSales . 

 
3.5.5. Conteúdos Optativas (entre estas deve-se incluir Libras) 

 
As disciplinas ou Atividades Optativas visam dar maior flexibilidade de formação 
considerando os interesses próprios do corpo discente bem como à sazonalidade da 
demanda de competências de engenharia elétrica pelo mercado onde estamos 
inseridos . 
É fato que , de acordo com o caminhar do desenvolvimento social e econômico do 
universo de inserção dos egressos do curso , a demanda de mercado de engenharia 
varia , às vezes de forma significativa , alterando os interesses e demanda de 
mercado . Assim os futuros egresso têm mais graus de liberdade com uma grade 
curricular mais flexível podendo optar por atividades distintas , mesmo dentro de um 
mesmo universo econômico social pelas suas afinidades profissionais pessoais . 

 
3.6. COMPONENTES CURRICULARES DO CURSO – Conteúdos 
Integrantes 
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2º Período 

Grade Curricular - Engª Elétrica - UCV 

Centro Universitário 

 
 
 

Código Desafio Tema Central dos Desafios Conteúdos Integrantes Núcleo CH 

 
 11 Engª : Áreas de atuação e o Economia Básica B 20 

 Desenvolvimento Humano Introdução à Engenharia (Elétrica) P 40 

 12 Localização , Deslocamento , Álgebra Linear B 60 

 13 Fontes e Sumidouros , e Circulação Geometria Analítica B 60 

 14 Rotinas e Programação de Atividades Lógica e Programação (Lógica e Programação) P 60 

 (PI1 ) Programação de Tarefas e Rotas PI 1 P 60 

 Conteúdos EAD distribuídos nos Desafios Comunicação e Expressão B 30 

 Ciências do Ambiente e Sustentabilidade B 30 

 CH em Desafios Presenciais Pres. 300 

CH Total EAD EAD 60 

CH Total do Período  360 

 

 

Código Desafio Tema Central dos Desafios Conteúdos Integrantes Núcleo CH 

 
 21 O Cálculo Diferencial Cálculo I (Funções , Limites e Derivadas) B 60 

 22 Aplicação Natural do Cálculo Diferencial Física I (Mecânica Clássica) B 60 

 23 Compostos e Aplicações em Engª Quimica Tecnológica (Química) B 60 

 24 Representação Gráfica na Engª Desenho Técnico (CAD e Software de Eletro-Eletrônica) B 60 

 (PI2) Lay-out de Placas de Circ. Impresso PI 2 P 60 

1º Período 
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  Atividades Curriculares Complementares (EAD) P 10 

 Conteúdos EAD distribuídos nos Desafios Estudos Sócio Antropológicos (Sociologia) B 15 

 Educação e Diversidade B 15 

 Metodologia da Pesquisa B 20 

 CH em Desafios Presenciais Pres. 300 

CH Total EAD EAD 60 

CH Total do Período  360 

 

 3º Período  

 

Código Desafio Tema Central dos Desafios Conteúdos Integrantes Núcleo CH 

 

 31 Aplicação do Cálculo Integral na Engª Cálculo II (Cálculo Integral) B 60 

 32 Aplicações Interativas de Física na Engª Física II (Termodinâmica e Fluidos) B 60 

 33 Estruturas , Mecanismos e Aplic. Em Engª Mecânica Geral (Mecânica dos Sólidos) B 60 

 34 Grandezas Elétricas e Medida Elétrricas Fundamentos de Eletricidade e Medidas Elétricas B 60 

 (PI3) Calor e Óptica na Engª PI 3 P 60 

  Atividades Curriculares Complementares (EAD) P 10 

 Conteúdos EAD distribuídos nos Desafios Ciência dos Materiais (Materiais e Estrutura dos Mater.) B 20 

 Fundamentos de Eletromagnetismo B 30 

 CH em Desafios Presenciais Pres. 300 

CH Total EAD EAD 60 

CH Total do Período  360 

 

 4º Período  

 

Código Desafio Tema Central dos Desafios Conteúdos Integrantes Núcleo CH 
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 41 Sistemas Dinâmicos e Matemática Cálculo III (Equações Diferenciais e Integrais) B 60 

 42 Aplicando Eletricidade e Eletromagnetismo Física III (Eletricidade e Eletromagnetismo) B 60 

 43 Eletromagnetismo no dia-a-dia Estatística e Probabilidade B 60 

 44 Principios de Tranformações de Energia Eletricidade Aplicada II (Energia Elétrica e suas Transformações) B 60 

 (PI4) Sistemas Eletromagnéticos dinâmicos PI 4 P 60 

  Atividades Curriculares Complementares (EAD) P 10 

 Conteúdos EAD distribuídos nos Desafios Materiais Elétricos e Eletrônicos P 30 

 Introdução à Administração (Administração) B 20 

 CH em Desafios Presenciais Pres. 300 

CH Total EAD EAD 60 

CH Total do Período  360 

 

 5º Período  

 

Código Desafio Tema Central dos Desafios Conteúdos Integrantes Núcleo CH 

 

 51 Realização matemática computacional Cálculo Numérico P 60 

 52 Circuitos elétricos em Regime Permanente Circuitos Elétricos I (Circuitos Elétricos CC) E 60 

 53 Dispositivos Semicondutores Básico Eletrônica Analógica I (Dispos. , Fontes e AO's)) E 60 

 54 Verificando Dinâmicas Computacionalmente Informática (Informática) P 60 

 (PI5) Verificando Dinâmicas Computacionalmente PI 5 P 60 

  Atividades Curriculares Complementares (EAD) P 10 

 Conteúdos EAD distribuídos nos Desafios Cálculo IV (Complementos de Cálcuo e Váriáveis Comp.) E 30 

 Física IV (Óptica e Física Moderna) E 20 

 CH em Desafios Presenciais Pres. 300 

CH Total EAD EAD 60 
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 CH Total do Período  360 

 

 6º Período  

 

Código Desafio Tema Central dos Desafios Conteúdos Integrantes Núcleo CH 

 

 61 Circuitos Elétricos em Circuitos Elétricos II (Circuitos Elétricos CA e Pulsados) E 60 

 61 Regime Transitório e Pulsado Circuitos Elétricos III (Práticas de Laboratório) E 

 62 Medindo Grandezas em Engª Instrumentação (Instrumentação Industrial Básica) E 60 

 63 A Eletrônica Discreta Eletrônica Digital I - (Combin. e Sequenc.) E 60 

 64 Eletrônica Analógica Eletrônica Analógica II (Amplif., Oscil. , etc) E 60 

 (PI6) Eletrônica no dia-a-dia do homem moderno PI 6 E 60 

  Atividades Curriculares Complementares (EAD) E 10 

 Conteúdo EAD distribuído nos Desafios Algoritmos e Estrutura de Dados E 50 

 CH em Desafios Presenciais Pres. 300 

CH Total EAD EAD 60 

CH Total do Período  360 

 

 7º Período  

 

Código Desafio Tema Central dos Desafios Conteúdos Integrantes Núcleo CH 

 

 71 Transformadores , Motores elétricos Conversão de Energia (Conversão de Energia) E 60 

 72 Geradores Elétricos Máquinas Elétricas (Máquinas Elétricas) E 60 

 73 Fazendo as coisas funcionarem a contento Controle de Sistemas Dinâmicos (Contr. de Sist. Din.) E 60 

 74 Microprocessadores e Microcontroladores Eletrônica Digital II (Microprocessadores e Microcontroladores) E 60 

 (PI7) A Eletrônica e os Sistemas Dinâmicos PI 7 E 60 
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  Atividades Curriculares Complementares (EAD) E 10 

 Conteúdos EAD distribuídos nos Desafios Fontes Alternativas de Energia (Fotov. , Eólic , etc) E 30 

 Empreendedorismo E 20 

 CH em Desafios Presenciais Pres. 300 

CH Total EAD EAD 60 

CH Total do Período  360 

 

 8º Período  

 

Código Desafio Tema Central dos Desafios Conteúdos Integrantes Núcleo CH 

 

 81 Realizando Comunicações com Princípios de Comunicações (Telecomunicações) E 60 

 Sinais Eletromagnéticos Técnicas de Comunicações Eletrôn. I (Circ. Eletrôn. Aplicados) E 

 82 A Eletricidade em Casa Instalações Elétricas I (Residenciais e Prediais) E 60 

 83 Apoio da Eletroeletrônica na Industria Controle Industrial (Algoritmos de Contr. Industrial , PLCs e Supervisão)) E 60 

 84 Sistemas Digitais em Controle Eletrônica Digital III (Sistemas Embarcados) E 60 

 (PI8) Sistemas Embutidos ou Embarcados PI 8 E 60 

 Conteúdos EAD distribuídos nos Desafios Modelagem e Simulação de Sistemas (Model. Ana. ... ) E 30 

 Controle Estatístico de Processos e Qualidade (Qualid.) E 30 

 CH em Desafios Presenciais Pres. 300 

CH Total EAD EAD 60 

CH Total do Período  360 

 

 9º Período  

 

Código Desafio Tema Central dos Desafios Conteúdos Integrantes Núcleo CH 
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 91 Comunicação de Dados Comunicação de Dados (Rêdes de Com. de Dados e Industriais) E 60 

 Automação Industrial Automação Industrial (Sist , , Hidráulic. , Pneumátic. etc) E 

 92 A Eletricidade na Industria e no Comércio Instalações Elétricas II (Industriais e Rurais) E 60 

 93 Soluções eletrônicas para a Indústria Eletrônica Industrial (Acion. Elét. e Sist. Industr.) E 60 

 94 Aplicações Mecatônicas I Eletrônica Automotiva E 60 

 94 Tópicos Especiais I (Conteúdo Variável) E 

 (PI9) Trabalho de Conclusão de Curso I PI 9 E 60 

  Conteúdos EAD distribuídos nos Desafios Técnicas de Comunicações Eletrôn. II (Circ. Eletrôn. Aplicados) E 60 

 CH em Desafios Presenciais Pres. 300 

CH Total EAD EAD 60 

CH Total do Período  360 

 

 10º Período  

 

Código Desafio Tema Central dos Desafios Conteúdos Integrantes Núcleo CH 

 

 101    
E 

 
180  102 Estágio Supervisionado Estágio Supervisionado 

 103 

 104 Aplicações Mecatrônica II Introdução à Robótica (Robótica e Robótica Industrial) E 60 

 (PI10) Trabalho de Conclusão de Curso II PI 10 E 60 

  Conteúdos EAD distribuídos nos Desafios Tópicos Especiais II (Conteúdo Variável) E 30 

  Sistemas de Energia Elétrica (Geração e Distribuição.) E 30 

 CH em Desafios Presenciais Pres. 300 

CH Total EAD EAD 60 

CH Total do Período  360 
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EMENTA 
Definição da Engenharia, especificidades, objetivos e papel social. Metodologias e ferramentas da 
engenharia. O profissional Engenheiro: Introdução, Função do engenheiro na sociedade e Campos 
de atuação. Visão histórica da engenharia. Noções de Ética e Responsabilidade . 
Conceitos Básicos : Economia e Ciência Econômica . O Sistema Econômico . Introdução à 
Macroeconomia . Introdução à Microeconomia : Mercados Competitivos ; Demanda ; Oferta ; 
Formação de Preços ; Características de Oferta e Demanda . 
Fundamentos: meio ambiente, leis da conservação da massa e da energia. Ecossistemas. Ciclos 
biogeoquímicos. Bases do desenvolvimento sustentável. Poluição ambiental: a energia e o meio 
ambiente. O meio aquático. O meio terrestre. O meio atmosférico. Desenvolvimento sustentável: 
conceitos básicos. Economia e meio ambiente. Aspectos legais, normas regulamentadoras e crimes 
ambientais 
BIBLIOGRAFIA BÁICA 
BAZZO, V. A.; PEREIRA, L. T. V. Introdução à Engenharia: conceitos, ferramentas e 
comportamentos. 6 ed. Santa Catarina: UFSC, 2011. 
MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. Rio de Janeiro: 
Campus, 2009. 
B. Braga, I. Hepanhol e outros. Introdução à Engenharia Ambiental. Pearson / Prentice-Hall , ISBN: 
8576050412 – 2005. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Clive Dym; Patrick Little; Elizabeth Orwin; Erik Spjut. Introdução à engenharia: Uma abordagem 
baseada em projeto. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
HOLTZAPPLE, Mark T. Introdução à engenharia. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2011. 
CARVALHO, José L; GWARTNEY, James D; STROUP, Richard L; SOBEL, Russel S. Fundamentos 
de economia: macroeconomia vol. 1. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 
PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Manual de economia. 6 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 

EMENTA 
Posição e deslocamento geográfico de pontos materiais e corpos de modo geral ; Mapeamento de 
localizações e rotas para mudanças de posições ; roteamento em ambientes diversos ; Ferramental 
matemático de auxílio ; Vetores R2 e R3. Produto escalar e produto vetorial . Norma . Vetor unitário . 
Espaços vetoriais ; Matrizes e Sistemas Lineares ; Operações com matrizes ; Propriedades gerais de 
matrizes . Determinantes Transformações lineares . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANTON, H.; RORRES, C. Álgebra linear com aplicações. 8.ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
SANTOS, Fabiano José dos E FERREIRA, Silvimar Fábio. Geometria nalítica. 1. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2009. 
KOLMAN, Bernard; HILL, David R. Introdução à álgebra linear: com aplicações. 8. ed. Rio de Janeiro, 
RJ: LTC, 2006. xvi, 664 p 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANTON, Howard; BUSBY, Robert. Álgebra linear contemporânea. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
BUENO, Hamilton Prado. Álgebra linear: um segundo curso. Rio de Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira 
de Matemática, 2006. 

3.6.1. Primeiro Semestre 

Desafios e Projeto Integrador 

 

Per. Código Desafio 1.1 CH CH T E L 
   Prs EAD    

1º  Engª : Áreas de atuação e o Desenvolvimento 
Humano 

60 10    

 

 
 

Per. Código Desafio 1.2 CH CH T E L 
   Prs EAD    

1º  Localização , Deslocamento 60 10    
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EMENTA 
Os campos de grandezas vetoriais em Engenharia ; Noção de Fontes geradoras de campo e 
sumidouros de Campos ; Noções de crescimento/decrescimento e circulação de grandezas 
; Ferramental matemático de auxílio ; Utilidade do Cálculo Vatorial . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANTON, H.; RORRES, C. Álgebra linear com aplicações. 8.ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
SANTOS, Fabiano José dos E FERREIRA, Silvimar Fábio. Geometria nalítica. 1. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2009. 
KOLMAN, Bernard; HILL, David R. Introdução à álgebra linear: com aplicações. 8. ed. Rio de Janeiro, 
RJ: LTC, 2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANTON, Howard; BUSBY, Robert. Álgebra linear contemporânea. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
BUENO, Hamilton Prado. 
Álgebra linear: um segundo curso. Rio de Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Matemática, 2006. 
SANTOS, Nathan Moreira dos. Vetores e matrizes: uma introdução à álgebra linear. 4. ed. rev. e 
ampl. São Paulo: Thomson, 2007. 
WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Pearson Education, 2010. 

EMENTA 
Programação de tarefas em Engenharia ; Sequenciamento de ações em sistemas de produção 
Fundamentos de lógica , fundamentos de linguagem de programação , variáveis , tipos de dados , 
constantes , operadores , expressões , representação gráfica e textual , estruturas de controle . 
Introdução à programação , técnicas de solução de problemas , computação aplicada . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, 
Pascal e C/C++ (Padrão ANSI) e Java. São Paulo,Pearson Education do Brasil, 2012 
SOUZA, Marco Antonio Furlan de. Algoritmos e lógica de programação. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011. 
ASCENCIO, A. F. G; de ARAÚJO, G. S. Estrutura de Dados: algoritmos, análise da complexidade e 
implementações em JAVA e C/C++. São Paulo: Pearson Prentice-Hall, 2010. 
J. F. de & Manzano, J. A. N. G. , Algorítmos - Lógica Para Desenvolvimento De Programação De 
Computadores , Editora Érica, copyright © 2016 , ISBN 978-85-3651-747-6 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KOSCIANSKI, Andre; SOARES, Michel dos Santos. Qualidade de Software. 2. ed. NOVATEC, 2007. 
SCHILDT, H. C Completo e Total. 3. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2006. CORMEN, T. H. et 
al. Algoritmos: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/ Campus, 2004. 
AGUILAR, Luis Joyanes. Fundamentos de programação: algoritmos, estruturas de dados e objetos. 
São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 
DENNIS, Alan. Análise e projeto de sistemas. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 461 p. ISBN 85-216- 
1457-8. 

 

 
 
 

Per. Código Desafio 1.3 CH CH T E L 
   Prs EAD    

1º  Fontes e Sumidouros , e Circulação 60     

 

 
 

Per. Código Desafio 1.4 CH CH T E L 
   Prs EAD    

1º  Rotinas e Programação de Atividades 60     

 

 
 

Per. Código Projeto Integrador 1 (PI 1) CH CH T E L 

SANTOS,Nathan Moreira dos. Vetores e matrizes: uma introdução à álgebra linear. 4. ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Thomson, 2007. 
WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Pearson Education, 2010. 
STRANG, Gilbert. Álgebra linear e suas aplicações. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2010. x, 444 
p. ISBN 9788522107445 
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EMENTA 
Variável . Aplicação dos conjuntos de saberes e competências obtidos nos desafios em aplicação 
prática na área de engenharia . Por exemplo : roteamento de transporte urbano coletivo e de cargas ; 
distribuição de tarefas com vistas a aplicação de logística de abastecimentos e estocagem de 
materiais e peças ; predição básica de fluxos (vazões) de grandezas ou materiais , fluídos ou energia 
com finalidade de planejamento ou simulação de comportamento ; 

EMENETA 

Estudo, leitura e produção textos de circulação geral e textos acadêmicos. Estudo da organização 
textual e linguística dos discursos narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo, 
fundamentados em textos de circulação geral. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GRANATIC, Branca. Técnicas básicas de redação. 4. ed. São Paulo: Scipione, 2008. 
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São 
Paulo: Ática, 2007. 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa: com a nova ortografia 
da língua portuguesa. 48 ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 693 p. ISBN 85-04- 
01411-2. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela. Português: 
contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, v. 1. 2012. 496 p. ISBN 85-16-06105-0. 
ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela. Português: 
contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, v. 2. 2012. 496 p. ISBN 85-16-06105-0. 
SACCONI, Luiz Antonio. Gramática comunicativa Sacconi: Teoria e Prática. São Paulo: Nova 
Geração, 2008. 560 p. ISBN 85-7678-056-4. 
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português instrumental. 28. ed. Porto Alegre: 
Sagra Luzzatto, 2009. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 
ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010. 

EMENTA 
Conceitos Básicos : Economia e Ciência Econômica . O Sistema Econômico . Introdução à 
Macroeconomia . Introdução à Microeconomia : Mercados Competitivos ; Demanda ; Oferta ; 
Formação de Preços ; Características de Oferta e Demanda . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO, José L; GWARTNEY, James D; STROUP, Richard L; SOBEL, Russel S. Fundamentos 
de economia: macroeconomia vol. 1. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 
MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. Rio de Janeiro: 
Campus, 2009. 
PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Manual de economia. 6 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. 606 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 12 ed. São Paulo: Pearson Addison 
Wesley, 2010. 745 p. ISBN 85-88639-12-6. 
LACERDA, Antônio Corrêa de. Economia brasileira. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 306 p. ISBN 85- 
02-03007-8. 
TORRES, Oswaldo Fadigas Fontes. Fundamentos da engenharia econômica e da análise 

 

   Prs EAD    

1º  Programação de Tarefas e Rotas 60 20    

 

 

Conteúdos Integrantes 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

1º  Comunicação e Expressão 30    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

1º  Economia Básica 20    
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EMENTA 

Definição da Engenharia, especificidades, objetivos e papel social. Metodologias e ferramentas da 
engenharia. O profissional Engenheiro: Introdução, Função do engenheiro na sociedade e Campos 
de atuação. Visão histórica da engenharia. Noções de Ética e Responsabilidade. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAZZO, V. A.; PEREIRA, L. T. V. Introdução à Engenharia: conceitos, ferramentas e 
comportamentos. 6 ed. Santa Catarina: UFSC, 2011. 
Clive Dym; Patrick Little; Elizabeth Orwin; Erik Spjut. Introdução à engenharia: Uma abordagem 
baseada em projeto. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
HOLTZAPPLE, Mark T. Introdução à engenharia. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BROOKMAN, J.B. Introdução à Engenharia: modelagem e solução de problemas. São Paulo: LTC, 
2010, 316 p. 
Coletânea da Legislação Profissional, CREA-ES, 2011. 
CONFEA, Resolução 1010, 2007. Acessado em www.confea.org.br. 
MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI, Fernando Piero. Administração da produção. 2.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006. 562 p. ISBN 85-02-04616-0. 

EMENTA 

Fundamentos: meio ambiente, leis da conservação da massa e da energia. Ecossistemas. Ciclos 
biogeoquímicos. Bases do desenvolvimento sustentável. Poluição ambiental: a energia e o meio 
ambiente. O meio aquático. O meio terrestre. O meio atmosférico. Desenvolvimento sustentável: 
conceitos básicos. Economia e meio ambiente. Aspectos legais, normas regulamentadoras e crimes 
ambientais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

B. Braga, I. Hepanhol e outros. Introdução à Engenharia Ambiental. Pearson / Prentice-Hall , ISBN: 
8576050412 - 2005. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

EMENTA 

Vetores R2 e R3. Produto escalar e produto vetorial . Norma . Vetor unitário . Espaços vetoriais e 
subespaços . Base e dimensão . Matrizes e Sistemas Lineares ; Inversão de matrizes ; Propriedades 
gerais de matrizes . Determinantes Transformações lineares . Autovalores e Autovetores . 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANTON, H.; RORRES, C. Álgebra linear com aplicações. 8.ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
SANTOS, Fabiano José dos E FERREIRA, Silvimar Fábio. Geometria Analítica. 1. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2009. 
KOLMAN, Bernard; HILL, David R. Introdução à álgebra linear: com aplicações. 8. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: LTC, 2006. xvi, 664 p 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANTON, Howard; BUSBY, Robert. Álgebra linear contemporânea. Porto Alegre: Bookman, 2008. 610 
p. 

 

 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

1º  Introdução à Engenharia (Elétrica) 40    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

1º  Ciências do Ambiente e Sustentabilidade 20    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

1º  Álgebra Linear 60    

 

econômica de projetos. São Paulo: Thomson, 2006. 145 p 
VASCONCELLOS, MARCO ANTÔNIO SANDOVAL DE. Economia: micro e macro - teoria e 
exercícios, glossário com os 300 principais conceitos econômicos. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 441 
p. ISBN 85-224-4321-1 
VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de; GARCIA, Manuel Enriquez. Fundamentos de 
economia. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 292 p. 

http://www.confea.org.br/
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EMENTA 

Introdução a Geometria Analítica ; Vetores no Plano e no Espaço ; Retas e Planos ; Seções Cônicas; 
Superfícies e Curvas no Espaço ; Mudanças de Coordenadas . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANTON, H.; RORRES, C. Álgebra linear com aplicações. 8.ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
SANTOS, Fabiano José dos E FERREIRA, Silvimar Fábio. Geometria Analítica. 1. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2009. 
KOLMAN, Bernard; HILL, David R. Introdução à álgebra linear: com aplicações. 8. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: LTC, 2006. xvi, 664 p 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANTON, Howard; BUSBY, Robert. Álgebra linear contemporânea. Porto Alegre: Bookman, 2008. 610 
p. 
BUENO, Hamilton Prado. Álgebra linear: um segundo curso. Rio de Janeiro, RJ: Sociedade 
Brasileira de Matemática, 2006. 295 p. 
SANTOS, Nathan Moreira dos. Vetores e matrizes: uma introdução à álgebra linear. 4. ed. rev. e 
ampl. São Paulo: Thomson, 2007. x, 287 p 
WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Pearson Education, 2010. xiv, 232 p 
STRANG, Gilbert. Álgebra linear e suas aplicações. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2010. x, 444 
p. ISBN 9788522107445 

EMENTA 
Fundamentos de lógica , fundamentos de linguagem de programação , variáveis , tipos de dados , 
constantes , operadores , expressões , representação gráfica e textual , estruturas de controle . 
Introdução à programação , técnicas de solução de problemas , computação aplicada . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, 
Pascal e C/C++ (Padrão ANSI) e Java. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012 
SOUZA, Marco Antonio Furlan de. Algoritmos e lógica de programação. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011. 
ASCENCIO, A. F. G; de ARAÚJO, G. S. Estrutura de Dados: algoritmos, análise da complexidade e 
implementações em JAVA e C/C++. São Paulo: Pearson Prentice-Hall, 2010. 
J. F. de & Manzano, J. A. N. G. , Algorítmos - Lógica Para Desenvolvimento De Programação De 
Computadores , Editora Érica, copyright © 2016 , ISBN 978-85-3651-747-6 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
KOSCIANSKI, Andre; SOARES, Michel dos Santos. Qualidade de Software. 2. ed. NOVATEC, 2007. 
SCHILDT, H. C Completo e Total. 3. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2006. 
CORMEN, T. H. et al. Algoritmos: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/ Campus, 2004. 
AGUILAR, Luis Joyanes. Fundamentos de programação: algoritmos, estruturas de dados e objetos. 
São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 
DENNIS, Alan. Análise e projeto de sistemas. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 461 p. ISBN 85-216- 
1457-8. 

 

 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

1º  Geometria Analítica 60    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

1º  Lógica e Programação 60    

 

 

3.6.2. Segundo Semestre 

Desafios e Projeto Integrador 

BUENO, Hamilton Prado. Álgebra linear: um segundo curso. Rio de Janeiro, RJ: Sociedade 
Brasileira de Matemática, 2006. 295 p. 
SANTOS, Nathan Moreira dos. Vetores e matrizes: uma introdução à álgebra linear. 4. ed. rev. e 
ampl. São Paulo: Thomson, 2007. x, 287 p 
WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Pearson Education, 2010. xiv, 232 p 
STRANG, Gilbert. Álgebra linear e suas aplicações. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2010. x, 444 
p. ISBN 9788522107445 
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EMENTA 

O Cálculo Diferencial na Engenharia , origem e aplicações . Noção de crescimento e decrescimento 
de grandezas relativamente ao tempo ou a outro referencial contínuo preestabelecido . Os máximos 
e os mínimos de grandezas variantes no tempo ou noutro referencial contínuo preestabelecido . 
Ferramental matemático de apoio e desenvolvimento . Limites e Derivadas, Regras avançadas de 
derivação, Derivadas superiores. Otimização de funções de uma variável, Teorema Fundamental do 
Cálculo. Integrais Definidas. Técnicas de Integração. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

STEWART, J. Cálculo vol. 1. São Paulo: CENGAGE Learning, 2011. 
HUGHES-HALLETT, D. Cálculos e Aplicações. São Paulo: Edgard Blucher, 2008. 
THOMAS, George B.. Cálculo. 11 ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009. v. 1. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANTON, H.. Cálculo – um novo horizonte, v.1 . 8 ed. São Paulo: Bookman, 2007 
DEMANA, Franklin D. et al . Pré-cálculo. São Paulo: Addison Wesley, 2009. 
FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação, 
integração. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. ISBN 9788576051152 
HOFFMANN, Laurence D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 10 ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2011 
MEDEIROS, Valéria Zuma et al (Coord.). Pré-cálculo. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

EMENTA 

Elementos físicos e componentes físicos e seus comportamentos ; Dispositivos armazenadores de 
energia seus comportamentos e aplicações ; Apoio matemáticos ao modelamento de dispositivos 
físicos reais e suas aplicações . Modelos matemático-físicos de dispositos reais simples para 
aplicação em projetos em engenharia . 
Dimensões e sistemas de unidades ; precisão , erros e sua propagação ; algarismos significativos ; 
vetores e operações vetoriais básicas ; forças e composição de forças ; terceira lei de Newton ; 
primeira lei de Newton para um ponto material ; movimento em uma dimensão e em duas 
dimensões; efeito da resistência do ar sobre o movimento em uma e duas dimensões ; trabalho , 
potência e energia ; quantidade de movimento . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CHAVES, Alaor; SAMPAIO, J. F. Física básica: mecânica. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2007. xi, 308 p. 
ISBN 9788521615491 
HALLIDAY, D.; et al. Fundamentos de física. V.1. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. v. 
1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; KRANE, K. S. Física. Volume 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 1v 
HEWITT, P. G. Física conceitual. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
HIBBELER,  R.C.  Estática:  mecânica  para  engenharia.  10ª  Ed.  São  Paulo: Pearson Prentice 
Hall,2006 
SEARS, F.W. & ZEMANSKI, M. com Hugh D. YOUNG & Roger A. FREEDMAN. Física II. 12. ed. São 
Paulo: Addison-Wesley, 2011. 

VEIT, Eliane Angela. Física Geral Universitária Mecânica Interativa. Minas Gerais: UFMG, 2010. 

 
 
 

Per. Código Desafio 2.1 CH CH T E L 
   Prs EAD    

2º  O Cálculo Diferencial 60 10    

 

 
 

Per. Código Desafio 2.2 CH CH T E L 
   Prs EAD    

2º  Aplicação Natural do Cálculo Diferencial 60 10    

 

 
 

Per. Código Desafio 2.3 CH CH T E L 
   Prs EAD    
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EMENTA 

Estrutura atômica ; Átomos e elementos; Distribuição eletrônica; Tabela periódica; Ligações 
químicas e forças intermoleculares; Funções inorgânicas; Reações químicas, balanceamento e 
noções de cálculos estequiométricos. Introdução à Ligas metálicas e corrosão . Compostos químicos 
, efeitos químicos em processos e materiais em engenharia; Semicondutores , corrosão e suas 
aplicações , aplicações em fabricação de semicondutores ; 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MAIA , D.J. & BIANCHI , J. C. de A. , Química Geral – Fundamentos , Pearson Prentice Hall , 2007 , 
São Paulo , ISBN 978-85-7605-051-3 
ATKINS, PETER; JONES, LORETTA. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 
ambiente. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2012 
RUSSEL, John B. Química geral. 2 ed. São Paulo: Makron Books do Brasil, 2006. v. 1 
RUSSEL, John B. Química geral. 2 ed. São Paulo: Pearson, 2006. V. 2. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BROWN, Lawrence S.; HOLME, Thomas A. Química geral aplicada à engenharia, São Paulo: 
Cengage Learning, 2009 
DALTAMIR Justino Maia, J. C. De A. Bianchi. Química Geral: Fundamentos. São Paulo: Editora 
Pearson / Prentice Hall, 2007. 
KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul; WEAVER, Gabriela C. Química geral e reações químicas. 2. ed. 
São Paulo, SP: Cengage Learning, 2009. 2 v. ISBN v.1 9788522106912 
PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química na abordagem do cotidiano : 
química geral e inorgânica. 4 ed. São Paulo: Moderna, 2008. v.1. 

EMENTA 

Técnicas fundamentais de traçado a mão livre. Normas gerais do Desenho Técnico (ABNT). 
Conceituação básica da compreensão das figuras no espaço e sua representação através do 
processo das projeções ortogonais, perspectivas, cortes. Projeções. Axonometria e Perspectiva. 
Representação de formas e dimensões. Aplicações. Apoio computacional na representação gráfica . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
LEAKE, James M. Manual de desenho técnico para engenharia: desenho, modelagem e 
visualização. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010. xv, 288 p. 
RIBEIRO, Claudia Pimentel Bueno do Valle; PAPAZOGLOU, Rosarita Steil. Desenho técnico para 
engenharias. Curitiba: Juruá, 2008. 196 p. 
SILVA; RIBEIRO. Desenho técnico moderno. São Paulo: LTC. 4 ed. 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6492: Representação de projetos de 
Arquitetura. ABNT, 1994 
MONTENEGRO, Gildo A. Desenho de projetos. São Paulo: Blücher, 2007. x, 116 p 
NEIZEL. Desenho técnico para a construção civil. V.1. São Paulo: LTC, s.d. 
SCHIMITT, Alexander. Desenho Técnico Fundamental. São Paulo: EPU, sd 

WONG, Wuicius. Principios de forma e desenho. 2 ed. São paulo: Wmf Martins Fontes, 2010 

EMENTA 
Variável . Aplicação dos conjuntos de saberes e competências obtidos nos desafios em aplicação 
prática na área de engenharia . Por exemplo : planejamento de deslocamento no tempo , 
aproximação de dinâmicas de deslocamentos ; Roteamento de circuitos eletrônicos impressos ; 
rotemaneto de circuitos e interação entre condutores componentes etc. 

 

2º  Compostos e Aplicações em Engª 60 10    

 

 
 

Per. Código Desafio 2.4 CH CH T E L 
   Prs EAD    

2º  Representação Gráfica na Engª 60 10    

 

 
 

Per. Código Prjeto Integrador 2 CH CH T E L 
   Prs EAD    

2º  Lay-out de Placas de Circ. Impresso 60 10    
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EMENTA 

Limites e Derivadas, Regras avançadas de derivação, Derivadas superiores. Otimização de funções 
de uma variável, Teorema Fundamental do Cálculo. Integrais Definidas. Técnicas de Integração. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
STEWART, J. Cálculo vol. 1. São Paulo: CENGAGE Learning, 2011. 
HUGHES-HALLETT, D. Cálculos e Aplicações. São Paulo: Edgard Blucher, 2008. 
THOMAS, George B.. Cálculo. 11 ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009. v. 1. 783 p. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANTON, H.. Cálculo – um novo horizonte, v.1 . 8 ed. São Paulo: Bookman, 2007 
DEMANA, Franklin D. et al . Pré-cálculo. São Paulo: Addison Wesley, 2009. 380 p. 
FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação, 
integração. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. ix, 448, [1] p. ISBN 
9788576051152 
HOFFMANN, Laurence D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 10 ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2011 
MEDEIROS, Valéria Zuma et al (Coord.). Pré-cálculo. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 538 
p. I 

EMENTA 

Dimensões e sistemas de unidades ; precisão , erros e sua propagação ; algarismos significativos ; 
vetores e operações vetoriais básicas ; forças e composição de forças ; terceira lei de Newton ; 
primeira lei de Newton para um ponto material ; movimento em uma dimensão e em duas 
dimensões; efeito da resistência do ar sobre o movimento em uma e duas dimensões ; trabalho , 
potência e energia ; quantidade de movimento . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAVES, Alaor; SAMPAIO, J. F. Física básica: mecânica. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2007. xi, 308 p. 
ISBN 9788521615491 
HALLIDAY, D.; et al. Fundamentos de física. V.1. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. v. 
1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; KRANE, K. S. Física. Volume 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 1v 
HEWITT, P. G. Física conceitual. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
HIBBELER,  R.C.  Estática:  mecânica  para  engenharia.  10ª  Ed.  São  Paulo: Pearson Prentice 
Hall,2006 
SEARS, F.W. & ZEMANSKI, M. com Hugh D. YOUNG & Roger A. FREEDMAN. Física II. 12. ed. São 
Paulo: Addison-Wesley, 2011. 
VEIT, Eliane Angela. Física Geral Universitária Mecânica Interativa. Minas Gerais: UFMG, 2010. 

EMENTA 

Átomos e elementos; Distribuição eletrônica; Tabela periódica; Ligações químicas e forças 
intermoleculares; Funções inorgânicas; Reações químicas, balanceamento e noções de cálculos 
estequiométricos. Introdução à Ligas metálicas e corrosão. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MAIA , D.J. & BIANCHI , J. C. de A. , Química Geral – Fundamentos , Pearson Prentice Hall , 2007 , 
São Paulo , ISBN 978-85-7605-051-3 

Conteúdos Integrantes 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

2º  Cálculo I 60    

 

 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

2º  Física I 60    

 

 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

2º  Química Tecnológica 60    

 



49  

EMENTA 
Técnicas fundamentais de traçado a mão livre. Normas gerais do Desenho Técnico (ABNT). 
Conceituação básica da compreensão das figuras no espaço e sua representação através do 
processo das projeções ortogonais, perspectivas, cortes. Projeções. Axonometria e Perspectiva. 
Representação de formas e dimensões. Aplicações. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LEAKE, James M. Manual de desenho técnico para engenharia: desenho, modelagem e 
visualização. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010. xv, 288 p. 
RIBEIRO, Claudia Pimentel Bueno do Valle; PAPAZOGLOU, Rosarita Steil. Desenho técnico para 
engenharias. Curitiba: Juruá, 2008. 196 p. 
SILVA; RIBEIRO. Desenho técnico moderno. São Paulo: LTC. 4 ed. 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6492: Representação de projetos de 
Arquitetura. ABNT, 1994 
MONTENEGRO, Gildo A. Desenho de projetos. São Paulo: Blücher, 2007. x, 116 p 
NEIZEL. Desenho técnico para a construção civil. V.1. São Paulo: LTC, s.d. 
SCHIMITT, Alexander. Desenho Técnico Fundamental. São Paulo: EPU, sd 
WONG, Wuicius. Principios de forma e desenho. 2 ed. São paulo: Wmf Martins Fontes, 2010 

EMENTA 

Cidade e cidadania: desigualdade social e uso do solo. Participação política e associativismo. 
Favelas, habitações populares e políticas públicas. Sociabilidade e espaço: identidades territoriais e 
cultura urbana. Contexto histórico e cultural afro-brasileiro e indígena relacionado à urbanização. 
Cidade e globalização: reorganização do tecido urbano, não-lugares, centro e periferia. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

EMENTA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 
 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

2º  Desenho Técnico 60    

 

 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

2º  Estudos Sócio-Antropológicos 15    

 

 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

2º  Educação e Diversidade 15    

 

ATKINS, PETER; JONES, LORETTA. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 
ambiente. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2012 
RUSSEL, John B. Química geral. 2 ed. São Paulo: Makron Books do Brasil, 2006. v. 1 
RUSSEL, John B. Química geral. 2 ed. São Paulo: Pearson, 2006. V. 2. 1268 p. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BROWN, Lawrence S.; HOLME, Thomas A. Química geral aplicada à engenharia, São Paulo: 
Cengage Learning, 2009 
DALTAMIR Justino Maia, J. C. De A. Bianchi. Química Geral: Fundamentos. São Paulo: Editora 
Pearson / Prentice Hall, 2007. 
KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul; WEAVER, Gabriela C. Química geral e reações químicas. 2. ed. 
São Paulo, SP: Cengage Learning, 2009. 2 v. ISBN v.1 9788522106912 
PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química na abordagem do cotidiano : 
química geral e inorgânica. 4 ed. São Paulo: Moderna, 2008. v.1. 648 p. I 
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EMENTA 

Conceitos básicos da metodologia de pesquisa - fundamentos de epistemologia. Contextos 
importantes da ciência moderna e contemporânea. Aplicação destes conceitos para a realização de 
trabalhos, planos de pesquisa e monografias científicas bem como o aguçamento do espírito crítico e 
científico. Relação entre conhecimento, ciência e sociedade. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 
trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 158 p. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 175 p. 
LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: ciência e conhecimento 
científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis e metodologia jurídica. 5 ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BOAVENTURA, Edivaldo. Metodologia da Pesquisa - monografia, dissertação e tese. 1 ed. São 
Paulo: Atlas, 2007. 
DESCARTES, René. Discurso do método. Tradução de Lourdes Nascimento Franco. São Paulo: 
Ícone, 2006. 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 22. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009. xv, 174 p. 
FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA. Guia de normalização de trabalhos acadêmicos e de 
pesquisa: trabalhos acadêmicos e de pesquisa, referências, citações e notas de rodapé. 3ª. Ed. 
Vitória-ES: Biblioteca da Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo. 2008 (Guia de 
Normalização de trabalhos acadêmicos). 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7 ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 297 p. 

EMENTA 

Sistema com mais de uma variável variante relativamente ao tempo ou a outro referencial contínuo 
preestabelecido ; Representações e análise multidimensionais ; Integração. Funções de várias 
variáveis e gráficos. Derivadas parciais e superiores. Coordenadas polares. Integrais múltiplas ; 
sistemas reais multidimensionais . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

STEWART, J. Cálculo vol. 1. São Paulo: CENGAGE Learning, 2011. 
HUGHES-HALLETT, D. Cálculos e Aplicações. São Paulo: Edgard Blucher, 2008. 
THOMAS, George B.. Cálculo. 11 ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009. v. 1. 783 p. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. nv. 
ISBN 9788560031634 
DEMANA, Franklin D. et al . Pré-cálculo. São Paulo: Addison Wesley, 2009. 380 p 
HOFFMANN, Laurence D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 10 ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2011 
MEDEIROS, Valéria Zuma et al (Coord.). Pré-cálculo. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 538 
p. I 

STEWART, J. Cálculo vol. 2. São Paulo: CENGAGE Learning, 2011. 

 

 
 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

2º  Metodologia da Pesquisa 20    

 

 

3.6.3. Terceiro Semestre 

Desafios e Projeto Integrador 

 
Per. Código Desafio 3.1 CH CH T E L 

   Prs EAD    

3º  Aplicação do Cálculo Integral na Engª 60 10    
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EMENTA 
Mecânica dos fluidos: Hidrostática e Hidrodinâmica dos fluidos. Ondulatória: Ondas, Acústica e 
M.H.S (cinemática e dinâmica do M.H.S), Osciladores simples, forçado e amortecido. 
Termodinâmica: Termometria. Dilatometria e Calorimetria, Leis da Termodinâmica, Máquinas 
térmicas, Ciclo Otto e Ciclo de Carnot, Rendimento ; Aplicações práticas em engenharia : 
aquecimentos , resfriamento e vazões de líquidos e gases ; 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CHAVES, Alaor; SAMPAIO, J. F. Física básica: mecânica. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2007. xi, 308 p. 
ISBN 9788521615491 
HALLIDAY, D.; et al. Fundamentos de física. V.1. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. v. 
1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; KRANE, K. S. Física. Volume 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 1v 
HEWITT, P. G. Física conceitual. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
HIBBELER,  R.C.  Estática:  mecânica  para  engenharia.  10ª  Ed.  São  Paulo: Pearson Prentice 
Hall,2006 
SEARS, F.W. & ZEMANSKI, M. com Hugh D. YOUNG & Roger A. FREEDMAN. Física II. 12. ed. São 
Paulo: Addison-Wesley, 2011. 
VEIT, Eliane Angela. Física Geral Universitária Mecânica Interativa. Minas Gerais: UFMG, 2010. 

EMENTA 

Estudo das condições de equilíbrio de partículas e de corpos rígidos (estruturas, vigas, treliças) no 
plano e no espaço envolvendo o cálculo das reações em conexões padrão utilizadas em Engenharia; 
cálculo de forças axiais, esforços cortantes e momentos fletores em estruturas e vigas; cálculo de 
centróides de áreas e de volumes de figuras simples e de figuras compostas; cálculo de momentos 
de inércia de chapas planas simples e compostas e de sólidos simples e compostos; equilíbrio de 
cabos. Atrito. Centro de Gravidade e centróide. Momento de inércia. Trabalho virtual. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Mecânica vetorial para engenheiros: Estática. Vol. I - F. P. Beer & E. R. Johnston, Jr. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
A. P. Boresi, R. J. Schmidt. Mecânica - Estática. Vol. I. J. L. Meriam, L. G. Kraige. Mecânica 
Meriam, J. L. , Mecânica – Estática , LTC Livros Técnicos e Científicos S.A. , copyright © 1994 , 
ISBN 85-216-0275-8 . 
Meriam, J. L. , Mecânica – Dinâmica , LTC Livros Técnicos e Científicos S.A. , copyright © 1994 , 
ISBN 85-216-0563-3 . 

EMENTA 

Fundamentos de eletricidade , Tensão e corrente elétricas , componentes fundamentais : resistores , 
indutores e capacitores , Princípios de Medidas elétricas , Princípios de Magnetismo e 
Eletromagnetismo , exemplos de aplicações . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Richard Fowler , Fundamentos de Eletricidade - Volume 1 - Corrente Contínua e Magnetismo , 7ª 
Edição , McGraw-Hill , copyright ©2013 , ISBN 9788580551396 
Richard Fowler , Fundamentos de Eletricidade , Volume 2 - Corrente Alternada e Instrumentos de 

 
Per. Código Desafio 3.2 CH CH T E L 

   Prs EAD    

3º  Aplicações Interativas de Física na Engª 60 10    

 

 
 

Per. Código Desafio 3.3 CH CH T E L 
   Prs EAD    

3º  Estruturas , Mecanismos e Aplic. Em Engª 60 10    

 

 
 

Per. Código Desafio 3.4 CH CH T E L 
   Prs EAD    

3º  Grandezas Elétricas e Medida Elétricas 60 10    

 

http://loja.grupoa.com.br/autor/richard-fowler.aspx
http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill
http://loja.grupoa.com.br/autor/richard-fowler.aspx
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EMENTA 
Variável . Aplicação dos conjuntos de saberes e competências obtidos nos desafios em aplicação 

prática na área de engenharia . Por exemplo : aplicação de sistema ópticos e térmicos em engenharia 
elétrica : aquecimentos , geração de potência com aquecimento , projeções ópticas , iluminação , 
transmissões ópticas etc . 

EMENTA 

Integração. Funções de várias variáveis e gráficos. Derivadas parciais e superiores. Coordenadas 
polares. Integrais múltiplas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

STEWART, J. Cálculo vol. 1. São Paulo: CENGAGE Learning, 2011. 
HUGHES-HALLETT, D. Cálculos e Aplicações. São Paulo: Edgard Blucher, 2008. 
THOMAS, George B.. Cálculo. 11 ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009. v. 1. 783 p. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. nv. 
ISBN 9788560031634 
DEMANA, Franklin D. et al . Pré-cálculo. São Paulo: Addison Wesley, 2009. 380 p 
HOFFMANN, Laurence D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 10 ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2011 
MEDEIROS, Valéria Zuma et al (Coord.). Pré-cálculo. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 538 
p. I 
STEWART, J. Cálculo vol. 2. São Paulo: CENGAGE Learning, 2011. 

EMENTA 
Mecânica dos fluidos: Hidrostática e Hidrodinâmica dos fluidos. Ondulatória: Ondas, Acústica e 
M.H.S (cinemática e dinâmica do M.H.S), Osciladores simples, forçado e amortecido. 
Termodinâmica: Termometria. Dilatometria e Calorimetria, Leis da Termodinâmica, Máquinas 
térmicas, Ciclo Otto e Ciclo de Carnot, Rendimento. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAVES, Alaor; SAMPAIO, J. F. Física básica: mecânica. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2007. xi, 308 p. 
ISBN 9788521615491 
HALLIDAY, D.; et al. Fundamentos de física. V.1. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. v. 
1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; KRANE, K. S. Física. Volume 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 1v 
HEWITT, P. G. Física conceitual. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

 

 
 
 

Per. Código Projeto Integrador (PI 3) CH CH T E L 
   Prs EAD    

3º  Calor e Óptica na Engª 60 10    

 

 

Conteúdos Integrantes 
 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

3º  Cálculo II 60    

 

 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

3º  Física II 60    

 

Medição , 7ª Edição , McGraw-Hill , copyright ©2013 , ISBN 9788580551518 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Gabilisco, S. Teach Yourself Electricity and Electronics, 5th Edition , McGraw Hill , copyright © 2011 , 
ISBN 978-0071741354 ; 
Catálogos de fabricantes 

http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill
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EMENTA 

Estudo das condições de equilíbrio de partículas e de corpos rígidos (estruturas, vigas, treliças) no 
plano e no espaço envolvendo o cálculo das reações em conexões padrão utilizadas em Engenharia; 
cálculo de forças axiais, esforços cortantes e momentos fletores em estruturas e vigas; cálculo de 
centróides de áreas e de volumes de figuras simples e de figuras compostas; cálculo de momentos 
de inércia de chapas planas simples e compostas e de sólidos simples e compostos; equilíbrio de 
cabos. Atrito. Centro de Gravidade e centróide. Momento de inércia. Trabalho virtual. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Mecânica vetorial para engenheiros: Estática. Vol. I - F. P. Beer & E. R. Johnston, Jr. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
A. P. Boresi, R. J. Schmidt. Mecânica - Estática. Vol. I. J. L. Meriam, L. G. Kraige. Mecânica 
Meriam, J. L. , Mecânica – Estática , LTC Livros Técnicos e Científicos S.A. , copyright © 1994 , 
ISBN 85-216-0275-8 . 
Meriam, J. L. , Mecânica – Dinâmica , LTC Livros Técnicos e Científicos S.A. , copyright © 1994 , 
ISBN 85-216-0563-3 . 

EMENTA 

Fundamentos de eletricidade , Tensão e corrente elétricas , componentes fundamentais : resistores , 
indutores e capacitores , Princípios de Medidas elétricas , Princípios de Magnetismo e 
Eletromagnetismo , exemplos de aplicações . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Richard Fowler , Fundamentos de Eletricidade - Volume 1 - Corrente Contínua e Magnetismo , 7ª 
Edição , McGraw-Hill , copyright ©2013 , ISBN 9788580551396 
Richard Fowler , Fundamentos de Eletricidade , Volume 2 - Corrente Alternada e Instrumentos de 
Medição , 7ª Edição , McGraw-Hill , copyright ©2013 , ISBN 9788580551518 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Gabilisco, S. Teach Yourself Electricity and Electronics, 5th Edition , McGraw Hill , copyright © 2011 , 
ISBN 978-0071741354 ; 
Catálogos de fabricantes 

EMENTA 

Introdução à Ciência e Engenharia dos Materiais. Estudo da estrutura dos materiais. Classificação 
dos materiais, estudo de suas propriedades e aplicações dos diferentes materiais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSCA 

Oliveira,I. S. & Jesus, V.L.B. de , Introdução à Física do Estado Sólido , Livraria da Física Editora , 
copyright © 2005 , ISBN 85-883-2545-4 ; 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Rezende, S.M. , A Física de Materiais e Dispositivos Eletrônicos , Editora da Universidade Federal 
de Pernambuco , copyright © 1996 , ISBN 85-7315-056-4 ; 

 

 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

3º  Mecânica Geral 60    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

3º  Eletricidade Aplicada I 30    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

3º  Ciência dos Materiais 20    

 

 
 

3.6.4. Quarto Semestre 

Desafios e Projeto Integrador 

HIBBELER,  R.C.  Estática:  mecânica  para  engenharia.  10ª  Ed.  São  Paulo: Pearson Prentice 
Hall,2006 
SEARS, F.W. & ZEMANSKI, M. com Hugh D. YOUNG & Roger A. FREEDMAN. Física II. 12. ed. São 
Paulo: Addison-Wesley, 2011. 
VEIT, Eliane Angela. Física Geral Universitária Mecânica Interativa. Minas Gerais: UFMG, 2010. 

http://loja.grupoa.com.br/autor/richard-fowler.aspx
http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill
http://loja.grupoa.com.br/autor/richard-fowler.aspx
http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill
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EMENTA 
A modelagem matemática de sistemas físicos em engenharia ; Aplicações dos modelos matemáticos 
; Representação em várias dimensões ; sistemas com orientação ; Integrais triplas em coordenadas 
cilíndricas e esféricas; cálculo vetorial; teorema de Green; teorema da divergência de Gauss; 
teorema de Stokes. Séries de Taylor. Equações diferenciais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
HUGHES-HALLETT, D. Cálculos e Aplicações. São Paulo: Edgard Blucher, 2008. 
BOUCHARA, Jacque; CARRARA, Vera L.; HELLMEISTER, Ana Catarina P., SALVITTI, Reinaldo. 
Cálculo Integral Avançado. 2 Ed. São Paulo: EDUSP, 2006. 
THOMAS, George B.. Cálculo. 11 ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009. v. 1. 783 p. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DEMANA, Franklin D. et al . Pré-cálculo. São Paulo: Addison Wesley, 2009. 380 p. 
FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação, 
integração. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. ix, 448, [1] p. ISBN 
9788576051152 
STEWART, J. Cálculo vol. 1. São Paulo: CENGAGE Learning, 2011. 
MEDEIROS, Valéria Zuma et al (Coord.). Pré-cálculo. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 538 
p. I 
MORETTIN, Pedro Alberto; HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton de Oliveira. Cálculo: funções de uma 
e várias variáveis. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 408 p. 

EMENTA 

Cargas Elétricas ; Campos e Potenciais Elétricos; Lei de Gauss; Capacitores e Dielétricos; Corrente 
e Resistência Elétrica; Campos Magnéticos; Leis de Ampére e de Faraday; Indutância e Energia de 
Campo Magnético; Linhas de Transmissão. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAVES, Alaor; SAMPAIO, J. F. Física básica: mecânica. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2007. xi, 308 p. 
ISBN 9788521615491 
HALLIDAY, D.; et al. Fundamentos de física. V.1. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. v. 
1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; KRANE, K. S. Física. Volume 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 1v 
HEWITT, P. G. Física conceitual. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
HIBBELER,  R.C.  Estática:  mecânica  para  engenharia.  10ª  Ed.  São  Paulo: Pearson Prentice 
Hall,2006 
SEARS, F.W. & ZEMANSKI, M. com Hugh D. YOUNG & Roger A. FREEDMAN. Física II. 12. ed. São 
Paulo: Addison-Wesley, 2011. 
VEIT, Eliane Angela. Física Geral Universitária Mecânica Interativa. Minas Gerais: UFMG, 2010. 

EMENTA 

Princípios de comunicações ; Ondas eletromagnéticas de radiocomunicações ; características 
probabilísticas nas comunicações de sinais ; Teoria das Probabilidades. Teorema de Bayes. 
Variáveis Aleatórias Discretas e Contínuas. Distribuições de Probabilidades Discretas. Distribuição 
de Probabilidade Contínua. Noções de Estimação e Intervalos de confiança. Introdução à Estatística. 

 
Per. Código Desafio 4.1 CH CH T E L 

   Prs EAD    

4º  Sistemas Dinâmicos e Matemática 60 10    

 

 
 

Per. Código Desafio 4.2 CH CH T E L 
   Prs EAD    

4º  Aplicando a Eletricidade e o Magnetismo 60 10    

 

 
 

Per. Código Desafio 4.3 CH CH T E L 
   Prs EAD    

4º  Eletromagnetismo no Dia-a-Dia 60 10    

 



55  

EMENTA 

Fundamentos de eletricidade , Tensão e corrente elétricas , componentes fundamentais : resistores , 
indutores e capacitores , Princípios de Medidas elétricas , Princípios de Magnetismo e 
Eletromagnetismo , exemplos de aplicações . Transformações de Energia elétrica ; Transformações 
de outras formas de energias em energia elétrica . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Richard Fowler , Fundamentos de Eletricidade - Volume 1 - Corrente Contínua e Magnetismo , 7ª 
Edição , McGraw-Hill , copyright ©2013 , ISBN 9788580551396 
Richard Fowler , Fundamentos de Eletricidade , Volume 2 - Corrente Alternada e Instrumentos de 
Medição , 7ª Edição , McGraw-Hill , copyright ©2013 , ISBN 9788580551518 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Gabilisco, S. Teach Yourself Electricity and Electronics, 5th Edition , McGraw Hill , copyright © 2011 , 
ISBN 978-0071741354 ; 
Catálogos de fabricantes 

EMENTA 
Variável . Aplicação dos conjuntos de saberes e competências obtidos nos desafios em aplicação 
prática na área de engenharia . Por exemplo : comportamento eletromecânico de geradores ; 
comportamento eletromecânico de motores elétricos ; comportamento de transformadores elétricos 
etc . 

EMENTA 

Teoria das Probabilidades. Teorema de Bayes. Variáveis Aleatórias Discretas e Contínuas. 
Distribuições de Probabilidades Discretas. Distribuição de Probabilidade Contínua. Noções de 
Estimação e Intervalos de confiança. Introdução à Estatística. População e amostra. Classificação 
das variáveis. Tabelas e gráficos. Medidas de tendência central e dispersão. Correlação e 

 

 
 
 

Per. Código Desafio 4.4 CH CH T E L 
   Prs EAD    

4º  Princípios de Transformações de Energia 60 10    

 

 
 

Per. Código Projeto Integrador 4 (PI 1) CH CH T E L 
   Prs EAD    

4º  Sistemas Eletromagnéticos Dinâmicos 60 10    

 

 

Conteúdos Integrantes 
 

 
Período Código Conteúdo Integrante h-aula T E L 

4º  Probabilidade e Estatística 60    

 

População e amostra. Classificação das variáveis. Tabelas e gráficos. Medidas de tendência central 
e dispersão. Correlação e Regressão Linear. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
LEVINE, David M. Estatística: teoria e aplicações. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. xxv, 752 p. 
MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antônio Carlos Pedroso de. Noções de probabilidade e 
estatística. 7 ed. atual. São Paulo: EDUSP, 2010. xv, 408 p. 
MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: probabilidade e inferência. São Paulo: Pearson 
Makron Books, 2010. v. único. 182 p. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DANTAS, Carlos Alberto Barbosa. Probabilidade: um curso introdutório. 3. ed. rev. São Paulo: 
EDUSP, 2008. 252 p. 
HINES, William W. Probabilidade e estatística na engenharia. 4. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2006. 588 
p. ISBN 8521614748 
MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. Estatística aplicada e probabilidade para 
engenheiros. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. xvi, 493 p. ISBN 9788521616641 

http://loja.grupoa.com.br/autor/richard-fowler.aspx
http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill
http://loja.grupoa.com.br/autor/richard-fowler.aspx
http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill
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EMENTA 
Integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas; cálculo vetorial; teorema de Green; teorema 
da divergência de Gauss; teorema de Stokes. Séries de Taylor. Equações diferenciais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HUGHES-HALLETT, D. Cálculos e Aplicações. São Paulo: Edgard Blucher, 2008. 
BOUCHARA, Jacque; CARRARA, Vera L.; HELLMEISTER, Ana Catarina P., SALVITTI, Reinaldo. 
Cálculo Integral Avançado. 2 Ed. São Paulo: EDUSP, 2006. 
THOMAS, George B.. Cálculo. 11 ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009. v. 1. 783 p. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DEMANA, Franklin D. et al . Pré-cálculo. São Paulo: Addison Wesley, 2009. 380 p. 
FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação, 
integração. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. ix, 448, [1] p. ISBN 
9788576051152 
STEWART, J. Cálculo vol. 1. São Paulo: CENGAGE Learning, 2011. 
MEDEIROS, Valéria Zuma et al (Coord.). Pré-cálculo. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 538 
p. I 
MORETTIN, Pedro Alberto; HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton de Oliveira. Cálculo: funções de uma 
e várias variáveis. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 408 p. 

EMENTA 
Cargas Elétricas ; Campos e Potenciais Elétricos; Lei de Gauss; Capacitores e Dielétricos; Corrente 
e Resistência Elétrica; Campos Magnéticos; Leis de Ampére e de Faraday; Indutância e Energia de 
Campo Magnético; Linhas de Transmissão. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAVES, Alaor; SAMPAIO, J. F. Física básica: mecânica. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2007. xi, 308 p. 
ISBN 9788521615491 
HALLIDAY, D.; et al. Fundamentos de física. V.1. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. v. 
1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; KRANE, K. S. Física. Volume 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 1v 
HEWITT, P. G. Física conceitual. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
HIBBELER,  R.C.  Estática:  mecânica  para  engenharia.  10ª  Ed.  São  Paulo: Pearson Prentice 
Hall,2006 
SEARS, F.W. & ZEMANSKI, M. com Hugh D. YOUNG & Roger A. FREEDMAN. Física II. 12. ed. São 
Paulo: Addison-Wesley, 2011. 
VEIT, Eliane Angela. Física Geral Universitária Mecânica Interativa. Minas Gerais: UFMG, 2010. 

 

 
 

Período Código Conteúdo Integrante h-aula T E L 

4º  Cálculo III 60    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante h-aula T E L 

4º  Física III 60    

 

 

Período Código Disciplina h-aula T E L 

Regressão Linear. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LEVINE, David M. Estatística: teoria e aplicações. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. xxv, 752 p. 
MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antônio Carlos Pedroso de. Noções de probabilidade e 
estatística. 7 ed. atual. São Paulo: EDUSP, 2010. xv, 408 p. 
MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: probabilidade e inferência. São Paulo: Pearson 
Makron Books, 2010. v. único. 182 p. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DANTAS, Carlos Alberto Barbosa. Probabilidade: um curso introdutório. 3. ed. rev. São Paulo: 
EDUSP, 2008. 252 p. 
HINES, William W. Probabilidade e estatística na engenharia. 4. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2006. 588 
p. ISBN 8521614748 
MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. Estatística aplicada e probabilidade para 
engenheiros. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. xvi, 493 p. ISBN 9788521616641 
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EMENTA 

O conceito de Administração. A evolução das escolas do pensamento administrativo. As atividades 
do processo administrativo: planejamento, organização, direção e controle e o papel da 
Administração frente às mudanças do contexto organizacional. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

EMENTA 

Fundamentos de eletricidade , Tensão e corrente elétricas , componentes fundamentais : resistores , 
indutores e capacitores , Princípios de Medidas elétricas , Princípios de Magnetismo e 
Eletromagnetismo , exemplos de aplicações . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Richard Fowler , Fundamentos de Eletricidade - Volume 1 - Corrente Contínua e Magnetismo , 7ª 
Edição , McGraw-Hill , copyright ©2013 , ISBN 9788580551396 
Richard Fowler , Fundamentos de Eletricidade , Volume 2 - Corrente Alternada e Instrumentos de 
Medição , 7ª Edição , McGraw-Hill , copyright ©2013 , ISBN 9788580551518 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Gabilisco, S. Teach Yourself Electricity and Electronics, 5th Edition , McGraw Hill , copyright © 2011 , 
ISBN 978-0071741354 ; 
Catálogos de fabricantes 

EMENTA 

Condutores elétricos – fiação , Isolantes , chaves , interruptores , fusíveis , disjuntores , dispositivos 
de manobra eletromecâncios e eletrônicos , dispositivos de controle e proteção eletromecânicos e 
eletrônicos , baterias 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Catálogos de Fabricantes 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Catálogos de Fabricantes 

EMENTA 

Representação de números no computador. Erros. Convergência. Raízes de equações. Resolução 
de Sistemas de equações lineares. Autovalores e autovetores. Interpolação. Ajuste de funções. 
Derivação e integração numéricas. Resolução de Equações diferenciais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Steven C. Chapra; Raymond P. Canale , Métodos Numéricos para Engenharia , 7ª Ed. , McGraw-  
Hill , copyright © 2016 , ISBN 9788580555684 
Campos Fº,F.F. , Algoritmos Numéricos , LTC Livros Técnicos e Científicos Ltda. , copyright © 2007 
, ISBN 9788521615378 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

4º  Introdução à Administração 20    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante h-aula T E L 

4º  Eletricidade Aplicada II 60    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante h-aula T E L 

4º  Materiais Elétricos e Eletrônicos 30    

 

 

3.6.5. Quinto Semestre 

Desafios e Projeto Integrador 

Per. Código Desafio 5.1 CH CH T E L 
   Prs EAD    

5º  Realização Matemática Computacional 60 10    

 

http://loja.grupoa.com.br/autor/richard-fowler.aspx
http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill
http://loja.grupoa.com.br/autor/richard-fowler.aspx
http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill
http://loja.grupoa.com.br/autor/steven-c-chapra.aspx
http://loja.grupoa.com.br/autor/raymond-p-canale.aspx
http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill
http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill
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EMENTA 

Componentes de circuitos. Análise de circuitos puramente resistivos. Teoremas fundamentais de 
circuitos: superposição, linearidade, Thevenin e Norton. Transformação e deslocamento de fontes. 
Método das tensões de nós e método das correntes de malha. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Boylestad , R.L. , Introdução à Análise de Circuitos , Pearson – Prentice Hall , 10ª Ed. ,copyright © 
2011 , ISBN 978-85-87918-18-5 ; 
Alexander , C.K. & Sadiku , M.N.O. , Fundamentos de Circuitos Elétricos , 5ª Ed. , McGraw Hill – 
Bookman , copyright © 2013 , ISBN 978-85-8055-173-0 . 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Nilsson , J.W. & Riedel , S.A. , Circuitos Elétricos , 8ª Ed. , Pearson – Prentice Hall , copyright © 
2009 , ISBN 978-85-7605-159-6 . 
Orsini , L.Q. & Consonni , D. , Curso de Circuitos elétricos , Vol. 1 , Ed. Edgard Blücher Ltda , 2ª Ed. , 

copyright © 2004 , ISBN 85-212-0308-X . 
Orsini , L.Q. & Consonni , D. , Curso de Circuitos elétricos , Vol. 2 , Ed. Edgard Blücher Ltda , 2ª Ed. , 

copyright © 2004 , ISBN 85-212-0332-2 
O’Malley , J. , Análise de Circuitos , McGraw Hill (Schaum) , copyright © 1983 , CDD 621.3192 ; 

EMENTA 

Fundamentos da Física dos Semicondutores ; Transporte de Carga nos Semicondutores ; Junção 
PN e díodos retificadores ; Díodos especiais ; Retificadores monofásicos básicos ; Transistor Bipolar 
; Transistor por Efeito de Campo ; Princípio dos Reguladores de Tensão ; Reguladores de tensão 
Lineares . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Boylestad , R.L. & Nashelsky , L. , Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos , 11ª Ed. , Pearson 
Education do Brasil , copyright © 2013 , ISBN 978-85-64574-21-2 . 
Sedra , A.S. & Smith , K.C. , Microeletrônica , 5ª Ed. , Pearson Education do Brasil , copyright ©  
2007 , ISBN 978-85-7605-022-3 . 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Malvino , A. & Bates , D.J. , Eletrônica – Díodos , Transistores e Amplificadores , 7ª Ed. Versão 
Concisa , AMGH Editora Ltda. , copyright © 2011 , ISBN 978-85-8055-049-8 . 
Comer , D. & Comer , D. , Fundamentos de Projeto de Circuitos eletrônicos , LTC Livros Técnicos e 
Científicos Editora LTda. , copyright © 2005 , ISBN 85-216-1439-X . 
Bogart Jr. , T.F. , Dispositivos e Circuitos Eletrônicos , Vol. 1 , 3ª Ed. , Makron Books do Brasil 
Editora Ltda. , copyright © 2001 , ISBN 85-346-0721-4. 
Bogart Jr. , T.F. , Dispositivos e Circuitos Eletrônicos , Vol. 2 , 3ª Ed. , Makron Books do Brasil 
Editora Ltda. , copyright © 2001 , ISBN 85-346-0971-3. 
Pertence Jr. , A. , Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos , 2ª Ed. , Editora McGraw Hill Ltda , 
copyright © 1988 , 

 

 
 
 

Per. Código Desafio 5.2 CH CH T E L 
   Prs EAD    

5º  Circuitos Elétricos em Regime Permanente 60 10    

 

 
 

Per. Código Desafio 5.3 CH CH T E L 
   Prs EAD    

5º  Dispositivos Semicondutores Básicos 60 10    

 

M.A.G. Ruggiero , V. L.R. Lopes. Cálculo Numérico: aspectos teóricos e computacionais'', 2ª ed., 
São Paulo, Makron Books, 1997. ISBN 978-85-3460-204-4 
Victorine Viviane Mizrahi , TREINAMENTO EM LINGUAGEM C , 2ª ED. , PEARSON , copyright © 
2008 , ISBN 9788576051916 
Victorine Viviane Mizrahi , TREINAMENTO EM LINGUAGEM C++ - MÓDULO 1 , 2ª ED. , PEARSON 
, copyright © 2006 , ISBN 9788576050452 
Victorine Viviane Mizrahi , TREINAMENTO EM LINGUAGEM C++ - MÓDULO 2, 2ª ED. , PEARSON 
, copyright © 2006 , ISBN 9788576050469 



59  

EMENTA 

História do computador , Arquitetura dos computadores , CPU , periféricos , Computadores e 
resolução de problemas , Programação básica de computadores , 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Junior, D. , Bianchi, F. & Freitas,R., Estrutura De Dados E Técnicas De Programação , Campus 
Elsevier , copyright © 2014 , ISBN 978-85-3527-437-0 
H. Farrer et al. Fortran Estruturado. LTC, 1992 
Victorine Viviane Mizrahi , TREINAMENTO EM LINGUAGEM C , 2ª ED. , PEARSON , copyright © 
2008 , ISBN 9788576051916 
Victorine Viviane Mizrahi , TREINAMENTO EM LINGUAGEM C++ - MÓDULO 1 , 2ª ED. , PEARSON 
, copyright © 2006 , ISBN 9788576050452 
Victorine Viviane Mizrahi , TREINAMENTO EM LINGUAGEM C++ - MODULO 2, 2ª ED. , PEARSON 
, copyright © 2006 , ISBN 9788576050469 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Allen Tucker; Robert Noonan , Linguagens de Programação - Princípios e Paradigmas , 2ª Edição , 
McGraw-Hill , copyright © 2009 , ISBN 9788577260447 
Luis Joyanes Aguilar , Fundamentos de Programação - Algoritmos, estruturas de dados e objetos , 3ª 
Edição , McGraw-Hill , copyright © 2008 , ISBN 9788586804960 

EMENTA 
Variável . Aplicação dos conjuntos de saberes e competências obtidos nos desafios em aplicação 
prática na área de engenharia . Por exemplo : comportamento dinâmico de circuitos eletrônicos ; 
comportamento sistemas eletrônicos agregados a sistemas mecânicos ; comportamento de sistemas 
elétricos elétricos etc . 

EMENTA 

Representação de números no computador. Erros. Convergência. Raízes de equações. Resolução 
de Sistemas de equações lineares. Autovalores e autovetores. Interpolação. Ajuste de funções. 
Derivação e integração numéricas. Resolução de Equações diferenciais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Steven C. Chapra; Raymond P. Canale , Métodos Numéricos para Engenharia , 7ª Ed. , McGraw-  
Hill , copyright © 2016 , ISBN 9788580555684 
Campos Fº,F.F. , Algoritmos Numéricos , LTC Livros Técnicos e Científicos Ltda. , copyright © 2007 
, ISBN 9788521615378 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
M.A.G. Ruggiero , V. L.R. Lopes. Cálculo Numérico: aspectos teóricos e computacionais'', 2ª ed., 
São Paulo, Makron Books, 1997. ISBN 978-85-3460-204-4 
Victorine Viviane Mizrahi , TREINAMENTO EM LINGUAGEM C , 2ª ED. , PEARSON , copyright © 
2008 , ISBN 9788576051916 
Victorine Viviane Mizrahi , TREINAMENTO EM LINGUAGEM C++ - MÓDULO 1 , 2ª ED. , PEARSON 
, copyright © 2006 , ISBN 9788576050452 
Victorine Viviane Mizrahi , TREINAMENTO EM LINGUAGEM C++ - MÓDULO 2, 2ª ED. , PEARSON 
, copyright © 2006 , ISBN 9788576050469 

 

Per. Código Desafio 5.4 CH CH T E L 
   Prs EAD    

5º  Verificando Dinâmicas Computacionalmente 60 10    

 

 
 

Per. Código Projeto Integrador 5 (PI 1) CH CH T E L 
   Prs EAD    

5º  Verificando Dinâmicas Computacionalmente 60 10    

 

 

Conteúdos Integrantes 
 

 
Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

5º  Cálculo Numérico 60    

 

http://loja.grupoa.com.br/autor/allen-tucker.aspx
http://loja.grupoa.com.br/autor/robert-noonan.aspx
http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill
http://loja.grupoa.com.br/autor/luis-joyanes-aguilar.aspx
http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill
http://loja.grupoa.com.br/autor/steven-c-chapra.aspx
http://loja.grupoa.com.br/autor/raymond-p-canale.aspx
http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill
http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill


60  

EMENTA 
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Sensores e transdutores ; Características básicas dos instrumentos ; Interfaces ; Temperatura ; 
Pressão ; Vazão ; Nível de Liquidos ; Força e deformação ; Posição velocidade e aceleração ; 
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Introdução aos Sistemas Digitais. Álgebra de Boole. Postulados e teoremas básicos. Exemplos de 
álgebras de Boole. Lei de Morgan. Manipulação de expressões booleanas. Circuitos lógicos, Portas 
Lógicas. Características Elétricas de Famílias lógicas. Circuitos de chaveamento, Relés. Técnicas de 
interfaceamento. Analise e síntese de Circuitos combinacionais. Minimização. Método dos mapas e 
método tabular. Implementação de circuitos lógicos programáveis. Projetos com circuitos SSI, MSI e 
LSI. Circuitos lógicos programáveis combinacionais (ROM, PLA e PAL). Projetos com PLDs e 
CPLDs. Linguagens de programação de PLDs. Aplicações (circuitos aritméticos, conversores de 
código, detetores de erros). Circuitos seqüenciais, Latches e Flip-Flops. Modelo generalizado de 
circuitos seqüenciais. Circuitos tipo Mealy, Moore e Medvedev. Analise e síntese de circuitos 
seqüenciais por Máquinas algorítmicas de estado. Implementação de circuitos seqüenciais com 
componentes discretos e Circuito lógicos programáveis (GAL). Linguagem de programação de PLD. 
Introdução a circuitos lógicos avançados (FPGA e CPLD). Aplicações (contadores, controladores, 
seqüenciadores,etc.). Laboratório: Montagem e análise de circuitos lógicos. Álgebra booleana. 
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Bookman , copyright © 2013 , ISBN 978-85-8055-173-0 . 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Nilsson , J.W. & Riedel , S.A. , Circuitos Elétricos , 8ª Ed. , Pearson – Prentice Hall , copyright © 
2009 , ISBN 978-85-7605-159-6 . 
Orsini , L.Q. & Consonni , D. , Curso de Circuitos elétricos , Vol. 1 , Ed. Edgard Blücher Ltda , 2ª Ed. , 

copyright © 2004 , ISBN 85-212-0308-X . 
Orsini , L.Q. & Consonni , D. , Curso de Circuitos elétricos , Vol. 2 , Ed. Edgard Blücher Ltda , 2ª Ed. , 

copyright © 2004 , ISBN 85-212-0332-2 
O’Malley , J. , Análise de Circuitos , McGraw Hill (Schaum) , copyright © 1983 , CDD 621.3192 ; 

EMENTA 

Transitórios em Circuitos Elétricos. Circuitos de primeira e segunda ordem. Transformada de 
Laplace. Análise em Freqüência. Síntese de Circuitos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Boylestad , R.L. , Introdução à Análise de Circuitos , Pearson – Prentice Hall , 10ª Ed. ,copyright © 
2011 , ISBN 978-85-87918-18-5 ; 
Alexander , C.K. & Sadiku , M.N.O. , Fundamentos de Circuitos Elétricos , 5ª Ed. , McGraw Hill – 
Bookman , copyright © 2013 , ISBN 978-85-8055-173-0 . 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Nilsson , J.W. & Riedel , S.A. , Circuitos Elétricos , 8ª Ed. , Pearson – Prentice Hall , copyright © 
2009 , ISBN 978-85-7605-159-6 . 
Orsini , L.Q. & Consonni , D. , Curso de Circuitos elétricos , Vol. 1 , Ed. Edgard Blücher Ltda , 2ª Ed. , 

copyright © 2004 , ISBN 85-212-0308-X . 
Orsini , L.Q. & Consonni , D. , Curso de Circuitos elétricos , Vol. 2 , Ed. Edgard Blücher Ltda , 2ª Ed. , 

copyright © 2004 , ISBN 85-212-0332-2 
O’Malley , J. , Análise de Circuitos , McGraw Hill (Schaum) , copyright © 1983 , CDD 621.3192 ; 

EMENTA 

Sensores e transdutores ; Características básicas dos instrumentos ; Interfaces ; Temperatura ; 
Pressão ; Vazão ; Nível de Liquidos ; Força e deformação ; Posição velocidade e aceleração ; 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Balbinot , A. & Brusamarello , V. J. , Instrumentação e Fundamentos de Medidas , Volumes 1 e 2 , 
LTC Editora , copyright © 2006 , ISBN 85-216-1496-9 e ISBN 978-85-216-1563-7 . 
Werneck , M.M. , Transdutores e Interfaces , LTC Livros Técnicos e Científicos S.A. , copyright © 

 

 
 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

6º  Circuitos Elétricos II 30    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

6º  Circuitos Elétricos III 30    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

6º  Instrumentação 60    

 

Elsevier , copyright © 2014 , ISBN 978-85-3527-437-0 
Luis Joyanes Aguilar , Fundamentos de Programação - Algoritmos, estruturas de dados e objetos , 3ª 
Edição , McGraw-Hill , copyright © 2008 , ISBN 9788586804960 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Allen Tucker; Robert Noonan , Linguagens de Programação - Princípios e Paradigmas , 2ª Edição , 
McGraw-Hill , copyright © 2009 , ISBN 9788577260447 
Luis Joyanes Aguilar , Fundamentos de Programação - Algoritmos, estruturas de dados e objetos , 3ª 
Edição , McGraw-Hill , copyright © 2008 , ISBN 9788586804960 

http://loja.grupoa.com.br/autor/luis-joyanes-aguilar.aspx
http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill
http://loja.grupoa.com.br/autor/allen-tucker.aspx
http://loja.grupoa.com.br/autor/robert-noonan.aspx
http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill
http://loja.grupoa.com.br/autor/luis-joyanes-aguilar.aspx
http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill


65  

EMENTA 

Introdução aos Sistemas Digitais. Álgebra de Boole. Postulados e teoremas básicos. Exemplos de 
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interfaceamento. Analise e síntese de Circuitos combinacionais. Minimização. Método dos mapas e 
método tabular. Implementação de circuitos lógicos programáveis. Projetos com circuitos SSI, MSI e 
LSI. Circuitos lógicos programáveis combinacionais (ROM, PLA e PAL). Projetos com PLDs e 
CPLDs. Linguagens de programação de PLDs. Aplicações (circuitos aritméticos, conversores de 
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Signal Conditioning & PC Based Data Acquisition , 1st Ed. , IOtech Inc. , copyright © 1997 , ISBN 0- 
9656789-0-3 . 
Transducer Interfacing HandBook – a Guide to Analog Signal Conditioning , Analog Devices , Edited 
by D.H. Sheingold , copyright © 1980 , ISBN 0-916550-05-2 . 
Thomazini , D. & Albuquerque , P.U.B de , Sensores Industriais – Fundamentos e Aplicações , 2ª Ed. 
, Editora Érica , copyright © 2005 , ISBN 85-365-0071-9 . 
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EMENTA 

Circuitos magnéticos. Transformadores: construção, principio de funcionamento, 
classificação,circuitos equivalentes do transformador monofásico, ensaios em vazio e curto- 
circuito,transformadores em circuitos trifásicos, sistemas por unidade, transformadores de múltiplos 
enrolamentos. Autotransformadores. Princípios de conversão eletromecânica de energia. Relés e 
eletroímãs Máquinas elétricas de corrente continua e corrente alternada trifásica: aspectos 
construtivos, princípios de funcionamento, aplicações gerais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

A. E. Fitzgerald, K. Charles Jr, S.D. Umans,, Máquinas Elétricas. Bookman. 2004. 
BIM, EDSON , MAQUINAS ELETRICAS E ACIONAMENTO , ELSIVIER EDITORA , copyright © 2014 
, ISBN: 8535277137 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

V. Del Toro. Fundamentos de Máquinas Elétricas. LTC 

EMENTA 

Máquinas de corrente contínua: características operacionais. acionamento do motor CC. Aplicações 
especificas. Máquinas síncronas trifásicas: características operacionais. partida e regulação do fator 
de potência operando como motor. Máquinas assíncronas monofásicas e trifásicas. características 
operacionais. controle de velocidade do motor. Máquinas especiais:motor de passo, motor universal, 
motor de histerese e motor de relutância. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Fitzgerald, A. E., Kingsley Jr.,C. and Umans, S. D.. Máquinas Elétricas:com Introdução à Eletrônica 
de Potência. 6.ed. Bookman. 2006. 
BIM, EDSON , MAQUINAS ELETRICAS E ACIONAMENTO , ELSIVIER EDITORA , copyright © 2014 
, ISBN: 8535277137 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Del Toro, Vicent. Fundamentos de Máquinas Elétricas. Editora LTC, 1999. Chapman, 
MOHAN , Máquinas Elétricas e Acionamentos - Curso Introdutório , LTC – Livros Técnicos e 
Científicos S.A. , copyright © 2015 , ISBN 9788521627623 ; 

EMENTA 

Sistemas contínuos e discretos em malha fechada. Diagramas de blocos de um sistema de controle. 
Critérios de desempenho e métodos de sintonia de controladores. O método do lugar das raízes. 
Análise de sistemas monovariáveis no domínio da frequência: Bode e Nyquist. Compensação no 
domínio da frequência e do tempo. Projeto de controladores PID discretos via lugar das raízes. 
Noções de controlabilidade e observabilidade. Controle por realimentação de estados e 

 

 
 

3.6.7. Sétimo Semestre 

Desafios e Projeto Integrador 

Per. Código Desafio 7.1 CH CH T E L 
   Prs EAD    

7º  Transformadores e Motores Elétricos 60 10    

 

 
 

Per. Código Desafio 7.2 CH CH T E L 
   Prs EAD    

7º  Geradores Elétricos 60 10    

 

 
 

Per. Código Desafio 7.3 CH CH T E L 
   Prs EAD    

7º  Fazendo as Coisas Funcionarem a Contento 60 10    

 

Bogart Jr. , T.F. , Dispositivos e Circuitos Eletrônicos , Vol. 2 , 3ª Ed. , Makron Books do Brasil 
Editora Ltda. , copyright © 2001 , ISBN 85-346-0971-3. 
Pertence Jr. , A. , Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos , 2ª Ed. , Editora McGraw Hill Ltda , 
copyright © 1988 . 

http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=BIM%2C%2BEDSON&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=BIM%2C%2BEDSON&Ntk=product.collaborator.name
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EMENTA 

Microprocessadores. Interface de E/S. Interrupções. Organização de um sistema mínimo. 
Desenvolvimento de software para microprocessadores. Aplicações em supervisão e controle de 
processos. Projetos. Microcontroladores. Linguagem montador e de alto nível. Núcleos. Monitores. 
Kernels. Software Básico. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Vahid, F. "Sistemas Digitais, Projeto, Otimização e HDL" Ed. Bookman, 2008. 
Ercegovac, M.D. , Lang, T. & Moreno, J.H. , Introdução aos Sistemas Digitais , Bookman , copyright 
© 2000 , ISBN 85-7307-698-4 . 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Wakerly, J.F. "Digital Design Principles and Practices" 4a ed., Prentice-Hall. 2006. 
Tocci, Widmer; Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações, LTC, 10ª edição. 
Katz, R. H. "Contemporary Logic Design" 2 ed. Prentice-Hall, 2005. Mano, M. M. "Digital Design 
Fundamentals" Prentice-Hall. 2002. 

EMENTA 
Variável . Aplicação dos conjuntos de saberes e competências obtidos nos desafios em aplicação 
prática na área de engenharia . Por exemplo : controle eletrônico de sistemas domésticos , de 
entretenimento , profissionais , industriais , de segurança , de auxílio ao transporte etc . 

EMENTA 

Circuitos magnéticos. Transformadores: construção, principio de funcionamento, 
classificação,circuitos equivalentes do transformador monofásico, ensaios em vazio e curto- 
circuito,transformadores em circuitos trifásicos, sistemas por unidade, transformadores de múltiplos 
enrolamentos. Autotransformadores. Princípios de conversão eletromecânica de energia. Relés e 
eletroímãs Máquinas elétricas de corrente continua e corrente alternada trifásica: aspectos 
construtivos, princípios de funcionamento, aplicações gerais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
A. E. Fitzgerald, K. Charles Jr, S.D. Umans,, Máquinas Elétricas. Bookman. 2004. 

 

 
 

Per. Código Desafio 7.4 CH CH T E L 
   Prs EAD    

7º  Microprocessadores e Microcontroladores 60 10    

 

 
 

Per. Código Projeto Integrador 7 (PI 7) CH CH T E L 
   Prs EAD    

7º  A eletrônica e os Sistemas Dinâmicos 60 10    

 

 

Conteúdos Integrantes 
 

 
Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

7º  Conversão de Energia 60    

 

observadores de estados para sistemas contínuos e discretos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Dorf, R.C. & Bishop, R.H. , Sistemas de Controle Modernos ,8ª Ed. , LTC Livros Técnicos e 
Científicos Ltda , R.J. , copyright © 2001 , ISBN 85-216-1242-7 ; 
Ogata, K. , Engenharia de Controle Moderno , 5ª Ed. , Pearson Education do Brasil , S.P. , copyright 
© 2011 , ISBN 978-85-7605-810-6 ; 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Maya, P.A. & Leonardi, F. , Controle Essencial , Pearson Education do Brasil , S.P. , copyright © 
2011 , ISBN 978-85-7605-700-0 ; 
Martins de Carvalho, J.L. , Sistemas de Controle Automático , LTC – Livros Técnicos Editora S.A. , 
R.J. , copyright © 2000 , ISBN 85-216-1210-9 ; 
Massa de Campos, M.C.M. & Teixeira, H.C.G. , Controles Típicos de Processos Industriais , Editora 
Edgard Blücher , copyright © 2006 , ISBN 85-212-0398-5 ; 
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EMENTA 

Máquinas de corrente contínua: características operacionais. acionamento do motor CC. Aplicações 
especificas. Máquinas síncronas trifásicas: características operacionais. partida e regulação do fator 
de potência operando como motor. Máquinas assíncronas monofásicas e trifásicas. características 
operacionais. controle de velocidade do motor. Máquinas especiais:motor de passo, motor universal, 
motor de histerese e motor de relutância. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Fitzgerald, A. E., Kingsley Jr.,C. and Umans, S. D.. Máquinas Elétricas:com Introdução à Eletrônica 
de Potência. 6.ed. Bookman. 2006. 
BIM, EDSON , MAQUINAS ELETRICAS E ACIONAMENTO , ELSIVIER EDITORA , copyright © 2014 
, ISBN: 8535277137 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Del Toro, Vicent. Fundamentos de Máquinas Elétricas. Editora LTC, 1999. Chapman, 
MOHAN , Máquinas Elétricas e Acionamentos - Curso Introdutório , LTC – Livros Técnicos e 
Científicos S.A. , copyright © 2015 , ISBN 9788521627623 ; 

EMENTA 

Sistemas contínuos e discretos em malha fechada. Diagramas de blocos de um sistema de controle. 
Critérios de desempenho e métodos de sintonia de controladores. O método do lugar das raízes. 
Análise de sistemas monovariáveis no domínio da frequência: Bode e Nyquist. Compensação no 
domínio da frequência e do tempo. Projeto de controladores PID discretos via lugar das raízes. 
Noções de controlabilidade e observabilidade. Controle por realimentação de estados e 
observadores de estados para sistemas contínuos e discretos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Dorf, R.C. & Bishop, R.H. , Sistemas de Controle Modernos ,8ª Ed. , LTC Livros Técnicos e 
Científicos Ltda , R.J. , copyright © 2001 , ISBN 85-216-1242-7 ; 
Ogata, K. , Engenharia de Controle Moderno , 5ª Ed. , Pearson Education do Brasil , S.P. , copyright 
© 2011 , ISBN 978-85-7605-810-6 ; 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Maya, P.A. & Leonardi, F. , Controle Essencial , Pearson Education do Brasil , S.P. , copyright © 
2011 , ISBN 978-85-7605-700-0 ; 
Martins de Carvalho, J.L. , Sistemas de Controle Automático , LTC – Livros Técnicos Editora S.A. , 
R.J. , copyright © 2000 , ISBN 85-216-1210-9 ; 
Massa de Campos, M.C.M. & Teixeira, H.C.G. , Controles Típicos de Processos Industriais , Editora 
Edgard Blücher , copyright © 2006 , ISBN 85-212-0398-5 ; 

EMENTA 

Microprocessadores. Interface de E/S. Interrupções. Organização de um sistema mínimo. 
Desenvolvimento de software para microprocessadores. Aplicações em supervisão e controle de 
processos. Projetos. Microcontroladores. Linguagem montador e de alto nível. Núcleos. Monitores. 
Kernels. Software Básico. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Vahid, F. "Sistemas Digitais, Projeto, Otimização e HDL" Ed. Bookman, 2008. 
Ercegovac, M.D. , Lang, T. & Moreno, J.H. , Introdução aos Sistemas Digitais , Bookman , copyright 
© 2000 , ISBN 85-7307-698-4 . 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

7º  Máquinas Elétricas 60    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

7º  Controle de Sistemas Dinâmicos 60    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

7º  Eletrônica Digital II 60    

 

BIM, EDSON , MAQUINAS ELETRICAS E ACIONAMENTO , ELSIVIER EDITORA , copyright © 2014 
, ISBN: 8535277137 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

V. Del Toro. Fundamentos de Máquinas Elétricas. LTC 

http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=BIM%2C%2BEDSON&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=BIM%2C%2BEDSON&Ntk=product.collaborator.name


69  

EMENTA 

Empreendedorismo: contextualização, características, oportunidade, desenvolvimento de atitudes 
empreendedoras. Perfil do empreendedor. Viabilidade de um negócio de eventos. 
Empreendedorismo e desenvolvimento econômico e social. Plano de negócios. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

EMENTA 
Biomassa florestal ; Carvão ; Lenha ; Etanol ; Biorrefinarias , Biodiesel , Energia Solar , Energia 
Eólica , Energias de Marés , Hidrelétricas , Termoelétricas . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SANTOS, M.A. ET AL , Fontes de Energia Nova e Renovável . LTC Livros Técnicos e Científicos 
Ltda , copyright © 2013 , ISBN 9788521623564 . 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Tomalsquim , M.T. , Fontes Renováveis de Energia no Brasil , Editora Interciência , copyright © 
2005 , ISBN 85-7193-095-3 

EMENTA 
Sinais analógicos e digitais, introdução a processos estocásticos, ruídos em sistemas,transmissão de 
sinais em sistemas lineares, modulação e demodulação em banda base,codificação de linha, 
modulação e demodulação em banda passante, análise de enlaces. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
R.M. Carvalho. Comunicação Analógica e Digital. LTC. 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
B.P. Lathi. Modern Digital and Analog Communication Systems. 3rd. Edition. Oxford University Press. 
New York. 1998. 
S. Haykin. Communication Systems. 2nd. Edition. John Wiley & Sons.New York. 1978. 
A. B. Carlson. Communication Systems - An Introduction to Signals and Noise in Electrical 
Communications. 3a Ed. McGraw-Hill. New York. 1986. 
H. Taub, D. Schilling. Principles of Communication Systems. McGraw-Hill. New York. 1971 O. 
C. Barradas, M. Ribeiro. Telecomunicações - Sistemas Analógico-Digitais. Livros Técnicos e 
Científicos Editora. Rio de Janeiro. 1980. 

 

 
 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

7º  Empreendedorismo 20    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

7º  Fontes Alternativas de Energia 30    

 

 

3.6.8. Oitavo Semestre 

Desafios e Projeto Integrador 

 
 
 
 
 

Wakerly, J.F. "Digital Design Principles and Practices" 4a ed., Prentice-Hall. 2006. 
Tocci, Widmer; Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações, LTC, 10ª edição. 
Katz, R. H. "Contemporary Logic Design" 2 ed. Prentice-Hall, 2005. Mano, M. M. "Digital Design 
Fundamentals" Prentice-Hall. 2002. 

Per. Código Desafio 8.1 CH CH T E L 
   Prs EAD    

8º  Realizando Comunicações com Sinais 
Eletromagnéticos 

60 10    
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EMENTA 

Dimensionamento de condutores em baixa tensão. Instalações elétricas residenciais e prediais. 
Luminotécnica. Noções de Aterramento. Proteção atmosférica de edifícios. Tubulações telefônicas e 
lógicas. Instalações de força. Normas e Projetos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
NISKIER, J & MACINTYRE, A. J., “Instalações Elétricas”, 5a edição, LTC, RJ, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COTRIM, A. A. M. B., “Instalações Elétricas”, 5ª edição, Makron Books, SP, 2009. CREDER, H., 
“Instalações Elétricas”, 15ª edição, LTC. RJ, 2007. CAVALIN, G & CERVELIN S. , “Instalações 
Elétricas Prediais”, 20a edição, Ed. Érica, SP, 2009. 
HofHeinz, W. , Fault Current Monitoring in Electrical Installations , VDE Verlag GmbH , Bewrlin , 
Germany , copyright © 2004 ,ISBN -38007-2796-X . 

EMENTA 
Introdução ao controle de Processos , Elementos de medição e transdução , Elementos finais de 
controle , Controle de processos e estabilidade , Fundamentos do controle digital de processos , PID 
, Atraso de transporte , Preditor de Smith ,Controle Feed-Forward , Controle em Cascata , Controle 
Multivariável e Desacoplamento , Esquemas de Controle (Split-Range , de Razão , etc) , O 
Computador no controle de processos , PLC , Supervisão , Noções de controle nebuloso (Fuzzy) . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Massa de Campos, M.C.M. & Teixeira, H.C.G. , Controles Típicos de Processos Industriais , Editora 
Edgard Blücher , copyright © 2006 , ISBN 85-212-0398-5 ; 
Altmann, W. , Practical Process Control for Engineers and Technicians , Newnes – IDC Technologies 
, copyright © 2005 , ISBN 1-55617-713-5 ; 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Corripio, A.B. , Tuning of Industrial Control Systems , 2nd Ed. , ISA – The Instrumentation , Systems 
and Automation Society , copyright © 2001 , ISBN 85-212-0398-5 ; 
Lee, P.L. , Newell, R.B. & Cameron, I.T. , Process Control and Management , Blackie Academic and 
Professional – Thomson Series , copyright © 1998 , ISBN 0-7514-0457-8 ; 

EMENTA 
Laboratório: Projetos de sistemas baseados em microprocessadores. Arquitetura PC. Entrada e 
Saída. Interrupções. Sistemas Operacionais. Programação Assembly. Microcontroladores . 
Microprocessadores e Microcontroladores aplicados ao controle de sistemas diversos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
W.A. Dias Jr. 8086/8088 Hardware, Software, aplicações e projetos. McGraw Hill. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Intel. MCS86 User Manual. Manuais do NASM e FREELINK. C.L. Morgan, M. Waite. 8086/8088 – 16 
Bit Microprocessor Primer. McGraw Hill, 1982. R. Hyde. The Art of Assembly Programming. 
Disponível em http://webster.cs.ucr.edu/AoA/index.html. Systech Software. NGASM 8086/8088 
Assembler Programmer's Manual. Disponível em 
http://www.bestdiskrecovery.com/ngasm/index.html. 

 
Per. Código Desafio 8.2 CH CH T E L 

   Prs EAD    

8º  A Eletricidade em Casa 60 10    

 

 
 

Per. Código Desafio 8.3 CH CH T E L 
   Prs EAD    

8º  Apoio da Eletro-eletrônica na Indústria 60 10    

 

 
 

Per. Código Desafio 8.4 CH CH T E L 
   Prs EAD    

8º  Sistemas Digitais em Controle 60 20    

 
 

http://webster.cs.ucr.edu/AoA/index.html
http://www.bestdiskrecovery.com/ngasm/index.html
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EMENTA 
Variável . Aplicação dos conjuntos de saberes e competências obtidos nos desafios em aplicação 
prática na área de engenharia . Por exemplo : equipamentos e sistemas microprocessados ou 
microcontrolados para aplicações domésticas , de entretenimento , profissionais , industriais , de 
segurança , de auxílio ao transporte etc . 

EMENTA 

Sinais analógicos e digitais, introdução a processos estocásticos, ruídos em sistemas,transmissão de 
sinais em sistemas lineares, modulação e demodulação em banda base,codificação de linha, 
modulação e demodulação em banda passante, análise de enlaces. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
R.M. Carvalho. Comunicação Analógica e Digital. LTC. 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

B.P. Lathi. Modern Digital and Analog Communication Systems. 3rd. Edition. Oxford University Press. 
New York. 1998. 
S. Haykin. Communication Systems. 2nd. Edition. John Wiley & Sons.New York. 1978. 
A. B. Carlson. Communication Systems - An Introduction to Signals and Noise in Electrical 
Communications. 3a Ed. McGraw-Hill. New York. 1986. 
H. Taub, D. Schilling. Principles of Communication Systems. McGraw-Hill. New York. 1971 O. 
C. Barradas, M. Ribeiro. Telecomunicações - Sistemas Analógico-Digitais. Livros Técnicos e 
Científicos Editora. Rio de Janeiro. 1980. 

EMENTA 
Contextualização dos sistemas e redes de telecomunicações (rádio-difusão, TV, telefonia fixa e 
móvel, satélite, redes de acesso, multiplexação, comutação por circuitos e pacotes), aspectos 
básicos de projetos de sistemas e redes, regulamentação e normatização incluindo impacto 
ambiental, qualidade de serviço. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Young, P.H. , Técnicas de Comunicação Eletrônica , 5ª Ed. , Pearson – Prentice Hall , copyright © 
2006 , ISBN 85-7605-049-8 . 
Paul Jean Etienne Jeszensky, Sistemas Telefônicos, Manole, 1ª. Edição, 2004. 
John C. Bellamy, Digital Telephony, Wiley&Sons, 3rd ed., 2000. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Gomes, A. T. , Telecomunicações – Transmissão e Recepção AM/FM , 19ª Ed. , Editora Érica ,Ltda , 
copyright © 1991 , ISBN 85-7194-073-8 . 
Lima Jr. , Al. W. , Telecomunicações Modernas , Editora Book Express Ltda. , copyright © 2000 , 
ISBN 85-8684-640-6 . 
Paulo Sérgio Milano Bernal e Claude Falbriard, Redes Banda Larga, Érica, 7ª. Edição, 2004. 
Tania Regina Tronco, Redes de Nova Geração, Érica, 1ª. Edição, 2006. 

EMENTA 

Dimensionamento de condutores em baixa tensão. Instalações elétricas residenciais e prediais. 
Luminotécnica. Noções de Aterramento. Proteção atmosférica de edifícios. Tubulações telefônicas e 
lógicas. Instalações de força. Normas e Projetos. 

 

Per. Código Projeto Integrador 8 (PI 8) CH CH T E L 
   Prs EAD    

8º  Sistemas Embutidos ou Embarcados 60 10    

 

 

Conteúdos Integrantes 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

8º  Princípios de Comunicações 30    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

8º  Técnicas de Comunicações Eletrônicas I 30    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

8º  Instalações Elétricas I 60    
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EMENTA 

Introdução ao controle de Processos , Elementos de medição e transdução , Elementos finais de 
controle , Controle de processos e estabilidade , Fundamentos do controle digital de processos , PID 
, Atraso de transporte , Preditor de Smith ,Controle Feed-Forward , Controle em Cascata , Controle 
Multivariável e Desacoplamento , Esquemas de Controle (Split-Range , de Razão , etc) , O 
Computador no controle de processos , PLC , Supervisão , Noções de controle nebuloso (Fuzzy) . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Massa de Campos, M.C.M. & Teixeira, H.C.G. , Controles Típicos de Processos Industriais , Editora 
Edgard Blücher , copyright © 2006 , ISBN 85-212-0398-5 ; 
Altmann, W. , Practical Process Control for Engineers and Technicians , Newnes – IDC Technologies 
, copyright © 2005 , ISBN 1-55617-713-5 ; 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Corripio, A.B. , Tuning of Industrial Control Systems , 2nd Ed. , ISA – The Instrumentation , Systems 
and Automation Society , copyright © 2001 , ISBN 85-212-0398-5 ; 
Lee, P.L. , Newell, R.B. & Cameron, I.T. , Process Control and Management , Blackie Academic and 
Professional – Thomson Series , copyright © 1998 , ISBN 0-7514-0457-8 ; 

EMENTA 

Melhoria da Qualidade no contexto empresarial ; Métodos estatísticos e Inferências sobre qualidade 
de processos . Métodos de CEP , Monotramento e CEP .Técnicas de CEP univariado e multivariado 
; Controle de Engenharia de Processos e CEP . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Montgomery , D.C. , Introdução ao Controle Estatístico de Processos , 4ª Ed. , copyright © 2004 , 
R.J. , Editora LTC , ISBN 85-216-1400-4 ; 
Ramos , A. W. , CEP para Processos Contínuos e em Batelada , 1ª Ed. , Ed. Edgard Blucher Ltda , 
copyright © 2000 , ISBN 85-212-0276-8 ; 
Jönsson, J. , Lab-Data Based Process Control – Comparing SPC and Automatic Control , 
Department of Automatic Control , Lund University , october/2007 , ISSN 0280-5316 . 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Walpole , R. E. , Myers , R. H. , Myers , S. L. & Ye , K. , Probabilidade e Estatística para Engenharia 
e Ciências , 8ª Ed. , Pearson - Prentice Hall , copyright © 2009 , ISBN 978-85-7605-199-2 ; 
Cienfuegos , F. , Estatística Aplicada ao Laboratório , Editora Interciência Ltda. , copyright © 2005 , 
R.J. , ISBN 85-7193-121-6 . 

EMENTA 

Laboratório: Projetos de sistemas baseados em microprocessadores. Arquitetura PC. Entrada e 
Saída. Interrupções. Sistemas Operacionais. Programação Assembly. Microcontroladores . 
Microprocessadores e Microcontroladores aplicados ao controle de sistemas diversos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
W.A. Dias Jr. 8086/8088 Hardware, Software, aplicações e projetos. McGraw Hill. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 
 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

8º  Controle Industrial 60    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

8º  Controle Estatístico de Processos e Qualidade 30    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

8º  Eletrônica Digital III 60    

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
NISKIER, J & MACINTYRE, A. J., “Instalações Elétricas”, 5a edição, LTC, RJ, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
COTRIM, A. A. M. B., “Instalações Elétricas”, 5ª edição, Makron Books, SP, 2009. CREDER, H., 
“Instalações Elétricas”, 15ª edição, LTC. RJ, 2007. CAVALIN, G & CERVELIN S. , “Instalações 
Elétricas Prediais”, 20a edição, Ed. Érica, SP, 2009. 
HofHeinz, W. , Fault Current Monitoring in Electrical Installations , VDE Verlag GmbH , Bewrlin , 
Germany , copyright © 2004 ,ISBN -38007-2796-X . 
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EMENTA 

Modelagem e simulação de sistemas dinâmicos contínuos e discretos. Linearização. Função de 
transferência de sistemas contínuos e discretos. Diagrama de blocos de sistemas 
contínuos,discretos e híbridos. Análise no espaço de estados: autovalores, solução da equação de 
estados,decomposição da função de transferência, relações entre função de transferência e equação 
de estado, discretização do modelo no espaço de estados. Estabilidade de sistemas lineares 
contínuos e discretos. Análise de erro em regime e do desempenho da resposta transitória no 
domínio do tempo para sistemas lineares contínuos e discretos. Efeito da adição de pólos e zeros na 
função de transferência. Análise de erro em regime e desempenho da resposta transitória via gráfico 
de Bode para sistemas contínuos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Garcia, C. , Modelagem e Simulação , EDUSP – Editora da Universidade de São Paulo , copyright © 
1997 , ISBN 85-314-0402-9 ; 
Zill, G.D. , Equações Diferenciais – Com Aplicações em Modelagem , Thonsom Learning Ltda. , S.P. 
, copyright © 2003 , ISBN 85-221-0314-3 ; 
Wells, D.A. , Lagrangian Dynamics , Schaum’s Outlines – McGraw Hill , copyright © 1996 , ISBN 0- 
07-069258-0 ; 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Dorf, R.C. & Bishop, R.H. , Sistemas de Controle Modernos ,8ª Ed. , LTC Livros Técnicos e 
Científicos Ltda , R.J. , copyright © 2001 , ISBN 85-216-1242-7 ; 
Ogata, K. , Engenharia de Controle Moderno , 5ª Ed. , Pearson Education do Brasil , S.P. , copyright 
© 2011 , ISBN 978-85-7605-810-6 ; 

EMENTA 

Princípios , Redes de Computadores , Hardware de redes , Modelo ISO-OSI, Segurança na 
comunicação de dados em rede , Protocolos , Serviços de Diretórios , Conexões remotas , 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Kurose , J.F. & Ross , K.W , Redes de Computadores e Internet , Redes de Computadores e Internet 

, Ed. Addison Wesley , copyright © 2003 , ISBN 85-88639-10-6 ; 
Hallberg, B.A. , Networking Redes de Computadores – Teoria e Prática , Editora Alta Books Ltda , 
copyright © 2003 , ISBN 858874588-7 . 
Silveira, J. L. da , Comunicações de Dados e Sistemas de Teleprocessamento , Pearson Education 
do Brasil , copyright © 2002 , ISBN 0-07-460935-1 . 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Tanenbaum , A.S. , Computer Networks , 4th edition , Ed. Prentice Hall PTR , copyright © 2003 , 
ISBN 0-13-066102-3 . 
Wirth , A. , Tecnologia de Redes e Comunicação de Dados , Ed. Alta Books ,Ltda. , copyright © 2002 
, ISBN 85-88745-23-2 . 
TiTTel, E. , Rede de Computadores , Bookman Companhia Editora – Artmed Editora S.A. , copyright 

© 2002 ,ISBN 85-363-0193-7 . 

 

 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

8º  Modelagem e Simulação de Sistemas 30    

 

 

 

3.6.9. Nono Semestre 

Desafios e Projeto Integrador 

 

Per. Código Desafio 9.1 CH CH T E L 
   Prs EAD    

9º  Comunicação de Dados e Automação Industrial 60 10    

 

Intel. MCS86 User Manual. Manuais do NASM e FREELINK. C.L. Morgan, M. Waite. 8086/8088 – 16 
Bit Microprocessor Primer. McGraw Hill, 1982. R. Hyde. The Art of Assembly Programming. 
Disponível em http://webster.cs.ucr.edu/AoA/index.html. Systech Software. NGASM 8086/8088 
Assembler Programmer's Manual. Disponível em 
http://www.bestdiskrecovery.com/ngasm/index.html. 

http://webster.cs.ucr.edu/AoA/index.html
http://www.bestdiskrecovery.com/ngasm/index.html
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EMENTA 
Subestações abaixadoras de tensão BT e AT. Comando, controle e proteção de circuitos. Circuitos 
de sinalização, comunicação e comandos. Correção de fator de potência. Eletrotermia , sistemas 
Initerruptos de Alimentação 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
J. Mamede Filho. Instalações Elétricas Industriais. Livros Técnicos e Científicos Editora. 2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABNT. NBR 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 
NEC National Electric Code. 
ABNT. NBR 14039 Instalações Elétricas de média tensão de 1,0 a 36,2 kV. 
IEEE Std 141 Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants 

EMENTA 
Semicondutores de potência: Diodo, Tiristor, GTO, Transistor de Potência, MOSFET, IGBT. 
Características estáticas e dinâmicas. Circuitos de disparo. Proteções e Cálculo Térmico. Retificador 
não controlado: monofásico e trifásico. Retificador controlado: monofásico e trifásico. Inversores , 
SoftStarters , Aplicações 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Rashid, M. H. , Eletrônica de Potência – Circuitos , Dispositivos e Aplicações , Makron Books do 
Brasil Editora Ltda. , copyright © 1999 , ISBN 85-346-0598-X . 
Kissell, T. E. , Industrial Electronics – Applications for Programmable Controllers , Instrumentation 
and Process Control , and Electrical Machines and Motors Control , 2nd Ed. , Prentice Hall , copyright 
© 2000 , R.J. , ISBN 0-13-012697-7 . 
LANDER, C. W. Eletrônica Industrial – Teoria e Aplicações . McGraw-Hill Ltda. , copyright © 1988 , 
CDD-621-381 ;. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Harter, J.H. , Electromechanics – Principles , Concepts and Devices , 2nd Ed. , Prentice Hall - Person 
Education Inc. , copyright © 2003, ISBN 0-13-097744-6 . 
BARBI, Ivo. Eletrônica de potência. Edição do autor, Florianópolis – SC, 2006. 
BRADLEY, D. A. Power Electronics. Chapman & Hall, 1995. 
MOHAN, N. et al. Power electronics – converters, applications and design. John Wiley and Sons, Inc. 
Nova York – EUA, 1989. 

EMENTA 

Fundamentos dos Automóveis , Controle e instumentação do sistema automóvel , fundamentos do 
controle eletrônico do motor , controle do movimento do veículo , Diagnose . 
Assuntos diversos (Tópicos Especiais como por exemplo Elementos de Engenharia Clínica) 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Ribbens , W.B. , Understanding Automotive Electronics , SAMS , ISBN 0-672-27358-6, 1992 ; 

Manual de Tecnologia Automotiva - Bosch 
Catálogos de Fabricantes ; 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Catálogos de fabricantes 

 

 
Per. Código Desafio 9.2 CH CH T E L 

   Prs EAD    

9º  A Eletricidade na Industria e no Comércio 60 10    

 

 
 

Per. Código Desafio 9.3 CH CH T E L 
   Prs EAD    

9º  Soluções Eletrônicas para a Indústria 60 10    

 

 
 

Per. Código Desafio 9.4 CH CH T E L 
   Prs EAD    

9º  Aplicações Mecatrônicas 60 20    
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EMENTA : 

Variável . 

EMENTA 

Princípios , Redes de Computadores , Hardware de redes , Modelo ISO-OSI, Segurança na 
comunicação de dados em rede , Protocolos , Serviços de Diretórios , Conexões remotas , 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Kurose , J.F. & Ross , K.W , Redes de Computadores e Internet , Redes de Computadores e Internet 
, Ed. Addison Wesley , copyright © 2003 , ISBN 85-88639-10-6 ; 
Hallberg, B.A. , Networking Redes de Computadores – Teoria e Prática , Editora Alta Books Ltda , 
copyright © 2003 , ISBN 858874588-7 . 
Silveira, J. L. da , Comunicações de Dados e Sistemas de Teleprocessamento , Pearson Education 
do Brasil , copyright © 2002 , ISBN 0-07-460935-1 . 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Tanenbaum , A.S. , Computer Networks , 4th edition , Ed. Prentice Hall PTR , copyright © 2003 , 
ISBN 0-13-066102-3 . 
Wirth , A. , Tecnologia de Redes e Comunicação de Dados , Ed. Alta Books ,Ltda. , copyright © 2002 
,ISBN 85-88745-23-2 . 
TiTTel, E. , Rede de Computadores , Bookman Companhia Editora – Artmed Editora S.A. , copyright 

© 2002 ,ISBN 85-363-0193-7 . 

EMENTA 

Automação de sistemas de Produção , Conceitos de Produção , Modelos Matemáticos e Custo de 
Operações da Manufatura , Técnicas de Controle e Automação , Noções de Controle Numérico e 
Robótica Industrial , Automação e controle de manipulação , transporte e estocagem de materiais 
,Introdução a sistemas de manufatura . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Groover , M.P. , Automation , Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing , 2nd. Ed. 
, Prentice Hall Inc. , copyright © 2001 , ISBN 0-13-088978-4 . 
Moraes , C. C. de & Castrucci , P. de L. , Engenharia de Automação Industrial , Ed. LTC Livros 
Técnicos e Científicos S.A. , copyright © 2001 , ISBN 85-216-1269-9 . 
Montgomery, E. , Introdução aos Sistemas a Eventos Discretos e à Teoria do Controle Supervisório , 
Editora Alta Books Ltda. , copyright © 2004 , ISBN 85-760-8065-6. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Kissell, T. E. , Industrial Electronics – Applications for Programmable Controllers , Instrumentation 
and Process Control , and Electrical Machines and Motors Control , 2nd Ed. , Prentice Hall , copyright 
© 2000 , R.J. , ISBN 0-13-012697-7 . 
Harter, J.H. , Electromechanics – Principles , Concepts and Devices , 2nd Ed. , Prentice Hall - Person 
Education Inc. , copyright © 2003, ISBN 0-13-097744-6 . 
Prudente, F. , Automação Industrial – PLC: Teoria e Aplicações – Curso Básico , LTC Livros 
Técnicos e Cientícfios S.A. , copyright © 2007 , ISBN 978-85-216-1575-0 . 

 
Per. Código Projeto Integrador 9 (PI 9) CH CH T E L 

   Prs EAD    

9º  Trabalho de Conclusão de Curso I 60 10    

 

 

Conteúdos Integrantes 
 

 
Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

9º  Comunicação de Dados 30    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

9º  Automação Industrial 30    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

9º  Instalações Elétricas II 60    
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EMENTA 

Semicondutores de potência: Diodo, Tiristor, GTO, Transistor de Potência, MOSFET, IGBT. 
Características estáticas e dinâmicas. Circuitos de disparo. Proteções e Cálculo Térmico. Retificador 
não controlado: monofásico e trifásico. Retificador controlado: monofásico e trifásico. Inversores , 
SoftStarters , Aplicações 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Rashid, M. H. , Eletrônica de Potência – Circuitos , Dispositivos e Aplicações , Makron Books do 
Brasil Editora Ltda. , copyright © 1999 , ISBN 85-346-0598-X . 
Kissell, T. E. , Industrial Electronics – Applications for Programmable Controllers , Instrumentation 
and Process Control , and Electrical Machines and Motors Control , 2nd Ed. , Prentice Hall , copyright 
© 2000 , R.J. , ISBN 0-13-012697-7 . 
LANDER, C. W. Eletrônica Industrial – Teoria e Aplicações . McGraw-Hill Ltda. , copyright © 1988 , 
CDD-621-381 ;. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Harter, J.H. , Electromechanics – Principles , Concepts and Devices , 2nd Ed. , Prentice Hall - Person 
Education Inc. , copyright © 2003, ISBN 0-13-097744-6 . 
BARBI, Ivo. Eletrônica de potência. Edição do autor, Florianópolis – SC, 2006. 
BRADLEY, D. A. Power Electronics. Chapman & Hall, 1995. 
MOHAN, N. et al. Power electronics – converters, applications and design. John Wiley and Sons, Inc. 
Nova York – EUA, 1989. 

EMENTA 
Contextualização dos sistemas e redes de telecomunicações (rádio-difusão, TV, telefonia fixa e 
móvel, satélite, redes de acesso, multiplexação, comutação por circuitos e pacotes), aspectos 
básicos de projetos de sistemas e redes, regulamentação e normatização incluindo impacto 
ambiental, qualidade de serviço. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Young, P.H. , Técnicas de Comunicação Eletrônica , 5ª Ed. , Pearson – Prentice Hall , copyright © 
2006 , ISBN 85-7605-049-8 . 
Paul Jean Etienne Jeszensky, Sistemas Telefônicos, Manole, 1ª. Edição, 2004. 
John C. Bellamy, Digital Telephony, Wiley&Sons, 3rd ed., 2000. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Gomes, A. T. , Telecomunicações – Transmissão e Recepção AM/FM , 19ª Ed. , Editora Érica ,Ltda , 
copyright © 1991 , ISBN 85-7194-073-8 . 
Lima Jr. , Al. W. , Telecomunicações Modernas , Editora Book Express Ltda. , copyright © 2000 , 
ISBN 85-8684-640-6 . 
Paulo Sérgio Milano Bernal e Claude Falbriard, Redes Banda Larga, Érica, 7ª. Edição, 2004. 
Tania Regina Tronco, Redes de Nova Geração, Érica, 1ª. Edição, 2006. 

 

 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

9º  Eletrônica Industrial 60    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

9º  Técnicas de Comunicações Eletrônicas II 60    

 

 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

9º  Eletrônica Automotiva 30    

EMENTA 

Subestações abaixadoras de tensão BT e AT. Comando, controle e proteção de circuitos. Circuitos 
de sinalização, comunicação e comandos. Correção de fator de potência. Eletrotermia , sistemas 
Initerruptos de Alimentação 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
J. Mamede Filho. Instalações Elétricas Industriais. Livros Técnicos e Científicos Editora. 2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABNT. NBR 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 
NEC National Electric Code. 
ABNT. NBR 14039 Instalações Elétricas de média tensão de 1,0 a 36,2 kV. 

IEEE Std 141 Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants 
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EMENTA 
Conteúdo variável . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
A definir de acordo com o conteúdo . 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

A definir de acordo com o conteúdo . 

EMENTA 

Objetivos , Requisitos de um Robot , Estruturas , Braços Robóticos , Classsificação dos Robots , 
Descrições espaciais e transformações , Cinemática de robots , dinâmicas , Programação de robots . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Groover , M.P. , Automation , Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing , 2nd. Ed. 
, Prentice Hall Inc. , copyright © 2001 , ISBN 0-13-088978-4 . 
Moraes , C. C. de & Castrucci , P. de L. , Engenharia de Automação Industrial , Ed. LTC Livros 
Técnicos e Científicos S.A. , copyright © 2001 , ISBN 85-216-1269-9 . 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Craig , J.J. , Introcutction to Robotics , 3rd. Edition , Pearson Prentice Hall , copyright © 2005 , ISBN 
0-201-54361-3 . 
Bolton , W. , Mecatrônica – Uma Abordagem Multidisciplinar , 4ª Ed. , Bookman Companhia Editora , 
copyright © 2010 , ISBN 978-85-7780-657-7 . 

EMENTA : 

Variável . 

EMENTA : 
Variável . 

 

 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

9º  Tópicos Especiais I 30    

 

 

3.6.10. Décimo Semestre 

Desafios e Projeto Integrador 

 
 
 
 

 

 
Per. Código Desafio 10.2 CH CH T E L 

   Prs EAD    

10º  Estágio Supervisionado 60     

 

 
 

Per. Código Desafio 10.3 CH CH T E L 
   Prs EAD    

10º  Estágio Supervisionado 60     

 

EMENTA 

Fundamentos dos Automóveis , Controle e instumentação do sistema automóvel , fundamentos do 
controle eletrônico do motor , controle do movimento do veículo , Diagnose . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Ribbens , W.B. , Understanding Automotive Electronics , SAMS , ISBN 0-672-27358-6, 1992 ; 

Manual de Tecnologia Automotiva - Bosch 
Catálogos de Fabricantes ; 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Catálogos de fabricantes 

Per. Código Desafio 10.1 CH CH T E L 
   Prs EAD    

10º  Aplicações Mecatrônicas II 60     
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EMENTA : 
Variável 

EMENTA 

Objetivos , Requisitos de um Robot , Estruturas , Braços Robóticos , Classsificação dos Robots , 
Descrições espaciais e transformações , Cinemática de robots , dinâmicas , Programação de robots . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Groover , M.P. , Automation , Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing , 2nd. Ed. 
, Prentice Hall Inc. , copyright © 2001 , ISBN 0-13-088978-4 . 
Moraes , C. C. de & Castrucci , P. de L. , Engenharia de Automação Industrial , Ed. LTC Livros 
Técnicos e Científicos S.A. , copyright © 2001 , ISBN 85-216-1269-9 . 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Craig , J.J. , Introcutction to Robotics , 3rd. Edition , Pearson Prentice Hall , copyright © 2005 , ISBN 
0-201-54361-3 . 
Bolton , W. , Mecatrônica – Uma Abordagem Multidisciplinar , 4ª Ed. , Bookman Companhia Editora , 
copyright © 2010 , ISBN 978-85-7780-657-7 . 

EMENTA 

Estrutura típica. Representação: sistema por unidade, diagrama unifilar e representação por fase. 
Configuração do sistema quanto ao aterramento. Centrais elétricas: classificação e princípios de 
funcionamento. Modelos de linhas de transmissão em regime permanente. Metas de qualidade e 
fornecimento de energia elétrica. Configurações dos sistemas de distribuição aéreos e subterrâneos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Gómez-Expósito, Sistemas de Energia Elétrica-Análise e Operação , LTC – Livros Técnicos 
Editora S.A. , copyright © 2011 , ISBN: 9788521618027 
CHAPMAN, J. Electric Machinery and Power System Fundamentals. McGraw Hill, inc. 2002. SOUZA, 
Z.; 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
STEVENSON Jr, W. D. Elementos de Análise de Sistemas de Potência. McGraw–Hill, 1986. 
GLOVER, J. D. & SARMA, M. S. Power System Analysis and Design. Brooks/Cole, 4.ed., 2008 
ELETROBRÁS, COMITÊ DE DISTRIBUIÇÃO. Coleção distribuição de energia elétrica. Editora 
Campus, Rio de Janeiro (05 volumes). 

EMENTA 
Conteúdo variável . 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 
Per. Código Desafio 10.4 CH CH T E L 

   Prs EAD    

10º  Estágio Supervisionado 60     

 
 

Per. Código Projeto Integrador 10 (PI 10) CH CH T E L 
   Prs EAD    

10º  Trabalho de Conclusão de Curso II 60     

 

 

Conteúdos Integrantes 
 

Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

10º  Introdução à Robótica 60    

 

 
Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

10º  Sistemas de Energia 30    

 

 
Período Código Conteúdo Integrante CH T E L 

9º  Tópicos Especiais II 30    
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3.6.11. Periódicos Indicados 
 

 Periódicos ISSN Forma 

1 Eletricidade Moderna - A Revista dos Profissionais de Eletricidade 0100-2104 V ou I 

2 RTI - Redes, Telecom e Instalações , Aranda Editora 1808-3544 V ou I 
 Controle e Automação 0103-1759 I 

3 Latin America Applied Research – An International Journal 0327-0793 V 

4 Automatika - A Journal of 0005-1098 V 

5 REVISTA ELETRÔNICA DE POTÊNCIA 1984-557X I 

6 BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 0956-5663 V 

7 CONTROL ENGINEERING PRACTICE 0967-0661 V 

8 IEEE SENSORS JOURNAL 1530-437X V 

9 MECHATRONICS (OXFORD) 0957-4158 V 

10 ELECTRONICS LETTERS 0013-5194 V 

11 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL 0020-7179 I 

12 JOURNAL OF INSTRUMENTATION 1748-0221 V 

13 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS 1362-3060 V ou I 

14 APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 0307-904X V 

Obs.: Forma (meio de acesso) – V : virtual , I : impressa . 

 
 

3.7. OUTROS COMPONENTES CURRICULARES DO CURSO 
 

3.7.1. Estágio Supervisionado – O estágio curricular obrigatório , com 
180 horas no mínimo , será realizado 10º período como forma consolidar os 
conhecimentos adquiridos partir da aplicação prática num ambiente de 
trabalho real (industrias , escritórios de planejamento , projetos e/ou 
gerenciamento , concessionárias de energia , Hospitais e Clínicas médicas e 
de apoio a diagnóstico etc) , sendo acompanhado por Professor de área 
compatível e no período letivo do Centro Universitário Salesiano-UniSales . 

 
3.7.2. Trabalho de Conclusão de Curso – O trabalho de conclusão de 

concurso , de caráter obrigatório , objetiva a síntese e integração dos 
conhecimentos adquiridos ao longo do curso e será desenvolvido nos 9º e 10º 
períodos , totalizando 100 horas/aula de trabalho individual sob a orientação 
de Professor qualificado no assunto alvo do trabalho além dessa carga  
horária . 

 
3.7.3. Atividades Complementares – As atividades curriculares 

complementares estão distribuídas ao longo do curso , iniciando-se a partir do 
1º período e terminando no 10º período perfazendo um total de 100 horas . As 
atividades curriculares complementares , regidas pela Resolução nº 04/2013 
do Conselho Superior do Centro Universitário Salesiano-UniSales (COSUP) , 
objetivam complementar a formação do aluno com habilidades e 
competências que extrapolam as vivenciadas em sala de aula , tendo o 
caráter obrigatório . 

A definir de acordo com o conteúdo . 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

A definir de acordo com o conteúdo . 
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3.7.4. O Projeto Integrador – As atividades denominadas Projeto 
Integrador estão distribuídas ao longo do curso n os períodos , iniciando-se a 
partir do 1º período e terminando no 10º período (10 Projetos Integradores) 
perfazendo um total de 500 horas . As atividades de Projeto(s) Integrador(es) 
, regidas pela Resolução nº 03/2015 do Centro Universitário Salesiano-
UniSales (COSUP) , buscam desenvolver a interdisciplinaridade objetivando 
estabelecer a integração dos conhecimentos desenvolvidos nas diversas 
unidades curriculares de eixos interdisciplinares formado por disciplinas afins . 
São componentes curriculares obrigatórios . 

 
3.7.5. Atividades Práticas Supervisionadas – Estudo Independente 

com assunto e material pré-estabelecido com finalidade de dar suporte , ou 
enriquecer conhecimentos , para desenvolvimentos de projetos e/ou solução 
de problemas em engenharia . Serão feitas na forma EAD com supervisão de 
pofessor(es) habilitado(s) do Centro Universitário Salesiano-UniSales 
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4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA 

 
4.1. COMPONENTES DO MODELO EDUCACIONAL DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO SALESIANO-UNISALES 

 
A Diretriz do Centro Universitário Salesiano-UniSales é a linha reguladora do traçado 
que indica a direção e constitui-se de estratégias amplas que orientam as ações 
operacionais da organização. Para tanto, desenvolve as políticas de 
interconteúdoridade e relação teoria-prática que se viabilizam com as seguintes 
ações: orientação prática da matriz curricular, leitura interconteúdor, prática 
interconteúdor, avaliação interconteúdor, atividades práticas simuladas e reais. 
Dentro dessa perspectiva, o Projeto Pedagógico dos cursos materializa-se em uma 
visão integrada das funções de ensino, pesquisa, extensão e responsabilidade 
social, de forma compatível com a realidade da instituição. 
A proposta pedagógica do Centro Universitário, se assenta nos seguintes 
componentes metodológicos e epistemológicos: 

 
- Aprendizagem Baseada em Projetos – ABPr 
- Estudo Independente 
- Aprendizagem baseada em Atividades para o Desenvolvimento de 
Competências 
- Avaliação Formativa e Processual 
- Preceptoria/Mentoria 
- Visão Empreendedora 

 

A Aprendizagem Baseada em Projetos – ABPr - Institucionaliza o aprender a 
fazer, fazendo. A Aprendizagem Baseada em Projetos tem se consolidado como a 
melhor metodologia para o desenvolvimento das competências necessárias à 
formação profissional e pessoal do estudante. 
Neste sentido, o estudante tem o desafio de realizar um projeto por semestre, 
sempre com base na solução de um problema real. Os projetos baseados em 
problemas reais permitem uma excelente integração entre teoria e prática, 
contextualizando e dando significado ao aprendizado, iniciando sempre o processo 
cognitivo pelo componente da prática, através de desafios, problemas ou questões 
norteadoras/provocadoras. 

 
Estudo Independente – O estudo e aprendizado independente visa construir a 
autonomia e protagonismo no educando, desenvolvendo sua competência de 
autodidatismo. Para tal, a IE utiliza um rico material produzido pelos seus 
professores e pelas melhores editoras do país, que permite ao educando criar um 
hábito de estudo continuado e progressivo. 
O Estudo Independente exige do estudante uma dedicação de oito horas semanais 
fora de sala, para que ele possa vencer o conteúdo prévio obrigatório para a 
realização das atividades de sala da semana seguinte. 
O material do Estudo Independente é composto de textos (capítulos de livros ou 
artigos); vídeos, exercícios e desafios, alocados em um ambiente virtual de 
aprendizagem. 



82  

Aprendizagem baseada em Atividades para o Desenvolvimento de 
Competências – Subvertendo a lógica curricular conteúdor e linear, fortemente 
focada no conteúdo (just-in-case), caminhando para uma lógica curricular 
organizada a partir da aplicabilidade do conhecimento, da performance e do 
desempenho (just-in-time), a partir de um conjunto de atividades teórico-práticas 
focadas no desenvolvimento das competências necessárias à formação do egresso, 
abolindo a prática rotineira de aulas expositivas ao modo de palestras para 
retransmissão de informações. 
A lógica do ensino para o desenvolvimento de competências demonstra que não 
adianta exagerar na quantidade de conteúdo trabalhado. O importante é ensinar o 
estudante como usar o conteúdo que acabou de conhecer. 
A aprendizagem para o domínio (também conhecida como mastery learning) 
consolida o modelo de competências a partir de processos avaliativos que 
demonstrem que o educando possui ou não determinada competência, direcionando 
os esforços para que ele adquira, em definitivo, todas as competências 
estabelecidas no projeto do curso. 

 
Avaliação Formativa e Processual – Através de diferentes estruturas avaliativas, 
incluindo provas objetivas, avaliação do portfólio do estudante e avaliação do seu 
desempenho em atividades e projetos que demonstrem as competências 
desenvolvidas. 

 
Preceptoria/Mentoria – Estratégia central no modelo educacional da Faculdade 
União das Américas, focada no acompanhamento individual dos educandos visando 
uma formação integral, envolvendo os componentes cognitivos e não-cognitivos 
(socioemocionais) da formação. 

 

Visão Empreendedora – A iniciativa e proatividade para ampliar a visão meramente 
acadêmica das atividades da faculdade, permitindo uma integração total com o 
mundo real e do trabalho, dando significado e pragmaticidade ao que é realizado no 
campus. 

 
A proposta pedagógico inclui alguns elementos que a consolidam e impactam em 
mudanças significativas na tradicional práxis de sala de aula, entre elas: 

 
1. Atividades em sala focadas em elementos colaborativos, desafios práticos 
e problemas reais, colocando o estudante como protagonista do aprendizado, 
sem as tradicionais aulas expositivas. 
2. Salas de aula diferenciadas, construídas com base nas metodologias ativas 
de aprendizagem, que favorecem o trabalho em grupo; a participação do 
professor como orientador e preceptor e também a integração com a prática 
laboratorial e projetos baseados em problemas reais. 

 
 

4.2. O FOCO NO APRENDIZADO EFETIVO 
 

Desde a década de 80 que as pesquisas das neurociências aplicadas à educação já 
mostram um grande e crescente descompasso entre o que a ciência sabe sobre 
ensino e aprendizagem e o que as escolas e universidades praticam em seus 
campos. Howard Gardner em Harvard redefinindo as teorias da inteligência e suas 



83  

metodologias de desenvolvimento e Philippe Perrenoud na Universidade de 
Genebra, consolidou o modelo de competências na aprendizagem. Ambos são 
exemplos de pesquisadores que apresentaram o resultado de suas pesquisas na 
década de 80, com forte impacto no conhecimento educacional da época, mas até 
hoje com grande resistência à aplicabilidade prática de suas propostas. 

 
Ser capaz de responder corretamente questões em uma prova não garante a 
capacidade de realizar algo com aquele conhecimento. O abismo entre a 
compreensão teórica e a competência de utilizar efetivamente este conhecimento, 
deu origem ao termo “Aprendizado Efetivo”, que veio para se contrapor ao 
conceito simplista de aprendizado oriundo do desempenho adequado em uma 
avaliação escrita ou teste padronizado. 

 
Se um aluno tirou boas notas e passou de ano, costuma-se dizer que ele aprendeu. 
No entanto, isto costuma não ser verdadeiro. O Aprendizado Efetivo diz respeito ao 
desenvolvimento da capacidade de agir a partir do conhecimento e habilidades 
adquiridas, coloca-las em práticas em diferentes contextos e situações e gerar 
resultados efetivos a partir delas, e ainda, manter a fixação mnemônica deste 
aprendizado pelo resto da vida. Sem isto não se pode afirmar que o aprendizado 
ocorreu. 

 
Fazendo uma síntese simplificada da contribuição das pesquisas da neuroeducação 
para o ensino e a aprendizagem, com foco na busca do Aprendizado Efetivo, 
podemos considerar os seguintes elementos que são adotados nas práticas 
pedagógicas: 

 

1. O aprendizado se dá a partir de múltiplos estímulos distintos e quanto 
mais e diferentes conjuntos sinápticos forem configurados, mais e melhor 
se dará a consolidação do aprendizado. 

 
2. Para se configurar diferentes conjuntos sinápticos em função de 

determinado aprendizado, vários canais sensoriais devem ser utilizados 
(visual, auditivo, psicomotor, tátil, etc.) e vários e diferentes inputs 
cognitivos devem ser realizados, entre eles: analisar, descrever, comparar, 
associar, avaliar, sintetizar, interpretar, relacionar, aplicar, distinguir, 
enumerar e classificar. 

 
3. As estruturas comportamentais relacionadas aos estados emocionais 

interferem sobremaneira no aprendizado e precisam ser consideradas ao 
se estruturar um currículo, não apenas como elemento complementar, na 
dependência das aptidões de alguns dos docentes, mas como elemento 
central do currículo, com a utilização de práticas pedagógicas específicas 
para tal. 

 
4. Ao se organizar um processo de ensino e aprendizagem, quatro 

componentes essenciais precisam ser considerados para que o 
aprendizado efetivo ocorra: 
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a) O componente do estudo individual a partir da leitura de textos e 
sua respectiva interpretação e compreensão através do uso de 
recursos como resumos, anotações, mapas conceituais, esquemas, 
analogias, entre outros. 

 
b) O componente da aprendizagem colaborativa, através da troca de 

conhecimentos, visões, interpretações e modos de compreensão. 
Para que alguém consiga explicar para outro o que estudou e 
compreendeu, um processo de elaboração mental ocorre no 
cérebro, onde novos e diferentes circuitos sinápticos são 
configurados, reforçando o aprendizado ocorrido na leitura e estudo. 
Debates e discussões e trabalhos em grupo se inserem neste 
componente. 

 
c) O componente da exposição a determinado tema a partir da 

explicação de um especialista, seja presencialmente ou 
virtualmente, criando a apreensão de novas informações e 
desenvolvendo linhas de raciocínio para a obtenção da 
compreensão. Considerando a exposição não apenas como aula 
expositiva do professor, mas e também do próprio estudante. 

 
d) O componente da aplicabilidade do aprendizado, em situações 

reais ou simuladas, mas preferencialmente em situações reais, 
onde uma ampla gama de competências cognitivas e não-cognitivas 
precisam ser sincronizadas para que o saber se transforme em 
saber-fazer. 

 

5. A redução do “conteudismo” nas ementas e nos Planos de 
Ensino/Aprendizagem, deixa de ser polêmica. Não se discute mais sua 
importância, pois já está demonstrado que não se pode desenvolver 
competências adequadas sem uma sólida estrutura de conhecimentos 
relevantes. O que se discute é a pertinência do ensino dos conteúdos. Até 
onde se deve chegar em abrangência e profundidade é a questão central em 
um curso de graduação. 

 
 

4.3. METODOLOGIA 
 

As metodologias não se resumem às estratégias para dinamizar a aprendizagem, 
mas consideram um contexto que envolve adequação das salas, recursos de TI, 
organização/desenvolvimento de conteúdos e acompanhamento/avaliação das 
atividades, com vistas a proporcionar aprendizagens diferenciadas visando forjar 
habilidade/competência necessárias ao perfil do egresso. 

 
As salas de aula possuem excelente aparato multimídia (datashow/ 
computador/wireless/amplificador de som) que auxilia no desenvolvimento do 
conteúdo e estruturação de habilidades/competências, pois possibilita a 
apresentação de seminários, o uso de tecnologias digitais para reforço de conteúdo 
(ex: plickers), a exposição de vídeos para debates, palestras, etc. 
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O corpo docente, formado na maioria por mestres e doutores com ampla experiência 
docente e profissional, possui expertise para conduzir as aulas, estimular o 
raciocínio e enriquecer o conteúdo com vivências práticas. 

 
Os conteúdos curriculares estão dispostos na estrutura curricular de forma 
processual, com ausência de pré-requisitos e são desenvolvidos na interação 
professor/aluno. A metodologia de ensino-aprendizagem para desenvolvê-los 
considera as premissas: 

 

• Conhecimento também se elabora no coletivo e aprendizado mobiliza 
afetos/emoções e relações com os pares; 

• Prioridade do espírito crítico na transmissão de conhecimento; 

• Desenvolvimento das novas tecnologias de informação/comunicação; 

• Preponderância da capacidade de aprender em ambiente cooperativo; 

• Desenvolvimento de competências cognitivas/socioemocionais/atitudinais; 

• Procedimentos/métodos/técnicas que privilegiem o interconteúdor em 
situações contextualizadas; 

• Superação de didáticas repetitivas. 
 

Na relação professor-aluno habilidades socioemocionais/atitudinais são adquiridas, 
pois se busca acolher, propagar valores e criar vínculos de confiança, ambiência 
ideal para o crescimento pessoal e o bom desenvolvimento do conteúdo e 
estruturação de competências. 

 
As estratégias de ensino são utilizadas visando autonomia discente, estímulo à 
teoria e prática, interconteudoridade e formação pautada em valores éticos e 
humanísticos, oportunizando a aquisição de raciocínio jurídico, visão crítica, 
segurança na tomada de decisão e solução de conflito e trabalho em ambiente 
cooperativo etc. 

 
Dentre as estratégias citam-se: 

 

1) em sala: aplicação de conceitos a casos práticos, brainstorming, 
discussões e debates, seminários, disputas argumentativas, júri simulado, 
leitura dirigida, produção de textos/resumos/sínteses, per instruction, flipped 
classroon, entre outras. 
2) em Trabalho Discente e Extensão: Entrevistas, produção de 
roteiros/vídeos, interação com quem faz acontecer e visitas técnicas. 

 
O uso dessas estratégicas (metodologias ativas) traz inovação ao ensino prestado e 
gera uma aprendizagem diferenciada. Há inovação, pois se tem rompido com o 
ensino meramente expositivo e conteudista, se tem incentivado uma aprendizagem 
mais prática. É percepção geral que os alunos se mostram mais participativos, 
autônomos, independentes e seguros, transitando melhor entre teoria e prática. 

 

Ressalta-se o protagonismo do aluno na adaptação do Método dos 300 (com 
monitorias dos que alcançaram melhor rendimento na avaliação formal); Orientações 
interpessoais em jogos para averiguar a assimilação de saberes técnicos; Utilização 
de novas tecnologias para análise individual de competências, como Plickers. 
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Como instrumento para a metodologia focada no aluno a IES implementou a 
estrutura de TI através do AVA permitindo a abordagem dos conteúdos em 3 
momentos distintos e complementares: 

 

• O professor prepara a aula e a disponibiliza para que os alunos possam ler 
antecipadamente o material (slides/material de apoio); 

• As aulas ocorrem c/ base no conteúdo postado; 

• O material produzido e postado no portal fica à disposição do aluno para 
estudos/revisões. 

 

No AVA também se oportuniza o acompanhamento da conteúdo pelos planos de 
ensino e o contato entre professor/aluno para direcionamentos gerais e eventuais 
dúvidas. 

 
A avaliação é processo dinâmico e na IES se operacionaliza conforme resolução 
própria através de provas e trabalhos discentes.Ocorre ainda continuamente através 
de feedbacks às apresentações orais e às simulações praticadas e contemplam 
aspectos interpessoais percebidos na dinâmica da sala. O processo avaliativo não 
se reduz à técnica, mas alcança os aspectos ético/interpessoal. 

 
A metodologia empregada quer através do suporte físico e humano quer através das 
estratégias usadas possibilita a acessibilidade digital, instrumental e metodológica 
esperada. 

 
4.4. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
4.4.1. Indicadores de Avaliação 

 
A média semestral do aluno será composta com base no desempenho do estudante 
nas diferentes atividades de aprendizagem realizadas ao longo do semestre, 
continuamente, fazendo parte do processo de produção do conhecimento. 

 
Compõem os indicadores gerais de avaliação no modelo pedagógico do Centro 
Universitário Salesiano-UniSales 

 
- Participação nas discussões dos grupos com contribuições, interpretações e 
esclarecimentos; 
- Estudo e resolução das atividades contempladas nas Unidades de 
Aprendizagem; 
- Envolvimento na resolução das atividades propostas semanalmente em sala 
de aula; 
- Comparecimento aos encontros de preceptoria para discutir melhorias e 
avanços no processo de aprendizagem; 
- Participação e comprometimento no Projeto Integrador nas diferentes fases: 
projeto, pesquisa, produto e apresentação; 
- Comunicação verbal nos diferentes momentos do processo de 
aprendizagem; 
- Participação nos eventos do curso – palestras, saídas a campo, cursos, 
seminários, entre outros. 



87  

- Participação e envolvimento nas atividades práticas quando requeridas no 
curso; 
- Qualidade na produção escrita; 
- Capacidade para trabalhar em grupos e partilhar conhecimentos; 
- Competência para explicar aos colegas às aprendizagens construídas. 

 
Ressalta-se que alguns indicadores se adequam melhor na avaliação do Projeto 
Integrador, outros na avaliação das atividades realizadas em sala de aula e há 
também os que podem ser considerados em todos os aspectos que formam a 
avaliação da aprendizagem. 

 
A avaliação deve ser sempre qualitativa e espelhar o desenvolvimento e as 
transformações do aluno em relação à aquisição de conhecimentos, à demonstração 
de novas competências, habilidades e atitudes. No entanto, há que se quantificar a 
qualidade dos processos formativos vividos pelos estudantes. 

 
 

4.4.2. Estrutura do Modelo de Avaliação 
 

De acordo com a Resolução nº xx/2020/CONSUN, que normatiza o Regulamento da 
Avaliação do Sistema de Desempenho Acadêmico da Instituição, o desempenho 
acadêmico é mensurado por meio das Notas para cada projeto interconteúdor 
(desafios), em um processo contínuo e sistemático, de forma que o aluno possa 
realizar a apropriação dos conhecimentos e desenvolvimento das habilidades e 
atitudes necessárias à sua formação acadêmica e técnico científica. 

 

4.4.3. A Composição da Média Semestral e a Aprovação 
 

O procedimento de avaliação da aprendizagem é parte integrante do processo de 
ensino, obedece aos princípios, normas e procedimentos pedagógicos estabelecidos 
pelo Regimento Geral do Centro Universitário Salesiano-UniSales, e encontra-se 
disposto na Resolução nº XX/2020 do CONSUN/UCV. 

 
As notas que integralizam as avaliações realizadas durante o semestre letivo serão 
expressas em notas inteiras de 0 (zero) a 100 (cem).Neste modelo de avaliação o 
aproveitamento acadêmico deverá ser igual ou superior a 70 (setenta). 

 
No curso de Engenharia Elétrica serão desenvolvidos Projetos Desafios que 
encerrarão em seus bojos conteúdos integrantes de competências exigidas para os 
estudantes de engenharia elétrica para seu bom desempenho profissional e Projeto 
Integradores que primarão por congregar as competências de conjuntos de Projetos 
Desafios num aspecto amplo de aplicação de engenharia levando em consideração 
a contextualização e a realidade local e até nacional . 

 
A nota semestral relativa a cada projeto – interconteúdor ou integrador, será 
composta pela avaliação do conteúdo e pela avaliação da competência conforme a 
seguinte distribuição: 

 
I - Avaliação do Conteúdo – peso de 40% do total da nota 
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a) Avaliação do Cumprimento das Exigências de Estudo Independente 
(AC1). Com peso de 10%, serão aceitas atividades de Exercícios das 
Unidades de Aprendizagem (UAs), Postagem dos Desafios das Unidades 
(UAs), Trabalhos sobre o conteúdo das UAs. Tendo como objetivo garantir o 
estudo do material postado na Plataforma Virtual visando a aquisição do 
autodidatismo e protagonismo do aluno. 

 
b) Avaliação do conteúdo (P1). Com peso de 30%, serão aceitas atividades de 

Análise de Casos que englobem o conteúdo das UAs e Provas objetivas e/ou 
dissertativa com consulta. Com o objetivo de garantir que o aprendiz 
compreendeu os principais conceitos teóricos referentes ao tema em questão. 

 
II - Avaliação da Competência - 60% 

 
a) Avaliação do Portfólio (AC2). Com peso de 30%, com entrega do projeto 

(Produto Final do Desafio), entrega do projeto em partes (subprodutos do 
desafio). Com o objetivo de valorizar o protagonismo do estudante na solução 
dos desafios propostos. 

b) Demonstração da Competência (P2). Com peso de 30%, para Defesa do 
Projeto através de Seminário Individual, Defesa do Projeto através de Prova 
Oral (Banca) e Defesa do Projeto através de Prova Dissertativa. Com o 
objetivo de garantir que o aprendiz desenvolveu efetivamente a competência. 

 
§ 1º - Cada atividade deverá constar no plano de ensino, e ter critérios claros de 
correção e pontuação. 

 
§2º - Os discentes deverão receber feedback acerca do desenvolvimento das 
atividades. 

 

§3º - Os resultados das atividades poderão, a critério do professor, serem 
apresentados em sala ou em evento; 

 
 

Art. 4º - A nota final (NF) será obtida a partir do somatório das avaliações de 
conteúdo (ACT)e de competência (ACP), conforme explicitado abaixo: 

 
ACT = Avaliação de Conteúdo – 40% 

a)  AC1 = Avaliação do Cumprimento das Exigências de Estudo 
Independente – 10 % 

b) P1 = Avaliação do Conteúdo – 30% 
 

ACP = Avaliação de Competência – 60% 
a) AC2 = Avaliação do Portfólio – 30% 
b) P2 = Demonstração da Competência – 30% 

 

Então, 
ACT = AC1+P1 ≤ 40% 
ACP = AC2+P2 ≤ 60% 

 

Então, 
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NF (nota final) = ACT + ACP 
 

Art. 5º - O desempenho acadêmico do semestre é aferido por meio da frequência e 
do aproveitamento do aluno; e a média final para aprovação será de 70 pontos. 

 
§ 1º Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 
cento) às aulas dadas e demais atividades acadêmicas, é considerado aprovado, em 
cada projeto, o aluno que obtiver Nota Semestral não inferior a 70 (setenta). 

 

SE 
NF ≥ 70 e 
FREQUÊNCIA ≥ 75% 
Situação final = APROVADO 

 

§ 2º Será considerado PENDENTE o estudante QUE apresentar frequência mínima 
de 75% E nota final MENOR de 70 pontos. no projeto. 

 

SE 
NF< 70 situação 
FREQUÊNCIA ≥ 75% 
Situação final = PENDENTE 

 
 

§ 3º Será considerado REPROVADO POR FALTA o estudante QUE apresentar 
frequência mínima INFERIOR a 75% no projeto. 

 

SE 
FREQUÊNCIA < 75% 
Situação final = REPROVADO POR FALTA 

 

Art. 6º - No cálculo da Nota Semestral (NS), a fração inferior a 0,5 (cinco décimos) 
será desprezada, e a fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) será elevada 
para a unidade inteira imediatamente superior. 

 
Art. 7º - Os estudantes com o status PENDENTE terão a oportunidade de 
progressão parcial na matriz curricular, ou seja, serão matriculados nos projetos do 
período subsequente e poderão realizar a pendência durante o mesmo semestre do 
projeto ou até o semestre subsequente ao projeto PENDENTE. 

 
§ 1º - O status de PENDÊNCIA se caracteriza como recuperação acadêmica que dá 
oportunidade ao aluno que não obteve aproveitamento acadêmico em algum item da 
avaliação do projeto possa realizar nova avaliação, sem prejuízo de sua progressão 
acadêmica e tempo de integralização do curso. 

 
 

No caso de alunos em Regime Especial de Estudo (REE), o prazo para requerer a 
substituição das avaliações começará a contar a partir da data do encerramento do 
referido regime. Os pedidos de isenção, inclusive atestado, deverão, sempre que a 
data da avaliação não realizada permitir, ser protocolados na Secretaria Acadêmica 
até 5 (cinco) dias úteis antes do prazo estabelecido no calendário acadêmico. 
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4.5. IMPLEMENTAÇÀO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS CONSTANTES 
DO PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI) E PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) NO ÂMBITO DO CURSO 

 
Como informado a Pedagogia Salesiana é baseada no Sistema Preventivo de Dom 
Bosco, no qual os jovens são agentes de sua própria história e seu potencial para o 
bem pode ser estimulado. 

 
Nesse sentido, princípios filosóficos e teórico-metodológicos gerais norteiam as 
práticas acadêmicas da Instituição que fundamentadas em postulados de fé e em 
valores desse Sistema Preventivo de Dom Bosco, visa uma formação que, dentre 
outras características, estimule o protagonismo juvenil e a atuação consciente da 
função e responsabilidade social. 

 
Assim sendo, o Centro Universitário Salesiano-UniSales delineia suas políticas e 
diretrizes que orientam as ações acadêmicas e a consecução dos objetivos 
institucionais. 

 
4.5.1 Políticas Institucionais de Ensino 

 
O Centro Universitário Salesiano-UniSales tem por objetivo construir um modelo de 
ensino que garanta: condições básicas para a inserção dos acadêmicos no mundo 
do trabalho, plena atuação na vida cidadã e os meios para se continuar aprendendo. 
São maneiras de consolidar a Missão de “Promover a formação de profissionais 
comprometidos com a vida e a transformação social, contribuindo com a construção 
de uma sociedade justa, solidária e sustentável”. 

 

O Centro Universitário também realiza a pesquisa, organiza o ensino e difunde a 
cultura, visando ao saber, ao saber fazer, ao saber ser e ao saber comunicar e 
partilhar. A fim de que tal projeto seja cristão e salesianamente inspirado e realizado, 
a Instituição busca promover: 

 
✓ Uma concepção da pessoa humana inspirada no Evangelho, que a põe no 

centro da vida e que a promove na sua integralidade; 
✓ Uma consciência ética fundada nos valores, dando atenção especial à 

promoção da justiça e de uma cultura da solidariedade, mediante um 
modelo de desenvolvimento sustentável em escala humana, de relações 
de igualdade e reciprocidade, de qualidade da vida; 

✓ Um diálogo entre culturas e religiões diversas, entre cultura-ciência- 
técnica-profissão e fé, capaz de iluminar cristãmente a realidade e a vida; 

✓ Uma atenção especial ao âmbito da educação, à formação dos 
educadores, ao campo da técnica e do trabalho e ao mundo da 
comunicação. 

 
Nessa proposta educativa, a Instituição estabelece as políticas como decisões de 
caráter geral, que compreendem a definição dos níveis de delegação, faixas de 
valores e/ou quantidades limites e de abrangência das estratégias e ações para a 
consecução dos objetivos. A política fornece parâmetros e orientações para a 
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tomada de decisões, o que a caracteriza, de uma forma simplificada, por meio de 
diretrizes amplas que orientam as ações da Instituição. 

 
4.5.1.1. Políticas Institucionais para a Graduação e formas 
de sua operacionalização 

 
Como atividade sistemática de apropriação e construção de conhecimentos 
científicos, o ensino procura contribuir para a formação do cidadão, buscando dotá- 
lo de meios para conduzir sua vida pessoal e profissional com qualidade, 
contribuindo positivamente para a sociedade. Em síntese, as atividades do ensino 
devem consolidar e concretizar as diretrizes da Instituição específicas para os 
diferentes níveis de educação. 

 
As Políticas Institucionais para a Graduação têm como foco dois processos 
interdependentes: o ensino e a aprendizagem, que diferem entre si, pois dizem 
respeito a distintos sujeitos. O ensino é definido pela produção da aprendizagem, 
pois ensinar é tarefa desempenhada pelo docente, que deve ter como resultado uma 
aprendizagem realizada pelo aluno. O professor só ensina quando ocorre a 
aprendizagem do aluno. 

 
A operacionalização das políticas e diretrizes de ensino está apoiada nos seguintes 
fundamentos: 

 
a) Confiabilidade: baseada na competência técnico-científica de todos os que 

trabalham na Instituição, investindo continuamente na formação, por ser a 
única maneira de garantir e desenvolver as competências profissionais, 
educativas e salesianas; 

b) Reflexão sistemática: decorrente do papel social desempenhado pela 
Instituição a respeito da orientação cultural do seu projeto institucional, e um 
diálogo interconteúdor intenso a respeito dos principais desafios da 
sociedade, à luz dos valores evangélicos e do carisma salesiano; 

c) Transparência e comunicação de procedimentos, critérios e resultados no 
desenvolvimento das ações acadêmicas, administrativas e financeiras; 

d) Estímulo à participação: em todos os níveis, como chave das 
responsabilidades individuais e coletivas, por meio de uma atitude reflexiva e 
proativa diante das decisões que possibilitem objetividade e agilidade nos 
processos de mudança, sistematicidade e conteúdo no desenvolvimento do 
Projeto Pedagógico Institucional e dos planos de ação. 

 

Pautando-se nos princípios acima definidos, entende-se que uma política de ensino 
no Centro Universitário Salesiano-UniSales se constrói coletivamente. Essa política 
será norteada pelas diretrizes, as quais dão origem a distintos programas. A seguir, 
tem-se a descrição da forma de operacionalização das políticas por meio das 
diretrizes do ensino de graduação. 

 
4.5.1.1.1. A Interconteúdoridade 

 
A interconteúdoridade e seus desdobramentos nas diversas áreas de atuação do ser 
humano, dentre elas, a educação, ainda representa um caminho a ser desbravado. 
Porém, sabe-se que um dos princípios mais enfatizados é o de que não se percorre 
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só, a caminhada é coletiva e a cooperação e a tolerância são essenciais para se 
chegar a um lugar que, com certeza, descortinar-se-á em muitos outros. A Cultura 
Interconteúdor extrapola o espaço de sala de aula, envolve vários cursos e utiliza-se 
das estruturas de apoio ao processo pedagógico, tais como: clínicas, bibliotecas, 
estágios, extensão, laboratórios, comitês e núcleos de pesquisa, entre outras. 

 
Nesse sentido, são propostas as seguintes diretrizes para o alcance da 
interconteúdoridade: 

 
➢ Os componentes curriculares são compostos por Temas Centrais a serem 

satisfeitos através da solução de problemas , projetos ou desafios ; 
➢ Os conteúdos integrantes das componentes curriculares são grupados e 

abordados em problemas , projetos ou desafios ; 
➢ Os problemas , projetos ou desafios obedecem aos Temas Centrais pré- 

estabelecidos ; 
➢ Os problemas , projetos ou desafios são obrigatoriamente referentes a 

assuntos do universo industrial , econômico e social da região de inserção do 
curso e possíveis de serem resolvidos , implementados ou melhorados pelas 
habilitações abrangidas pela engenharia elétrica ; 

➢ O nível de aplicabilidade e de complexibilidade dos problemas , projetos ou 
desafios vão se complementando ao longo do curso de modo que ao final 
obtenha-se um conjunto de competências profissionais amplo e com 
características de autodidatismo para o futuro profissional . 

 
4.5.1.1.2. A relação teoria-prática 

 

A relação entre teoria e prática é entendida como eixo articulador da produção do 
conhecimento na dinâmica do currículo dos cursos da Instituição, orientando a 
organização de sua estrutura, a qual respeita a necessária diversidade no âmbito 
nacional e a especificidade regional. 

 
O conceito atual de competência pode e deve servir como uma ponte entre a IES e 
as empresas, que necessitam de profissionais competentes, capazes de lidar com 
situações novas, tomando decisões adequadas pela utilização do conhecimento 
científico e das experiências passadas. Privilegiar a teoria e a prática constitui-se 
uma relação includente. 

 
A engenharia consiste fundamentalmente em resolver problemas , elaborar projetos 
e vencer desafios , todos ligados à melhoria das condições de vida humana 
considerando os contextos existencial , social e econômico . Assim sendo o 
exercício apenas da teoria , ou mesmo da teoria e a prática de forma apenas 
acadêmica deixa a desejar . 

 

Objetiva-se a articulação da teoria com a prática tanto sob aspecto acadêmico de 
aprendizado pragmático , mas principalmente atuando sobre projetos eletro- 
eletrônicos aplicados no dia-a-dia tanto da sociedade bem como nos processos 
industriais , comerciais , de energia e afins . 

 
4.5.1.1.3. Educação Inclusiva 
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A Educação Inclusiva, no âmbito do Centro Universitário, tem como objetivo 
promover uma consciência ética fundada nos valores institucionais, com atenção 
especial à promoção da justiça, da igualdade e de uma cultura da solidariedade, 
mediante um modelo de desenvolvimento sustentável em escala humana, de 
relações de igualdade e reciprocidade, de qualidade da vida. 

 
Ao reconhecer que nem todos são iguais e que são necessários métodos e práticas 
diferenciadas que contemplem as diferenças, a política de Educação Inclusiva 
desdobra-se em diretrizes que norteiam o fazer pedagógico nos seus cursos de tal 
forma que todas as diferentes necessidades, capacidades e níveis de 
desenvolvimento individuais sejam contemplados. 

 
Nesse sentido, são propostas as seguintes diretrizes para o alcance da inclusão em 
todos os níveis da Instituição: 

 
a) Direitos Humanos 
Os direitos humanos, consagrados pelo conjunto dos direitos civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais, busca a realização plena da democracia e da 
cidadania. Sendo de responsabilidade de todos os povos, de todas as nações, 
seja pela via da educação ou por medidas progressistas, promovem, por meio 
desse compromisso ético com a dignidade humana, a efetivação do respeito ao 
outro em todas as situações de vida e escolhas, sem discriminações e 
preconceitos de raça, etnia, religião, orientação sexual, entre outros. 
O Centro Universitário apresenta em sua missão a formação de profissionais 
comprometidos com a vida e a transformação social, contribuindo com a 
construção de uma sociedade justa, solidária e sustentável, o que comunga com 
os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Busca-se, dessa 
forma, a emancipação dos indivíduos com vistas à transformação social e à 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
Para tanto, o tema Direitos Humanos permeia conteúdos específicas dos cursos 
de graduação e as ações de extensão e responsabilidade social, bem como a 
iniciação e pesquisas científicas. Há o compromisso de se promoverem os 
Direitos Humanos, tal como definido pela declaração Universal dos Direitos 
Humanos, proclamada em 1948, que reconhece a dignidade humana como algo 
central para se alcançar a justiça, a liberdade, bem como a paz no mundo. 

 

b) Relações Étnico-raciais e História e Cultura Afro-brasileira e Africana 
É sabido que o Brasil iniciou seu processo de colonização e de desenvolvimento 
econômico marcado pela exploração da mão de obra negra, considerada 
escrava. Durante muitos anos, o país viveu sob o regime escravocrata de 
economia agroexportadora. Com o fim da escravidão, muitos negros foram 
expulsos das grandes fazendas, principalmente os mais velhos; porém não foram 
absorvidos em outros espaços de trabalho, tampouco puderam frequentar 
escolas ou outros espaços ou serviços públicos. Assim, a história da escravidão 
no Brasil é marcada pelo abandono e segregação de milhares de negros. Com 
vistas a atenuar esse abismo deixado ao longo da história, as ações afirmativas 
buscam resgatar a importância do negro na sociedade, bem como seus valores 
culturais. 
Dessa forma, discutir sobre a importância do negro e de toda a sua contribuição 
para formação da sociedade se faz mister para que se possa garantir o respeito 
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à diversidade, seja ela cultural ou religiosa. O Centro Universitário busca, através 
de seus cursos, promover a transformação da sociedade, tendo como 
pressuposto a diversidade de ideias, culturas e valores humanos. 
Para tanto, os cursos promovem palestras, debate, inclusão de conteúdos 
específicos em conteúdos da matriz curricular. 

 
c) Respeito à diversidade 
O respeito à diversidade está relacionado ao exercício livre da democracia, que 
se impõe diante da realidade sociocultural que não é una, mas diversa. É um 
postulado antropológico necessário para administrar coletivamente realidades 
sociais que são plurais. 
O respeito e o reconhecimento da diversidade é um dos princípios fundamentais 
na construção de uma educação inclusiva, dialógica, aberta e emancipadora. Por 
isso mesmo, não há emancipação plena do ser humano que não passe 
necessariamente pelo direito e respeito ao ser diferente. A negação da 
diversidade significaria a anulação da identidade. 
O respeito à diversidade constitui-se a forma mais eficaz de garantir que a 
cidadania seja exercida, construída e consolidada. Não é apenas uma questão 
formal ou moral. É, antes de tudo, uma atitude política para com a diversidade 
gerada pelas diferenças de classe, gênero, etnia, opção sexual, capacidades. 
Pensar a partir da diversidade é garantir o direito de ser diferente. A garantia de 
que se respeita a diversidade está na consolidação do direito à educação, à 
igualdade de oportunidades e à participação na sociedade. 
Semestralmente, são promovidos saraus filosóficos, mesas redondas, debates. 
Além da inclusão deste tema de forma transversal nos cursos da Instituição. 

 

d) Acessibilidade 
O Centro Universitário Salesiano-UniSales definiu a acessibilidade como diretriz 
da Política de Educação Inclusiva. A Instituição considera que a promoção de 
acessibilidade e atendimento prioritário, imediato e diferenciado para a utilização, 
com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos, das edificações e dos serviços de transporte, pelas pessoas com 
necessidades especiais, deve ser prioridade nas suas ações, pois tem ciência da 
importância da inclusão social para este público em especial. 
Para tanto, em fevereiro de 2010, foi instituída uma comissão responsável pela 
criação de um Programa de Suporte aos Portadores de Necessidades Especiais, 
que tem como objetivo levantar as potencialidades e as fragilidades dos diversos 
setores da instituição, no que diz respeito ao atendimento às normas para 
condições de acesso ao ensino superior (mobilidade e utilização de 
equipamentos e instalações). 

 
e) Educação Ambiental 
A formação de profissionais comprometidos com a vida e a transformação social 
também inclui a consciência da importância da Educação Ambiental. Ela é 
necessária para promover o conhecimento, mudar atitudes, motivar e estimular o 
sujeito para atuar individualmente e ou coletivamente na resolução dos 
problemas futuros e, assim, provocar uma nova leitura do mundo, do ponto de 
vista ambiental7. 

 

7Conferência de Estocolmo, 1972. 
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O resultado dessa aprendizagem é a conscientização ambiental. Trata-se do 
“Sujeito Ecológico” aquele que possui traços e valores ecológicos e possui ânimo 
para lutar pelos projetos e difundi-los na sociedade. É o exercício da cidadania, 
por meio da compreensão do mundo e da sua complexidade, desenvolvendo 
uma capacidade de agir, buscando a transformação por meio da ação crítica e 
reflexiva. 
Visitas técnicas às reservas Ambientais do Estado, a inclusão de tópicos de 
Educação Ambiental nas conteúdos das matrizes curriculares, além de palestras, 
debates e mesas redondas são algumas das ações específicas desenvolvidas 
pelos cursos na promoção da preservação do ambiente. 
As políticas e diretrizes emanam as orientações gerais que direcionam as ações 
institucionais e as dos cursos de graduação. De forma transversal, os conteúdos 
do curso irão abordar estes conteúdos e de forma específica, os conteúdos de 
ética , meio ambiente e saúde . 
Ainda neste contexto, o Centro Universitário promove desde 2014 a Semana da 
Diversidade, um evento multi e interconteúdor, transversal, em que são 
realizadas palestras, mesas redondas e apresentações culturais, como roda de 
capoeira e samba, com o objetivo de informar discentes e docentes sobre 
assuntos relativos às diversidades. Em 2014/2, estiveram presentes 
representantes das Comunidades Indígenas do Espírito Santo e do Instituto 
Estadual do Meio Ambiente. 

 
De forma geral, as principais ações referentes ao ensino de graduação podem 
ser assim elencadas: 

 

• Estruturação de Projetos Pedagógicos de Cursos que sejam dimensionados 
de acordo com o mercado, considerando critérios técnicos para avaliação, 
custo operacional, quantidade de alunos e valor das mensalidades; 

• Consolidação e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, visando 
ao acompanhamento das tendências nacionais e internacionais de ensino- 
aprendizagem, alcançando e mantendo um elevado padrão de qualidade; 

• Contínuo aperfeiçoamento dos procedimentos de acompanhamento e 
orientação acadêmica; 

• Aperfeiçoamento constante do sistema de avaliação do processo de ensino- 
aprendizagem dos alunos, contemplando uma política de atendimento e 
orientação pedagógica; 

• Manutenção e acompanhamento do sistema de bolsas de monitoria, 
iniciação científica / tecnológica, bolsas de trabalho e similares; 

• Estabelecimento de diretrizes para a capacitação pedagógica dos docentes, 
estimulando o acesso sistemático a cursos sobre novas tecnologias e 
metodologias do ensino superior; 

• Estímulo a práticas inovadoras de ensino, com caráter trans e 
multiconteúdores; 

• Contratação de professores com experiência profissional, para colaborar na 
formação de competências e habilidades requeridas para cada formação 
profissional; 

• Manutenção e aperfeiçoamento dos procedimentos de atendimento aos 
alunos; 

• Manutenção de infraestrutura adequada, moderna e renovada, que atenda 
de forma plena os projetos pedagógicos dos cursos; 
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• Manutenção e atualização do acervo da biblioteca; 

• Utilização de novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Dessa forma, a Instituição busca consolidar a excelência acadêmica por meio de um 
adequado alinhamento entre as políticas, diretrizes e ações para o ensino de 
graduação. 

 
 

4.5.2 Políticas Institucionais de Iniciação e Pesquisa Científicas 
 

A política de iniciação e pesquisa científicas do Centro Universitário Salesiano-
UniSales desenvolve diretrizes de Iniciação e Pesquisa Científicas voltadas para os 
acadêmicos de graduação, estimulando-os a pensar de forma crítica, levantando 
questões e problemas que contribuirão para sua formação e aperfeiçoamento 
profissional, contribuindo para a concretização da Missão Institucional. A pesquisa é 
um processo de investigação, associada ao ensino e à extensão. Para um adequado 
alinhamento das políticas, diretrizes e ações voltadas para o desenvolvimento da 
iniciação científica e pesquisa, instituiu-se o Comitê de Pesquisa e Iniciação 
Científica (CPIC), que planeja controla e avalia os projetos de Iniciação e Pesquisas 
Científicas da instituição. 

 
Essa política envolve as seguintes diretrizes: 

 
a) Despertar vocação científica 

A política de iniciação e pesquisa científicas desenvolve a capacidade crítica nos 
acadêmicos, observando e compreendendo a práxis de sua área de estudo. Os 
projetos de iniciação e pesquisa científicas contextualizam situações específicas, 
aguçando questionamentos que despertam nos acadêmicos a vocação científica. 

 
b) Incentivar o exercício da produção científica 

As atividades de iniciação e pesquisa científicas auxiliam o acadêmico a aprender a 
aprender, a deixar de ser um mero receptor e reprodutor de conhecimentos e passar 
a ser sujeito da construção da aprendizagem. Durante o desenvolvimento dos 
projetos de pesquisa, os acadêmicos apresentam relatórios semestrais sobre o 
andamento das atividades (pesquisas publicadas, novas referências, variáveis novas 
no desenvolvimento dos projetos, pesquisa de campo, entre outros). Os resultados 
da pesquisa são apresentados no Encontro de Iniciação Científica, realizado em 
paralelo com a Mostra Salesiana de Trabalhos Acadêmicos. Alguns alunos 
produziram artigos científicos sobre a pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso, 
que foram publicados posteriormente em eventos e periódicos acadêmicos e 
científicos na área do curso. 

 
c) Instigar a pesquisa de campo 

Considerando como premissa que a pesquisa deve estar relacionada ao mundo 
prático, a Instituição estimula a realização de pesquisas de campo. Essa diretriz é 
associada ao ensino e à extensão à medida que os docentes, com a participação 
dos discentes, executam atividades de campo em benefício da sociedade. A 
contribuição social da pesquisa é relevante no processo de avaliação. 
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d) Promover o exercício da Ética 
A formação acadêmica ultrapassa o desenvolvimento de habilidades técnicas e 
conceituais, já que também promove debates e situações para o desenvolvimento  
de habilidades humanas. O convívio entre acadêmico-pesquisador e sociedade 
suscita questões éticas que são debatidas com os docentes orientadores e o Comitê 
de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Católica (CEP) – aprovado pela 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), em abril de 2006, conforme 
registro 25000.0654442/2006-26, e tendo sua renovação aprovada conforme registro 
25000.565605/2009-19, de 15 de julho de 2009. O CEP é independente na tomada 
de decisões, quando no exercício das suas funções, e tem a finalidade maior de 
defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e 
contribuir no desenvolvimento desta dentro de padrões éticos. É formado por 10 
(dez) professores (sendo um coordenador e um vice-coordenador) e um membro 
representante da comunidade externa. As reuniões têm agenda mensal, de acordo 
com cronograma previamente estabelecido em função das demandas da Instituição. 

 
O Centro Universitário busca também manter o estímulo e o incentivo aos projetos 
de iniciação científica e pesquisa, em atendimento às recomendações do Conselho 
Nacional de Pesquisa – CNPq/MEC. Assim, os principais objetivos da iniciação e 
pesquisa científicas são: despertar a vocação científica e incentivar talentos 
potenciais entre estudantes de graduação, mediante participação em projetos de 
pesquisa, orientados por pesquisadores qualificados e/ou grupos de pesquisa 
experientes, possibilitando ao iniciante a aprendizagem de técnicas e métodos, o 
desenvolvimento do pensar e do criar cientificamente, aprimorando o seu espírito 
crítico. 

 

Além de despertar o interesse pela atividade científica e o aprendizado do método 
científico, pode-se destacar como um dos frutos gerados pela Política de Pesquisa a 
produção de iniciação e pesquisa científicas e tecnológicas, a qual, em momento 
oportuno, é apresentada pelos alunos nos Encontros de Iniciação Científica. 

 
As políticas e diretrizes emanam as orientações gerais que direcionam as ações 
institucionais e no âmbito dos cursos de graduação. 

 
O estímulo à produção científica resultou no desenvolvimento de projetos de 
pesquisa de repercussão estadual e nacional, custeados pela própria IES e também 
por fundações financiadoras de pesquisa nacionais e internacionais, como o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a 
Fundação de Apoio a Pesquisa no Espírito Santo (FAPES) e o Fundo de Apoio à 
Ciência e Tecnologia do Município de Vitória (FACITEC). 

 
Foram desenvolvidas pesquisas em diferentes áreas por professores e alunos de 
iniciação científica, algumas em parceria com pesquisadores de outras instituições 
de ensino superior. 

 
Dessa forma, a Instituição busca consolidar a excelência acadêmica por meio de um 
adequado alinhamento entre a política, as diretrizes e as ações para o 
desenvolvimento da pesquisa. 
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4.5.3 Políticas Institucionais de Extensão e Responsabilidade 
Social 

 

O Centro Universitário Salesiano-UniSales ao longo da sua história, vem 
desenvolvendo uma série de atividades extensionistas que contemplam os seus 
diversos cursos. 

 
Essas atividades, respeitado o carisma Salesiano, se desenvolvem com o propósito 
de contribuir com a formação qualificada dos jovens para o acesso ao mercado de 
trabalho e para o seu responsável empenho social, de modo que tal empenho 
ultrapasse as exigências e as necessidades do mercado, produzindo mudanças e 
novos desenvolvimentos na mesma sociedade. As ações são desenvolvidas em 
duas frentes de trabalho: a responsabilidade social e a formação continuada dos 
acadêmicos e colaboradores. 

 
A Instituição tem como política de extensão promover o desenvolvimento e a 
integração social, estimulando o exercício da cidadania, a promoção da saúde e o 
desenvolvimento sustentável, o resgate e o desenvolvimento artístico e cultural e a 
promoção do intercâmbio entre a instituição e a comunidade. 

 
Nesse sentido, diversas são as atividades práticas propostas aos acadêmicos, com 
a orientação de professores e supervisão dos coordenadores de cursos, bem como 
a realização de atividades que estabelecem elos e vínculos com a comunidade, 
implementando políticas de desenvolvimento e integração social. 

 
A política de desenvolvimento e integração social possibilita a troca de 
conhecimentos entre a academia e a sociedade, propiciando aos alunos a vivência 
da práxis e à comunidade a possibilidade de obter conhecimentos e serviços 
especializados. Os programas educativos implementados estão de acordo com as 
especificidades dos cursos de graduação e as necessidades das comunidades com 
as quais a Instituição interage. 

 

A operacionalização desta política é efetivada por meio das seguintes diretrizes: 
 

a) Exercício da Cidadania 
 

A formação profissional visa ao desenvolvimento de sujeitos conscientes dos seus 
direitos políticos e sociais. Dessa forma, O Centro Universitário planeja e desenvolve 
atividades a fim de que os acadêmicos exercitem a cidadania e, também, para que o 
público que interage com eles conheça seus direitos e deveres por meio das ações 
sociais e serviços oferecidos. 

 
b) Promoção da Saúde 

 
A Clínica Integrada da instituição, que abrange os cursos de Fisioterapia, Nutrição e 
Psicologia, atende à comunidade da região. Simultaneamente aos atendimentos 
realizados na clínica-escola, a matriz curricular prevê a realização de atividades 
práticas em locais externos ao campus da instituição, tais como escolas, creches, 
asilos, centros de saúde, hospitais, empresas, instituição de educação especial, 
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onde também se desenvolvem os atendimentos das pessoas vinculadas às 
instituições conveniadas. 

 
Nessa vertente, o curso de Nutrição mantém, desde 2005, o programa “Nutrição e 
Qualidade de Vida: perfil e intervenção nutricional de Jovens em vulnerabilidade 
social”, atendendo aos jovens assistidos pelo CESAM (Centro Salesiano do 
Adolescente Trabalhador). 

 
É importante destacar também o Projeto Esporte Cidadão desenvolvido pelo Curso 
de Educação Física, em parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória, tendo como 
público alvo as crianças e os adolescentes em situação de risco social, na faixa 
etária de 7 a 25 anos (a maioria de 8 a 14). Este projeto enfoca a promoção da 
saúde e a inclusão social por meio da prática esportiva, resgatando a dignidade 
destas crianças e oportunizando a vivência de diferentes manifestações esportivas. 

 
c) Promoção do Desenvolvimento Sustentável 

 
As atividades interconteúdores também são instrumentos de conscientização e 
alerta para questões de sustentabilidade, realizadas por meio de estudos de caso, 
leituras e debates no decorrer dos semestres letivos. Além disso, as ações 
realizadas pelos cursos de Serviço Social, Sistemas de Informação, Curso Superior 
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Administração e Ciências Biológicas 
ajudam a articular programas de desenvolvimento sustentável. Todos os cursos se 
destacam no desenvolvimento de ações como palestras, visitas, seminários, 
simpósios, workshops, mini cursos, saraus, mesas redondas, ações comunitárias 
voltadas para a promoção do desenvolvimento sustentável. 

 

d) Resgate e desenvolvimento artístico e cultural 
 

Por meio do curso de Educação Física, a IES promove o programa Esporte Cidadão, 
para as comunidades carentes. O que, na prática, se viabiliza com oficinas de 
dança, capoeira, ginástica artística, natação, futebol, entre outras, contribuindo para 
o resgate e a revitalização do desenvolvimento artístico e cultural da região da 
Grande Vitória. Além deste curso, a maioria dos outros promove atividades de 
extensão, envolvendo professores e alunos que contribuem para o desenvolvimento 
artístico e cultural, com destaque para os saraus filosóficos realizados pelo curso de 
Filosofia. 

 
No projeto Intervalo Cultural, anteriormente chamado de Prata da Casa, são 
promovidas atividades que visam colocar em evidência os talentos artísticos dos 
alunos e dos professores da Católica. Esse projeto objetiva incentivo, apoio e 
divulgação dos trabalhos dos alunos e dos professores na área das artes musicais, 
plásticas e cênicas, por acreditar que o conhecimento sadio viabiliza-se pela soma 
de todas as áreas do conhecimento humano. 

 
e) Promoção do intercâmbio entre comunidade e IES 

 
A IES promove ações que ampliam o contato da comunidade acadêmica com a 
sociedade. Esse intercâmbio ocorre no sentido de que ambas devam ser entendidas 
como beneficiárias da prática da Extensão Universitária. Por meio de ações 
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previamente planejadas e de acordo com a necessidade das organizações 
envolvidas, o resultado é a produção e a sistematização de conhecimento. Essa 
diretriz é operacionalizada por intermédio da aproximação com empresas públicas e 
privadas e organizações não governamentais. 

 
A Instituição entende a extensão enquanto processo educativo, cultural e científico 
que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre a universidade e a sociedade. 
Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a Extensão é 
um trabalho interconteúdor que favorece a visão integrada dos aspectos sociais, 
baseada nos princípios e diretrizes da Política e do Plano Nacional de Extensão e, 
também, nas orientações deste documento que, dentre outras ações visa: 

 

• Incentivar e apoiar, preferencialmente, projetos e cursos de extensão dentro da 
linha de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente; 

• Priorizar projetos que atendam à comunidade de baixa renda do entorno da 
Instituição; 

• Orientar para a busca de inserção da pesquisa dentro dos projetos de 
extensão, sempre que possível; 

• Sugerir e priorizar a construção de projetos que utilizam a interconteúdoridade; 

• Conceder bolsas de extensão parciais para alunos envolvidos em projetos, 
quando pertinente; 

• Incentivar a implementação de eventos e atividades educativas, formativas, 
culturais, recreativas, de informação, fomentadoras de inserção social e da 
promoção humana, vinculadas ou não a projetos de extensão, ensino ou 
pesquisa, que contribuam para a socialização de práticas e conhecimentos 
acadêmicos com a comunidade, influenciem e promovam mudanças sociais; 

• Implementar e ampliar convênios e parcerias com organizações 
governamentais e não governamentais para a realização de trabalhos práticos 
profissionalizantes, tanto em atividades de vivências quanto de estágios e 
projetos de extensão; 

• Oferecer, em parceria com outras instituições salesianas, cursos a distância de 
capacitação de docentes e técnicos em pedagogia salesiana, em planejamento 
estratégico e em avaliação e gestão organizacional. 

 
Na operacionalização de suas ações de extensão, a IES aplica, na implantação dos 
programas, projetos, cursos, eventos, prestações de serviços e produção acadêmica 
ligada à extensão, um conjunto de princípios operacionais, obedecendo às Crenças 
e os Valores Salesianos e às diretrizes básicas definidas no Plano Nacional de 
Extensão Universitária: 

 

• A interconteúdoridade e a interprofissionalidade como interação de modelos e 
conceitos complementares, de material analítico e de metodologias, buscando 
uma consistência teórica e operacional que estruture o trabalho dos 
colaboradores; 

• A necessária e obrigatória articulação da extensão com o ensino e a pesquisa, 
de forma institucionalizada; 

• A formação do profissional cidadão, preocupado e responsável com a 
qualidade de vida da sociedade e com o meio ambiente; 
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• A contribuição com a formação qualificada dos jovens para o acesso ao 
mercado de trabalho e para o seu responsável empenho social, de modo que 
tal empenho ultrapasse as exigências e as necessidades do mercado, 
produzindo mudanças e novos desenvolvimentos na mesma sociedade; 

• A relação bilateral com a comunidade externa, com troca de saberes e 
aplicação de metodologias participativas e, como consequência, a 
democratização do conhecimento, a participação efetiva da comunidade na 
atuação da faculdade e uma produção resultante do confronto com a realidade; 

• A atuação social articulada aos movimentos sociais, priorizando ações que 
visem ao desenvolvimento da comunidade do entorno; 

• Um processo de avaliação permanente, no qual se inclui o controle social; 

• A valorização da educação continuada como instrumento de atualização, 
treinamento e qualificação profissional, em razão das rápidas transformações 
sociais do mundo globalizado; 

• A necessidade institucional de ações integradas com as diversas instâncias da 
administração pública, instituições privadas e organizações não 
governamentais. 

 

Dessa forma, a Instituição busca consolidar a excelência acadêmica por meio de um 
adequado alinhamento entre a política, as diretrizes e as ações para o 
desenvolvimento da extensão e da responsabilidade social. 

 
4.5.4. Políticas Institucionais para a Pós-Graduação Lato Sensu 

 
Para atender ao perfil profissiográfico desejado pelos Cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu, em Nível de Especialização, pretende-se desenvolver nos alunos três 
linhas gerais de habilidades: habilidade conceitual (o saber aprender); habilidade 
humana (saber ser; habilidade técnica (o saber fazer). Dessas habilidades principais 
serão geradas outras, de acordo com as especificidades requeridas pelas diferentes 
profissões. 

 

Os projetos dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da IES, em nível de 
Especialização, tem como objetivo principal contribuir com a formação de 
profissionais nos campos de Gestão, Saúde, Tecnologia, Engenharia e Educação, 
alinhados com os cursos de graduação oferecidos pela Instituição. Seu objetivo 
pedagógico não se limita à transmissão de conhecimentos, mas também ao 
desenvolvimento de competências e habilidades práticas, a compreensão, a 
identificação e a resolução de problemas voltados ao mercado de trabalho. 

 
Além disso, visa também a incrementar os níveis de competitividade das 
organizações modernas, principalmente no momento em que os ambientes 
globalizados estão exigindo, das empresas e da sociedade, uma maior agilidade e 
flexibilidade na cadeia de valores para dar uma solução integrada às necessidades 
de serviços e produtos aos clientes. 

 
A operacionalização desta política é efetivada por meio das seguintes diretrizes: 

 
a) Alinhamento com as necessidades regionais 
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A relação teoria e prática é entendida como eixo articulador da produção do 
conhecimento na dinâmica dos projetos de cursos de Pós-Graduação em nível de 
Especialização Lato Sensu, o qual norteia a organização da estrutura curricular de 
cada projeto desenvolvido, respeitando a diversidade no âmbito nacional e a 
especificidade regional. O conceito de competência serve como parâmetro de 
orientação entre a IES e as empresas, uma vez que elas necessitam de profissionais 
competentes, aptos para lidar com situações novas, tomando decisões adequadas 
por meio da utilização do conhecimento científico e das experiências vivenciadas. 

 
b) Cooperação e intercâmbio 

 
Essa diretriz incorpora o compromisso com a qualidade e as preocupações para 
fazer frente às incertezas que marcam a sociedade contemporânea. Tal fato é 
materializado pela agregação dos projetos dos cursos de pós-graduação da 
instituição com as dimensões fundamentais da vida humana, estabelecendo 
conceitos de responsabilidade social, cidadania, ética e preservação ambiental. 
Nessa visão é fundamental o acompanhamento das dimensões compreendidas pela 
legislação e normas para atingir os resultados desejados. A pós-graduação 
consolida-se como um diferencial no processo de desenvolvimento científico e 
geração de inovações tecnológicas, possibilitando ainda o acesso da sociedade aos 
conhecimentos e técnicas necessários ao desenvolvimento. 

 
c) Integração com o ensino de graduação 

 
Cada vez mais se evidencia que, a melhoria da qualidade da educação e a elevação 
de nossa capacidade de produção científica e tecnológica estão necessariamente 
atreladas ao desenvolvimento de uma sólida formação de graduação integrada com 
a pós-graduação. As novas gerações de docentes e profissionais, preparados em 
todos os campos do conhecimento, são fundamentais para as demandas oriundas 
do mercado de trabalho. O principal sentido das orientações que norteiam os 
projetos pedagógicos dos cursos de pós-graduação da instituição é proporcionar 
atualização, aprofundamento e complementação dos conhecimentos ensejados nos 
cursos de graduação. Tal prática consolida o processo de educação continuada 
exigido pela velocidade com que o conhecimento se desenvolve na sociedade 
moderna. 

 

4.5.4.1. Vinculação da especialização e educação 
continuada com a formação e as demandas regionais 

 
O universo dos cursos de pós-graduação tem origem nas demandas identificadas na 
região de abrangência da IES. Assim sendo, a integração da instituição com os 
diversos segmentos que compõem a sociedade proporciona à área de pós- 
graduação as informações necessárias para o seu desenvolvimento. A  
concretização dessa prática ocorre por meio de uma relação estreita com as 
entidades públicas e privadas e associações civis organizadas, sendo destaque a 
parcerias já realizadas com a Secretaria de Saúde (SESA) para a realização do 
curso de Especialização em Saúde da Família e a parceria com o Hospital das 
Clínicas para o curso de Especialização de Fisioterapia em Terapia Intensiva. 
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Essas parcerias resultaram na oferta de cursos de pós-graduação que demonstram 
a preocupação da instituição em contribuir para a minimização das fragilidades 
identificadas no contexto regional. Na gama de opções oferecidas, destacam-se os 
cursos de pós-graduação em Gestão de Políticas Sociais Públicas e Privadas, 
Nutrição Clínica Funcional em Estética, Controladoria e Finanças, Gerenciamento de 
Projetos, Gestão de Pessoas, Gestão de Marketing e Varejo, Gestão em Logística 
Empresarial e Internacional. 

 
Assim, a Instituição busca consolidar a excelência acadêmica por meio de um 
adequado alinhamento entre a política, as diretrizes e as ações para o 
desenvolvimento da pós-graduação. 

 
4.4.6. Políticas Institucionais implementadas no âmbito do curso 
de Engenharia Elétrica 

 
As políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão, constantes no PDI, estão 
implantadas no âmbito do curso e são voltadas para a promoção de oportunidades 
de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso 

 
O Centro Universitário Salesiano-UniSales como IES tem compromisso com a 
educação de qualidade, fundamentada na tríade ensino, pesquisa e extensão, tendo 
por missãoformar “profissionais comprometidos com a vida e a transformação social, 
contribuindo com a construção de uma sociedade justa, solidária e sustentável”. 

 
Com base no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) são políticas de ensino: 
interconteúdoridade, relação teórico-prática e educação inclusiva. São políticas de 
Pesquisa: Iniciação e Pesquisas científicas e práticas investigativas. São políticas de 
Extensão e Responsabilidade Social: Desenvolvimento e Integração Social. 

 

Tais políticas são implementadas no curso de Engenharia Elétrica 
fundamentalmente pelo protagonismo do estudante ante a realidade do curso , 
dando ao estudante um status de desenvolvedor de aprendizado e não apenas de 
absorvedor de aprendizado . Isto lhe permite graus de liberdade diversos sob os 
mais diversos aspectos de cidadania , interlocução , convívio social e profissional e 
de estabelecimentos de técnoicas pessoais de desenvolvimento de estudos , 
metodologia de trabalho e solução de problemas . 

 
No tocante as políticas Institucionais de Ensino, a Interconteúdoridade visa 
ampliar a capacidade reflexiva e produtiva com a sistematização do conhecimento 
compartilhado e integral. São diretrizes para o seu alcance: Leitura interconteúdor, 
prática interconteúdor e avaliação interconteúdor. 

 

As práticas interconteudoras adotadas no curso de Engenharia Elétrica residem no 
agregamento de conhecimentos a serem incorporados às competências desejadas , 
com atividade teóricas e práticas , em subconjuntos semestrais os quais formam 
uma etapa mais ampla de competências agregadas . Essas últimas em sequência 
com as demais desenvolvidas ao longo do curso , darão ao egresso uma formação 
sólida de competências a serem aplicadas em diversas áreas da engenharia elétrica 
no mundo real . 
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As políticas institucionais de Iniciação e Pesquisa Científica visam contribuir na 
formação acadêmica estimulando o pensamento crítico e tem por diretrizes: 
despertar a vocação científica, Estimular a produção cientifica e inovação 
tecnológica, incentiva a pesquisa de campo e exercitar a ética na pesquisa. 

 
Tais diretrizes são fomentadas no curso de Engenharia Elétrica com a evidenciação 
oportuna de temas envolvidos nos projetos desafios que possam levar a 
desenvolvimentos mais específicos e/ou avançados , de modo a produzir uma 
massa de conhecimentos adicionais a serem compartilhados com a sociedade de 
modo geral ou mesmo específico . 

 
Quanto às políticas de extensão e responsabilidade social a IES visa promover o 
desenvolvimento e a integração social estimulando o exercício da cidadania, o 
desenvolvimento sustentável e a promoção do intercâmbio entre a instituição e a 
comunidade. Tais políticas são implementadas em projetos permanentes como o 
Programa de Extensão Católica na Comunidade e projetos temporários. 
No curso, de Engenharia Elétrica tem-se a possibilidade de desenvolvimento de 
vários projetos de extensão em apoio ao desenvolvimento da sociedade 
circunvizinha principalmente no que concerne aos recursos de usos de energia , 
comunicações e apoio ao bem estar social . 
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5. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 
 

5.1. PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS ORIENTADORES DO MODELO DE 
GESTÃO 

 
A Inspetoria São João Bosco, para realizar a sua missão, baseada nos princípios do 
ECA (Lei nº 8069/1990) e na pedagogia salesiana, mantém uma forte atuação na 
área educacional, com serviços de educação básica, ensino superior e outros 
projetos educativos. A rede integrada de ensino dispõe de escolas e Instituições de 
Ensino Superior. 

 
Os princípios salesianos enfatizam a formação de “bons cristãos e honestos 
cidadãos” para a sociedade, embasados nos pilares do Sistema Preventivo de Dom 
Bosco (razão, espiritualidade, bondade), segundo seu fundador “a casa Salesiana é 
paróquia que evangeliza, pátio que acolhe e escola que educa para a vida”. 
O modelo de gestão do Centro Universitário Salesiano-UniSales, observados os 
desígnios da educação superior, o projeto das IUS (Instituições Universitárias 
Salesianas) e o POI (Projeto Orgânico Inspetorial) esta pautado no aprimoramento 
dos processos internos para a garantia dos seguintes objetivos estratégicos: 

 
- Aprimoramento das ferramentas e práticas de gestão 
- Aprimoramento da mensuração do impacto social na nossa área de atuação 
- Criação e desenvolvimento de metodologias, à luz do carisma salesiano, 
apropriado aos diferentes públicos 

 

A gestão dos processos e da Instituição como um todo está pautada no ciclo do 
PDCA, exemplificado abaixo: 

 
- plan (planejar) – estabelecer os objetivos da IES e seus processos e os 
recursos necessários para entregar resultados de acordo com as políticas da 
Instituição 
- do (fazer) – implementar o que foi planejado 
- check (checar) – monitorar e (onde aplicável) medir os processos e os 
serviços resultantes em relação a política, objetivos e requisitos, e reportar 
resultados 
- act (agir) – executar para melhorar o desempenho, conforme necessário 

 
A Reitoria, Conselho Universitário, Diretorias Executivas e suas respectivas 
coordenações e demais membros da comunidade acadêmica são responsáveis pela 
execução do modelo de gestão proposto para o Centro Universitário. 

 

5.2. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 
 

A administração Superior do Centro Universitário Salesiano-UniSales será exercida 
pelos seguintes órgãos: 

 
I- Administração Superior: 

 
a) Chancelaria; 
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b) Reitoria; 
c) Conselho Universitário - CONSUN 
d) Diretoria Acadêmica; 
e) Diretoria Administrativa; 
f) Diretoria de Pastoral; 

 
 

A Reitoria é o órgão executivo superior, ao qual cabe superintender, coordenar e 
fiscalizar todas as atividades da Instituição, com o suporte oferecido pelas pró- 
reitorias e demais órgãos da administração básica. 

 
A Administração Superior da Católica tem plena compreensão e ciência da 
importância da participação dos docentes não só no âmbito das decisões de 
natureza didático-pedagógicas, como também na área de gestão administrativa. Por 
essa razão, os seus corpos docente e discente têm uma representação deliberativa 
importante na composição dos órgãos colegiados, na perspectiva de tornar 
coerentes as decisões que envolvem a gestão do patrimônio acadêmico, 
possibilitando um envolvimento participativo e atuante. 

 
O Regimento e o Estatuto do Centro Universitário Salesiano-UniSales tratam da 
gestão institucional, da estrutura organizacional, da estrutura e atribuições dos 
órgãos colegiados, da estrutura e atribuições das coordenações de curso e 
acadêmicas, da integração entre gestão administrativa, órgãos colegiados e cursos  
e da participação da comunidade acadêmica nos órgãos superiores administrativos  
e acadêmicos. 

 

5.3. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO BÁSICA 
 

A administração Básica do Centro Universitário Salesiano-UniSales será exercida 
pelos seguintes órgãos: 

 
II- Administração Básica: 

 
a) Coordenação Administrativo-Financeira; 
b) Coordenações dos Cursos de graduação; 
c) Coordenação de Pesquisa e Extensão; 
d) Coordenação de Educação a Distância; 
e) Coordenação de Tecnologia; 
f) Coordenação de Marketing e Comunicação; 
g) Coordenação de Pastoral 

 

As atribuições das coordenações estão devidamente descritas no Regimento da 
Instituição. 

 
5.4. ÓRGÃOS COLEGIADOS: COMPETÊNCIAS E COMPOSIÇÃO 

 
5.4.1 CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 
Segundo nosso Regimento o Conselho Universitário (CONSUN) do Centro 
Universitário Salesiano-UniSales, órgão máximo propositivo e consultivo para 
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assuntos de natureza acadêmica, conteúdor e é constituído por: 
 

I - Reitor que o preside; 
II - Diretoria Acadêmica; 

III - Diretoria Administrativa; 
IV - Diretoria de Pastoral; 
V -  Coordenação Administrativo-Financeira; 

VI - Coordenação de Pesquisa e Extensão; 
VII -  Coordenação de Pós-graduação; 

VIII - Coordenação de Inovação e Aprendizagem; 
IX - Coordenação de Educação à Distância; 
X - dois Coordenadores de Curso, indicados por seus pares; 

XI - dois professores, indicados por seus pares; 
XII - dois acadêmicos, regularmente matriculados no Centro Universitário 

Salesiano-UniSales, indicados por seus pares; 
XIII - dois representantes da entidade mantenedora; e 
XIV - um membro da comunidade local, designado pelo Reitor. 

 
O mandato dos membros do CONSUN varia em razão de sua condição de membro, 
com mandato de dois anos, condicionados ao exercício da função sendo permitida a 
recondução. O CONSUN possui um secretario que é indicado pelo Reitor. 

 
Compete ao Conselho Universitário: 

 
I - exercer a jurisdição superior do Centro Universitário Salesiano-UniSales, 

nos termos desse Regimento, em matéria acadêmica e conteúdor; 
II - propor e deliberar sobre legislações e normas acadêmicas; 

III - criar, autorizar, implantar, expandir, modificar, suspender e extinguir 
cursos, assim como os documentos que os consolidam, em todos os 
níveis e modalidades de educação, após expressa aprovação da 
Mantenedora; 

IV - apreciar, em grau de recurso, as decisões dos Colegiados  de Cursos 
em matéria de natureza acadêmica ou conteúdor; 

V - estabelecer e homologar políticas e diretrizes nas seguintes áreas: 
ensino de graduação e pós-graduação; iniciação e pesquisa científicas; 
extensão e responsabilidade social; e de gestão; 

VI - deliberar sobre propostas de matrizes curriculares e programas 
apresentadas pelos Colegiados de Cursos, observada a legislação em 
vigor; 

VII - aprovar as normas de funcionamento dos órgãos Colegiados dos 
Cursos; 

VIII - aprovar os calendários acadêmico e administrativo; 
IX - propor e deliberar sobre as normas de ingresso e fixar o número de 

vagas de ingresso; 
X - propor e deliberar sobre questões referentes ao ensino, à iniciação e 

pesquisa científicas, à pós-graduação, à extensão e responsabilidade 
social; 

XI - aprovar a criação, suspensão e supressão de cursos de pós-  
graduação; 

XII - propor e deliberar sobre matrizes curriculares, regimentos e 
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modificações dos cursos de graduação, estas após ouvida a 
Mantenedora, e outros projetos relativos à iniciação e pesquisa 
científicas, pós-graduação, extensão e responsabilidade social; 

XIII - estabelecer políticas de avaliação da graduação, pós-graduação, da 
iniciação e pesquisa científicas, da extensão e responsabilidade social, 
da produção científica do corpo docente, das atividades de suporte e 
administração, bem como da avaliação institucional. 

XIV - aprovar políticas, diretrizes e normas relativas ao ensino, à pós- 
graduação, à iniciação e pesquisa científicas, à extensão e à 
responsabilidade social, assim como aquelas relativas à gestão; 

XV - aprovar a política de capacitação institucional; 
XVI - atuar como instância de recursos no que se refere aos assuntos 

acadêmicos e conteúdores; 
XVII - propor e deliberar sobre Regulamentos de Estágios, Trabalhos de 

Conclusão de Cursos, Projetos Integradores, Atividades Curriculares 
Complementares, entre outros similares ou que venham a ser 
implantados no futuro; 

XVIII - aprovar o próprio calendário de reuniões; e 
XIX - exercer outras atribuições no âmbito de sua competência. 

 
 

5.4.2 COLEGIADOS DE CURSO 
 

O Colegiado do Curso de Graduação é órgão deliberativo no âmbito do Curso, em 
matéria de ensino de graduação e pós-graduação, iniciação e pesquisa científicas, 
extensão e responsabilidade social, tendo a seguinte composição: 

 

I - coordenador do curso com mandato ad nutum; 
II - três docentes do curso, indicado por seus pares, com mandato de 2 

(dois) anos permitida a reeleição; e 
III - um discente do curso, eleito por seus pares, com mandato de 1 (um) 

ano permitida a reeleição. 
 

Para os cursos na modalidade a distância indicação de um tutor indicado por seus 
pares, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. 

 
Compete ao Colegiado de Curso: 

 
I - participar ativamente da administração acadêmica do curso; 

II - auxiliar no planejamento, acompanhamento e avaliação do Projeto 
Pedagógico do Curso, deliberando sobre sua aprovação; 

III - fixar as diretrizes didático-pedagógicas do respectivo curso; 
IV - propor ao Conselho Universitário normas complementares sobre 

currículos e programas; 
V - avaliar o relatório de desempenho geral dos docentes e tutores do  

curso; 
VI - aprovar os planos de ensino das conteúdos ministradas no curso, os 

programas de estágio e de monitoria, os manuais de TCC e Projeto 
Integrador; 

VII - deliberar sobre questões referentes à matrícula, à transferência, às 
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A ser gerado quando da criação desse colegiado . 

representações de professores e alunos e aos recursos interpostos 
sobre matérias de ordem acadêmica; 

VIII - deliberar as propostas encaminhadas pelo Núcleo  Docente 
Estruturante, assim como homologar os representantes docentes neste 
órgão; 

IX - aprovar, no âmbito de sua competência, regulamentos e normas de 
aplicação para a execução de estágios curriculares internos e externos, 
bem como para o exercício da monitoria, em conformidade com as 
políticas e diretrizes superiores; 

X - elaborar o próprio regulamento, submetendo-o à aprovação do 
CONSUN; 

XI - elaborar o seu calendário semestral de atividades; 
XII - definir critérios para avaliação de programas de estágio e de monitoria; 

XIII - aprovar e avaliar os planos de trabalho do curso; 
XIV - apresentar ao CONSUN proposta de mudanças curriculares; e 
XV - aprovar o próprio plano semestral de atividades. 

 
5.4.3 Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica 

 
CONSTRUIR TEXTO RESSALTANDO A CONSTRUÇÃO E PAPEL DO 

COLEGIADO DE CURSO ( COMPOSTO PELO COORDENADOR DE CURSO E 
TODOS OS DOCENTES) 

 

 
 

5.4.4 Núcleo Docente Estruturante 
 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) foi um conceito criado com o intuito de 
qualificar o envolvimento docente no processo de concepção e consolidação dos 
cursos de graduação (Portaria Nº 147/2007). De acordo com a Resolução 
CONAES/01/2010, o NDE constitui-se de um grupo de docentes, com atribuições 
acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação 
e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. O NDE é constituído por 
membros do corpo docente do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito 
deste, percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do 
ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela instituição, e que 
atuem sobre o desenvolvimento do curso. O Art. 2º da Resolução CONAES/01/2010 
estabelece como atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras: 

 

• contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

• zelar pela integração curricular interconteúdor entre as diferentes atividades 
de ensino constantes no currículo; 

• indicar 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; 

• zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
Cursos de Graduação. 
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O Presidente do Núcleo Docente Estruturante é o Coordenador do Curso a 
quem compete: 

• convocar e presidir reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

• representar o NDE junto aos órgãos da Instituição; 

• encaminhar à Congregação as deliberações do Núcleo; 

• coordenar a integração do NDE com os demais Colegiados e setores da 
Instituição. 

 

As atribuições e o regulamento do Núcleo Docente Estruturante dos cursos de 
graduação (bacharelado, Licenciatura e Superiores de Tecnologia) no Centro 
Universitário Salesiano-UniSales estão regulamentados através da Resolução 
CONSUP DE Nº 2/2015. 

 
5.4.4.1. Núcleo Docente Estruturante do Curso de 
Engenharia Elétrica 

 
Os membros dos NDEs dos cursos de graduação do Centro Universitário Católicade 
Vitória são indicados pelo Colegiado do Curso e há previsão de renovação parcial da 
sua composição, com vistas a possibilitar o contínuo processo de acompanhamento 
do curso conforme prevê a Resolução CONSUP nº 02/2015. 

 
Para formação do NDE a Coordenação de Curso se pautou pelos critérios 
estabelecidos pelos Ofícios Circ. MEC/INEP/DAES/CONAES 000074 e 00075 e, 
nesse sentido o curso possui um NDE que: 

 
1) É constituído por 5 (cinco) docentes do curso XXXX; 
2) possui todos os membros com titulação acadêmica obtida em programas 
de pós graduação Stricto Sensu; 
3) possui todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou 
integral, sendo três professores tempo integral; 
4) assegura a estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de 
modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso. 

 
Desta forma, o NDE do curso de Engenharia elétrica apresenta a seguinte 
composição: 

 
O NDE do curso de Engenharia Elétrica de acordo com a Resolução CONAES nº 
01/2010, assim como em consonância com a Resolução CONSUP nº 02/2015 que 
regulamenta internamente a composição e o funcionamento deste importante órgão, 
conta com 100% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas 
de pós-graduação strictu sensu e com regime de trabalho de tempo parcial ou 
integral,sendo 60% com regime de trabalho de tempo integral. 

 
O Coordenador do Curso é o responsável pelo acompanhamento das atividades do 
NDE que tem como objetivo principal garantir a qualidade acadêmica do curso. 
Todas as discussões, análises e avaliações do NDE são registradas em atas que 
são encaminhadas ao Colegiado do Curso para as devidas deliberações. Ao longo 
do semestre ocorrem 02 reuniões ordinárias e também estão previstas reuniões 
extraordinárias, que podem ser convocadas, de acordo com o grau de urgência e 
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importância de assuntos ligados diretamente ao Projeto Pedagógico do Curso de 
Engenharia Elétrica . 

 
Pela análise das atas do NDE comprova-se que esse núcleo vem contribuindo para 
consolidação e avaliação do Projeto Pedagógico do Curso. Dentre outros pontos de 
pauta, destacam-se a atualização do PPC, a avaliação da aprendizagem na 
formação do estudante, a revisão de bibliografia básicas e complementares das 
conteúdos (conforme descrito em relatório próprio do NDE), e atualização e  
definição das normais gerais dos projetos integradores e leituras interconteúdores, 
entre outros. Tais pontos contribuem para a evolução do curso e o aperfeiçoamento 
do projeto pedagógico. 

 
O NDE do curso de Engenharia Elétrica é atuante e contribui de forma sistêmica e 
global na concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC do curso 
e possui parte de seus membros desde sua formação inicial. 

 
5.5. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DE CARÁTER 
EXECUTIVO 

 
5.5.1 Chancelaria 

 
A Chancelaria, órgão de vinculação entre o Centro Universitário Salesiano-UniSales 
e a Inspetoria São João Bosco, é exercida pelo Inspetor, presidente da 
Mantenedora. É responsável, dentre outras atribuições abaixo enumeradas, por 
orientar o Centro Universitário Salesiano-UniSales na consecução de sua missão e 
de sua finalidade Institucional, zelando pela integridade dos princípios da doutrina e 
da moral católicas, e da preservação dos ideais Salesianos. 

 

São atribuições do Chanceler: 
 

I - supervisionar as atividades do Centro Universitário, orientando a gestão 
acadêmica e administrativa-financeira; 

II - presidir, quando presente, as reuniões ou sessões de quaisquer órgãos 
do Centro Universitário Salesiano-UniSales; 

III - nomear, empossar e exonerar, a seu critério e a qualquer tempo, o  
Reitor e o Vice-Reitor, bem como deliberar sobre as indicações relativas 
à designação e destituição dos Pró-Reitores e dos Diretores, podendo 
exonerar esses últimos também, Pró-Reitores e Diretores, tudo também 
a seu critério e a qualquer tempo 

IV - julgar os recursos apresentados diante das decisões do Conselho 
Superior; 

V - assinar, com o Reitor, os Títulos Honoríficos outorgados pelo Centro 
Universitário Salesiano-UniSales; 

VI - vetar reformas estatutárias, regimentais, portarias ou resoluções de 
quaisquer órgãos que, a seu juízo, contrariarem os princípios e 
interesses do Centro Universitário Salesiano-UniSales, devendo sempre 
ser cientificado a respeito com antecedência para eventualmente exercer 
seu poder de veto; e 

VII - cumprir e fazer cumprir o Estatuto, este Regimento Geral e as decisões 
dos órgãos colegiados. 
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5.5.2 Reitoria 
 

A Reitoria do Centro Universitário Salesiano-UniSales é órgão executivo da 
Administração do Centro Universitário Salesiano-UniSales e responsável pelo 
cumprimento da missão e dos objetivos da Instituição. 

 
São competências do Reitor: 

 
I - zelar pela identidade salesiana do Centro Universitário Salesiano-

UniSales; 
II - garantir a formação dos recursos humanos de acordo com o projeto 

Educativo Pastoral Salesiano; 
III - zelar pela observação dos princípios salesianos, observando as 

orientações emanadas pela mantenedora; 
IV - representar o Centro Universitário, judicial e extrajudicialmente, nos 

limites estabelecidos pela Mantenedora; 
V - celebrar convênios e contratos de interesse do Centro Universitário, 

após expressa aprovação da Mantenedora. 
VI - representar a Instituição, interna e externamente, ativa e passivamente, 

em juízo ou fora dele, no âmbito de suas atribuições; 
VII - superintender todos os serviços acadêmicos da Instituição; 

VIII - estabelecer práticas, procedimentos e normativas internas com vistas 
ao adequado funcionamento das funções institucionais; 

IX - indicar e dar posse aos pró-reitores e diretores, assim como efetivar 
suas substituições, sempre em comum acordo com o Chanceler; 

X - supervisionar as atividades das Pró-Reitorias e Diretorias; 
XI - supervisionar as atividades de ensino, extensão e responsabilidade 

social, de iniciação e pesquisa científicas; 
XII - assinar diplomas e demais documentos pertinentes; 

XIII - conferir graus e dignidades acadêmicas; 
XIV - propor à Entidade Mantenedora a contratação ou dispensa de 

professores, conforme indicação dos coordenadores de curso, e 
funcionários, observadas as disposições legais e as deste Regimento, 
e dar-lhes posse, quando for o caso; 

XV -  exercer o poder conteúdor que lhe foi atribuído por este Regimento e  
por atos especiais que venham a ser aprovados; 

XVI - supervisionar as atividades dos órgãos suplementares; 
XVII - delegar funções ou atribuições que julgar convenientes e que não 

impliquem responsabilidades de suas atividades perante a Entidade 
Mantenedora; 

XVIII - Propor a criação, alteração ou extinção de cursos da Instituição; 
XIX - resolver os casos omissos ad referendum do Conselho Superior ou por 

delegação da Entidade Mantenedora, quando for o caso, nos termos da 
legislação; 

XX -  exercer as demais atribuições definidas neste Regimento, na legislação 
e outras que recaiam no âmbito das suas competências em comum 
acordo com a Mantenedora; e 

XXI - cumprir e fazer cumprir as normas do Estatuto, deste Regimento Geral 
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e da legislação correlata vigente. 

 
 

5.5.3 Diretoria Acadêmica 
 

A diretoria Acadêmica é órgão da administração superior que superintende e 
coordena todas as atividades relacionadas ao ensino de graduação, pós-graduação, 
extensão, pesquisa e inovação, desenvolvidas nas modalidades presenciais e a 
distância, assim como todos os aspectos relacionados aos docentes, discentes e 
currículos do Centro Universitário Salesiano-UniSales. Tendo como diretrizes a 
promoção do desenvolvimento humano e da competência profissional voltadas às 
comunidades da sua região de abrangência, tem por objetivos principais: formação 
de cidadãos éticos e comprometidos com a transformação social; identificar as 
demandas regionais de formação profissional e atendê-las com vistas ao pleno 
desenvolvimento da sociedade local e regional; desenvolver soluções para os 
problemas locais e regionais contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da 
população em geral; estimular o desenvolvimento científico e tecnológico por meio 
da iniciação e pesquisa científicas; atuar na atualização e qualificação profissional 
por meio da oferta de cursos de extensão e de pós-graduação em consonância com 
as demandas da sociedade a que serve. 

 
As Coordenações de Cursos de Graduação, a Coordenação de Pós-Graduação, a 
Coordenação de Pesquisa e Extensão, a Coordenação de Inovação e 
Aprendizagem, Coordenação de Educação a Distânciasão órgãos da administração 
básica, cujas competências dão suporte ao desenvolvimento das atribuições e 
responsabilidades da Diretoria Acadêmica ao qual se subordinam. 

 

As atribuições de cada Coordenação são competências da Diretoria Acadêmica 
relacionadas à sua respectiva natureza e especificidade. 

 
Compete ao Diretor Acadêmico nas modalidades presencial e a distância, quando 
couber: 

 
I - assessorar o Reitor em assuntos relativos às atividades de graduação, 

pós-graduação, pesquisa, extensão e responsabilidade social; 
II - administrar as atividades referentes ao planejamento, execução e 

controle do processo seletivo classificatório; 
III - responsabilizar-se pelo desenvolvimento, acompanhamento e 

atualização das políticas e diretrizes de ensino de graduação e pós- 
graduação da Instituição, estimulando práticas pedagógicas inovadoras 
e eficazes com vistas ao bom desempenho da formação prática e 
interconteúdor dos alunos; 

IV - desenvolver, operacionalizar, atualizar e acompanhar as políticas e 
diretrizes institucionais no âmbito da graduação, da pós-graduação, da 
pesquisa, da extensão e inovação, estimulando práticas pedagógicas 
inovadoras e eficazes com vistas ao bom desempenho da formação 
prática e interconteúdor dos alunos e efetivo cumprimento da Missão 
da Instituição; 

V - gerir a pesquisa, a extensão e a responsabilidade social de maneira 
proativa, propondo cursos de pós-graduação e extensão adequados às 
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exigências demandadas pela sociedade, empenhando-se na sua 
divulgação; 

VI -  promover e incentivar o aperfeiçoamento e a melhoria dos processos  
de ensino e de aprendizagem; 

VII - promover adequado atendimento ao corpo docente e discente, com 
vistas à integração da comunidade acadêmica; 

VIII - promover a atualização didático-pedagógica continuada dos docentes; 
IX - zelar pela sustentabilidade econômico-financeira dos cursos; 
X - coordenar, supervisionar e avaliar todas as atividades dos cursos, 

programas e projetos; 
XI - assegurar a coerência entre a prática pedagógica e as políticas e 

diretrizes institucionais, bem como as práticas didático-pedagógicas 
estabelecidas nos projetos pedagógicos dos cursos e respectivos 
programas de ensino; 

XII - exercer o poder conteúdor, no âmbito de sua competência; 
XIII - encaminhar novos projetos de cursos de graduação e pós-graduação, 

para aprovação pelo CONSUN e pela Mantenedora, assim como 
propor a extinção de cursos já existentes; 

XIV - analisar as propostas de currículos de graduação e pós-graduação e 
encaminhá-las aos órgãos universitários competentes para aprovação; 

XV - supervisionar a organização do calendário acadêmico no âmbito da 
graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão e inovação; 

XVI - supervisionar a organização dos horários de oferta das conteúdos de 
graduação e pós-graduação; 

XVII - apoiar a atualização sistemática da infraestrutura de apoio às 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação; 

XVIII - criar condições para o desenvolvimento do pensamento científico, da 
criatividade e do pensamento crítico do aluno; 

XIX - contribuir para a sistematização e institucionalização da pesquisa, 
extensão einovação na aprendizagem; 

XX - propor e acompanhar estratégias de avaliação dos processos 
acadêmicos; 

XXI - formar profissionais altamente qualificados para o ensino, a pesquisa e  
o desenvolvimento científico e tecnológico; 

XXII - estabelecer parcerias e implantação de polos para expansão da 
educação a distância no âmbito da Instituição; 

XXIII - atuar no estudo, promoção e difusão do uso das tecnologias de 
informação e comunicação nas práticas pedagógicas da Instituição, 
com o objetivo de promover inovações e a melhoria continua do 
processo de ensino-aprendizagem; 

XXIV - assinar diplomas e certificados de conclusão de cursos de graduação, 
pós-graduação e extensão, em conjunto com o Reitor; 

XXV - questionar junto aos setores competentes a elaboração do orçamento 
anual e acompanhar a sua execução, no âmbito de sua competência; 

XXVI - elaborar o relatório anual das atividades da Diretoria Acadêmica; 
XXVII - assumir outras atribuições designadas pelo Reitor. 

 

O Diretor Acadêmico é escolhido pelo Reitor, submetido à aprovação e nomeação 
pelo Chanceler. 
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5.5.4 Diretoria Administrativa 
 

A Diretoria Administrativa é órgão da administração superior que superintende e 
coordena os serviços de suporte do Centro Universitário Salesiano-UniSales. Tem 
como foco principal supervisionar a administração financeira, patrimonial e de 
recursos humanos. 

 
Compete ao Pró-Reitor de Administração e Finanças: 

 
I - assessorar o Reitor em assuntos administrativos e financeiros; 

II - elaborar o orçamento anual e acompanhar sua execução; 
III - promover o aperfeiçoamento do corpo técnico administrativo; 
IV - avaliar previsões orçamentárias de cursos, convênios  e  outros 

serviços; 
V - supervisionar e coordenar os órgãos responsáveis pela implantação, 

pela reforma, manutenção e ocupação da infraestrutura do Centro, bem 
como a área de tecnologia de informações e de telecomunicações. 

VI - elaborar o relatório anual das atividades da Pró-Reitoria de 
Administração e Finanças; 

VII - seguir e fazer cumprir as diretrizes administrativas e financeiras 
emanadas da Mantenedora; e 

VIII - assumir outras atribuições designadas pelo Reitor. 
 

O Diretor de Administração e Finanças é escolhido pelo Reitor, submetido à 
aprovação e nomeação pelo Chanceler. 

 

5.5.5 Diretoria da Pastoral 
 

A da Pastoral é órgão da administração superior, que tem por objetivo superintender 
e coordenar as atividades relacionadas à Pastoral, promovendo educação à fé à luz 
do Sistema Preventivo de Dom Bosco, para o desenvolvimento integral do 
apreendeste. 

 
Compete ao Diretor de Pastoral: 

 
I - assessorar o Reitor em assuntos relacionados à Pastoral; 

II - promover a vivência do Sistema Preventivo de Dom Bosco na 
comunidade acadêmica; 

III - assegurar a identidade salesiana; 
IV - articular, em sintonia com as demais Diretorias, projetos educativos, 

culturais e pastorais em consonância com a Missão institucional; 
V - criar modelos de intervenção e de acompanhamento de formação e de 

pastoral para a comunidade universitária, baseados na pedagogia e na 
espiritualidade salesiana; 

VI - manter um assíduo relacionamento com a Mantenedora, com os 
membros da Família Salesiana e com a Igreja local; 

VII - elaborar o orçamento anual da Pastoral e acompanhar sua execução; 
VIII - elaborar o relatório anual das atividades da Pastoral; 

IX - seguir e fazer cumprir as diretrizes emanadas da Mantenedora; e 
X - assumir outras atribuições designadas pelo Reitor. 



116  

 

O Diretor de Pastoral é escolhido pelo Reitor, submetido à aprovação e nomeação 
pelo Chanceler. 

 
 

5.5.5.1 Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica 
 

Como citado anteriormente, as coordenações de curso reportam-se a Diretoria 
Acadêmica e é um órgão que compõe a administração básica. 

 
No Centro Universitário Salesiano-UniSales as atribuições dos coordenadores de 
curso estão descritas no Regimento Interno da Instituição. 

 
Fundamentada pelas diretrizes do Regimento e do PDI, a coordenação desempenha 
as seguintes atribuições: 

 
I - zelar pela sustentabilidade econômico-financeira do curso; 
II - coordenar a elaboração e a atualização do projeto pedagógico do seu 
curso, juntamente com o NDE, em consonância com o Plano de PDI e com o 
Planejamento Estratégico da Instituição, ouvindo os professores do curso, 
zelando pela qualidade de ensino; 
III - incentivar os docentes para a articulação do ensino com a iniciação e 
pesquisa científicas, a extensão e responsabilidade social e a pós-graduação; 
IV - orientar o discente nos aspectos acadêmicos por ocasião da matrícula em 
articulação com a Diretoria Acadêmica; 
V - acompanhar a prática pedagógica, auxiliando os professores na 
elaboração, execução dos projetos de ensino, atividades complementares, 
pesquisa, extensão e cultura, submetendo-os à Diretoria Acadêmica; 
VI - supervisionar a execução dos programas de ensino com o registro dos 
conteúdos programáticos, frequência e aproveitamento, nos diários de classe, 
apondo sua assinatura e encaminhando-os à Secretaria Acadêmica; 
VII - acompanhar a política de aquisição e atualização do acervo bibliográfico 
para o curso; 
VIII - exigir a documentação completa de cada professor e encaminhá-los 
para anuência da Diretoria Acadêmica; 
IX - zelar pela ordem e conteúdo no âmbito do curso; 
X - participar das atividades de planejamento e avaliação da Instituição; 
XI - promover e coordenar seminários, grupos de estudo e outros programas 
para o aperfeiçoamento do curso; 
XII - emitir parecer sobre a organização e a administração de laboratórios, 
material e equipamentos necessários ao ensino, à iniciação e pesquisa 
científicas, à extensão e à responsabilidade social, submetendo-o à 
aprovação da Diretoria Acadêmica; 
XIII - presidir o Colegiado de Curso mantendo registro das reuniões; 
XIV - participar das reuniões do Colegiado Superior para o qual foi indicado 
como representante; 
XV - providenciar, junto aos órgãos competentes, o preenchimento de vagas, 
no caso de vacância de membro do Colegiado do Curso; 
XVI - constituir o NDE do curso, presidindo-o e mantendo registro das 
reuniões; 
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XVII - convocar as reuniões do NDE e após aprovação das deliberações, 
encaminhar aos órgãos superiores para aprovação; 
XVIII - realizar reuniões com o corpo docente do curso para discussão do 
processo de ensino-aprendizagem e avaliação, assim como deliberar sobre  
as demandas acadêmicas e administrativas no âmbito do curso; 
XIX - emitir parecer sobre lotação e afastamento de docentes, submetendo-o 
à aprovação da Diretoria Acadêmica; 
XX - propor à Diretoria Acadêmica a admissão de monitor, segundo o 
Regulamento da Monitoria; 
XXI - representar o curso no âmbito da Instituição; 
XXII - fiscalizar a frequência dos docentes, o horário das aulas e o 
cumprimento da integralização curricular; 
XXIII - decidir processos sobre o aproveitamento de estudos, adaptações, 
dispensa de conteúdos, justificativa de faltas, revisão e segunda chamada de 
provas, ouvidos os professores envolvidos e os interessados, sempre que 
necessário, na forma da legislação, bem como receber e decidir sobre todo e 
qualquer requerimento protocolado em nome do Curso; 
XXIV - acompanhar e tomar decisões sobre o desempenho docente e 
discente no curso, assim como dar conhecimento das avaliações e decisões 
delas decorrentes; 
XXV - elaborar o plano anual de atividades da Coordenação de Curso; 
XXVI - propor cursos de atualização ou de enriquecimento curricular para a 
comunidade acadêmica; 
XXVII - participar, ativamente, do processo de controle da evasão e da 
inadimplência, sugerindo medidas e alternativas para a tomada de decisões; 
XXVIII - participar, ativamente, do processo de divulgação do curso, 
estabelecendo parcerias para viabilização de estágios e prestação de 
serviços; 
XXIX - realizar reuniões com os líderes de turma no mínimo duas vezes por 
semestre letivo; 
XXX - exercer outras atribuições inerentes à sua função e as que lhes forem 
conferidas por este Regimento ou por delegação superior; e 
XXXI - cumprir e fazer cumprir as normas constantes do Regimento Interno da 
Instituição. 

 

A Coordenação do Curso participa ativamente da gestão do curso, promovendo e 
desenvolvendo ações no que tange à composição do corpo docente, 
acompanhamento docente quanto às práticas e metodologias de ensino e avaliação, 
acompanhamento pedagógico do desempenho dos alunos, manutenção e ampliação 
do acervo bibliográfico, entre outros (conforme consta em plano de ação próprio). 
Vale dizer ainda que a Coordenação possui representatividade no Conselho 
Superior (CONSUN) através de seus pares. 

 
Por meio das reuniões dos Conselhos de Classe, Colegiado do Curso e do NDE, a 
Coordenação atua diretamente com o corpo docente na evolução e consolidação do 
Projeto Pedagógico do Curso. 
Alinhada à filosofia Salesiana no que diz respeito à acolhida dos alunos, a 
Coordenaçãomantém contato permanente com os alunos, quer seja, pelos 
atendimentos individuais que ocorrem diariamente, pela presença nas salas de aula, 
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nos espaços de convivência, por meio de e-mails e do portal acadêmico, e por 
reuniões periódicas com os representantes das turmas. 

 
O acompanhamento dos alunos é feito de forma sistemática pela Coordenação do 
Curso que monitora e avalia os resultados dos processos de avaliação (desempenho 
discente), de forma a atuar preventivamente reduzindo os casos de evasão seja por 
trancamento, cancelamento ou transferência. 

 
A Coordenação estimula continuamente a participação dos alunos e professores nos 
editais de monitoria, de iniciação científica e extensão bem como atua na promoção 
de eventos, debates e palestras que contribuem para a ampliação do conhecimento 
e para a formação dos alunos. 

 
O desempenho da coordenação é avaliado a cada período letivo por meio da 
avaliação institucional organizada pela CPA e de feedbacks referentes ao 
desempenho da coordenação também são dados pelos representantes de turmas 
em reuniões próprias ocorridas dentro do período letivo. Nesse sentido, conforme 
dados da CPA referente a 2019/1 o percentual de satisfação da mesma com os 
discentes (índices muito bom e bom) gira em torno de 67% e com os docentes gira 
em torno de 92%. 

 
A contratação e a manutenção do corpo docente ocorrem mediante a análise da 
coordenação do curso e tem-se buscado contratar/manter não apenas indicadores 
de titulação, mas também alocar os professores em conteúdos, extensões e 
iniciações cientificas que respeitem suas áreas de interesse, aderência e experiência 
profissional com fim de alcançar resultados exitosos para o curso. A potencialidade 
do corpo docente foi levada em consideração quando da formação do NDE do curso 
que foi estruturado de forma a priorizar professores de diferentes áreas com vistas a 
favorecer a integração, monitoramento e melhora continua do curso. 

 

As atribuições e ações descritas evidenciam a dedicação do coordenador ao curso, 
caracterizada pela sua liderança, transparência, conhecimento, comprometimento 
com o PDI e o PPC e atendimento aos discentes e docentes. 

 
5.5.5.2 Regime de trabalho do coordenador do curso 
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6. CORPO DOCENTE DO CURSO 
 

6.1. POLÍTICAS DE CONTRATAÇÃO DOS DOCENTES 
 

O Centro Universitário Salesiano-UniSales busca um perfil profissional competente, 
do ponto de vista da sua capacidade técnica e também do seu comprometimento no 
ato de educar. 
A resolução CONSUN nº 02/2009 estabelece a regulamentação geral para o 
processo de seleção de docentes, a qual considera na avaliação dos candidatos, 
principalmente, a titulação, experiência docente, experiência profissional na área da 
conteúdo objeto do processo, desempenho na entrevista e na prova didática, assim 
como na prova escrita, quando houver à critério da Reitoria do Centro Universitário. 

 
O processo de seleção é realizado em três etapas: 

 
a) Primeira etapa: caráter eliminatório, na qual ocorre a análise do currículo do 
candidato; 
b) Segunda etapa: caráter classificatório, composta por uma entrevista e uma 
prova didática perante banca de avaliação sobre o tema da conteúdo objeto da 
seleção; 
c) Terceira etapa: caráter eliminatório, caracteriza-se por uma entrevista, 
individual ou em grupo, com a Direção Executiva. 

 
Na primeira etapa, durante a análise do currículo dos candidatos, são levados em 
consideração os critérios gerais estabelecidos pelo MEC, tais como titulação e 
experiência, tendo como referência as especificidades de cada curso. No processo, 
normalmente, são exigidos do candidato experiência mínima docente ou profissional 
de 05 anos e, obrigatoriamente, titulação mínima em nível de especialização Lato 
Sensu concluída. 

 

Além das qualidades acadêmicas e experiência profissional, o candidato a professor 
da Católica de Vitória deve reunir determinadas habilidades para o exercício da 
docência, dentre as quais destaca-se: 

 

• Utilização de tecnologias e informática; 

• Comunicação fluente; 

• Postura e relação interpessoal; 

• Expressão visual, oral e corporal; 

• Resiliência 

• Liderança; 

• Adaptabilidade; 

• Resolutividade; 

• Gestão de conflitos. 
 

Na segunda etapa, é o momento em que se avalia a capacidade do candidato de 
aplicar em sala de aula, com competência, o Plano de Aula da conteúdo para o qual 
se candidatou. Nesta aula deverão estar presentes o Coordenador de Curso da 
conteúdo objeto do processo de contratação, um Coordenador de Curso ou de área 
convidado e um professor da área específica da conteúdo ou Curso. 
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Quando o mesmo candidato estiver concorrendo para conteúdos em diferentes 
Cursos, os demais Coordenadores envolvidos também deverão participar das 
bancas de seleção. Nesta etapa são avaliadas as seguintes características: 

 

• Capacidade de comunicação; 

• Capacidade didática; 

• Conhecimento específico; 

• Desenvolvimento conceitual; 

• Domínio dos saberes da conteúdo; 

• Habilidade com novas tecnologias; 

• Postura. 

 

A terceira etapa que consiste em uma entrevista com a Direção Acadêmica, é de 
caráter informativo para apresentação do perfil desejado do docente na Instituição e 
as normas e procedimentos a serem seguidos. 

 
Os docentes selecionados serão contratados e enquadrados conforme as 
disposições constantes no Plano de Carreira, Cargos e Salários Docente, aprovado 
pelo Conselho Universitário da Instituição.Após a contratação, o professor passa 
pela fase de integração à comunidade acadêmica, com ênfase para as seguintes 
etapas: 

 

• Reuniões com o Coordenador de Curso, onde são apresentados o PDI da 
instituição destacando a missão, objetivos e políticas institucionais, bem como 
o PPC do curso, além de orientações para elaboração do plano de ensino da 
conteúdo e orientações gerais relativas aos procedimentos de registros e 
controles como pautas, diários e processos administrativos; 

• Capacitação no portal universitário para a postagem das aulas e utilização 
das novas tecnologias (fóruns, grupos de discussão, projetos integradores, 
atividades práticas supervisionadas, avaliações e entrega de trabalhos via 
portal, entre outros); 

• Capacitação por meio da semana de formação permanente, que ocorre 
sempre no início de cada semestre, momento em que são abordados temas 
variados como Pedagogia Salesiana, Avaliação, Metodologias de ensino- 
aprendizagem, entre outros. Nessa semana ocorrem capacitações específicas 
para os professores ingressantes, em relação ao Sistema Preventivo 
(Pedagogia Salesiana), procedimentos de registros (frequência e pautas), 
práticas pedagógicas (projetos integradores, estudos de caso, atividades 
interconteúdores, entre outras), ferramentas usadas na gestão acadêmica e 
atividades de ensino (Sistema Acadêmico ASP e Portal Universitário), bem 
como avaliação e acompanhamento dos alunos e apresentação da estrutura 
física e administrativa da Instituição. 

 

6.1.1. Competências avaliadas na seleção de professores 
 

Para exercício da Docência no Centro Universitário Salesiano-UniSales, os 
candidatos são avaliados em três etapas distintas, levando –se em consideração as 
competências e habilidades necessárias à docência no Ensino Superior. Na banca e 
nas entrevistas deve apresentar as seguintes competências: 
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• Conhecimento de informática e manuseio das ferramentas de Internet; 

• Capacidade de comunicação; 

• Postura pessoal e ética; 

• Expressão visual, oral e corporal; 

• Apresentação pessoal; 

• Habilidade de liderança; 

• Capacidade de adaptação ou ambientação; 

• Capacidade de resolver situações-problema; 

• Capacidade de resolver conflitos interpessoais; entre outras. 

 

6.2. POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE NAS ATIVIDADES DO 
CURSO 

 
O Centro Universitário Salesiano-UniSales estabelece em seu regulamento do plano 
de capacitação docente os pré-requisito, critérios, entre outras normativas. 
As formas de apoio estabelecidas no regulamento do plano de capacitação são as 
seguintes: 

 
1 Orçamento semestral no âmbito do curso, para ajuda de custo aos 

professores com publicação em nome da Católica, em congressos e outros 
eventos científicos nas áreas em que trabalham nos cursos de Graduação da 
Instituição. Os trabalhos são aprovados pelo Colegiado do Curso. 

2 Orçamento anual de R$ 1.500,00 para ajuda de custo aos Coordenadores em 
eventos na área que administram, incluindo deslocamento, hospedagem, 
alimentação e inscrição; 

3 Oferta do MBA de Gestão de Aprendizagem para capacitação do corpo 
docente subsidiada pela Instituição; 

4 Oferta de cursos de treinamento e atualização profissional na Semana de 
Formação Permanente promovida pela Católica de Vitória antes do início dos 
semestres letivos. 

 
Todo início de semestre a instituição tem uma programação específica para 
capacitação de todos os docentes na SEMANA DE FORMAÇÃO PERMANENTE, 
realizada de segunda a sexta, na primeira semana de retorno as aulas. 

 
 

6.3. ANEXO CONTENDO AS INFORMAÇÕES DO CORPO DOCENTE 
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7. CORPO DISCENTE DO CURSO 
 

7.1. PROGRAMAS DE APOIO AO DISCENTE 
 

No Centro Universitário Salesiano-UniSales (UCV) oapoio discente ocorre desde o 
momento em que o candidato inicia os primeiros contatos com a Instituição.Já no 
vestibular o candidato é acolhido pelos dirigentes da UCV bem como pelas 
coordenações dos cursos e tem a oportunidade de não apenas conhecer a 
instituição, mas também participar de oficinas ou visitas aos laboratórios do curso de 
seu interesse. 
Após matrícula, todos os cursos, através de seus coordenadores, professores e 
discentes, acolhem os calouros com recepções e orientações necessárias. É 
realizada uma apresentação do curso, suas perspectivas para o mercado de 
trabalho e as atividades que serão implementadas para desenvolver competências e 
habilidades necessárias à sua formação.Com sentimento de pertença à instituição 
esse discente se sente acolhido. 

 
Por meio da Pastoral Universitária o aluno tem mais uma oportunidade em sua 
formação contínua e de promoção de práticas, visando promover um ambiente de 
vivência da Ética, da Justiça, da Verdade, da Fraternidade e de abertura aos valores 
multiculturais e multireligiosos no cotidiano do Ensino Superior. 

 
A Instituição contempla de maneira excelente, diferentes programas de apoio ao 
discente tais como: Monitorias, Apoio financeiro, Núcleo de Apoio ao Estudante 
(NAE), Núcleo de Apoio Educacional Especializado (NAEE), Núcleo de Apoio 
Psicológico (NAPSI) e Ouvidoria, além da participação em órgãos colegiados. Todos 
estes programas estão disponíveis ao Curso. 

 

O curso de Engenharia Elétrica , de acordo com o estabelecido no Regimento 
Interno, disponibiliza a monitoria estudantil que se destina a: I - despertar no aluno o 
interesse pela carreira docente; II - assegurar cooperação ao corpo docente nas 
atividades do ensino; III - assegurar cooperação ao corpo discente no aprendizado. 
As normas de definição e de distribuição de monitorias, bem como o processo de 
seleção e admissão dos monitores são emanados pelo Conselho Universitário. 

 
A política de apoio financeiro ao estudante inclui vários mecanismos, a saber: 
Adesão ao Programa Universidade para Todos – PROUNI, Nossa Bolsa e FIES; 
concessão de bolsas de estudo institucionais a alunos selecionados por carência 
socioeconômica pelo serviço de assistência social da direção administrativa; 
estratégias de negociação e facilitação do pagamento de dívidas relativas às 
mensalidades escolares para auxiliar a continuidade de estudos a alunos com 
dificuldades financeiras eventuais. 

 
A Instituição implantou desde 2010 por meio do NAE mecanismos de Nivelamento 
para trabalhar as dificuldades apresentadas pelos discentes que, dentre outras 
ações, disponibiliza cursos de português (leitura e interpretação de textos), 
matemática, lógica, química e biologia de forma gratuita e optativa a todos os alunos 
ingressantes e, havendo vagas, aos demais alunos interessados. 
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Na vertente de acompanhamento de casos especiais, tanto o Coordenador de Curso 
quanto os professores, cada qual em sua área de atuação, identificam discentes 
com dificuldades especiais de aprendizagem e/ou de relacionamento, encaminhando 
ao Núcleo de Apoio Psicológico (NAPSI). Tais casos são discutidos também no 
Colegiado de Curso, com os devidos encaminhamentos. 

 
Implantado em 2010 por meio da Resolução do CONSUP nº12/2010 o NAPSI prevê 
em suas atribuições, atividades como psicodiagnóstico, atendimento psicológico 
individual e em grupo, e encaminhamento de casos para outros serviços que podem 
ser ofertados pela própria instituição, pelo setor público ou ainda indica profissionais 
para o atendimento psicoterápico no âmbito privado. O NAPSI tem por finalidade 
promover espaços de escuta, reflexão e acompanhamento psicoterápico para alunos 
e funcionários. 

 
A Ouvidoria, também se configura como um apoio ao discente, no sentido de 
oportunizar um canal de comunicação direta dos alunos bem como dos demais 
membros da comunidade interna, assim como da sociedade regional onde está 
inserida a UCV. Os atendimentos ocorrem presencialmente ou on-line por meio do 
sistema acadêmico. 

 
A participação do corpo discente em órgãos colegiados também é fomentada pela 
Instituição. Tal representação é condição imprescindível para o funcionamento 
regular de uma IES e acontece por meio do Colegiado de Curso, Conselho Superior 
(CONSUN), CPA, alunos-representantes de turmas, conforme disposições do 
Regimento da Instituição. Além das funções regimentais, os representantes dos 
alunos constituem-se em interlocutores que fazem a mediação entre os órgãos 
executivos da Instituição e o corpo discente. 

 

Periodicamente são previstas reuniões dos Coordenadores de Curso com os 
representantes de turma, oportunizando a participação do Corpo Discente nas 
questões acadêmicas. Quando pertinentes, os assuntos tratados nestas reuniões 
são discutidos nas reuniões do Colegiado de Curso. Além dessas reuniões com os 
Coordenadores de Curso, ao final de cada semestre letivo, os representantes de 
turma dos diferentes cursos participam do Fórum com os Líderes e a Direção 
Executiva com a presença da Ouvidoria e também da Coordenação da CPA. Esse é 
um espaço onde são discutidas questões pertinentes à instituição e à formação 
acadêmica. 

 
A coordenação do curso e do corpo docente de forma geral acolhe o aluno e a sua 
realidade. O tratamento é personalizado, os alunos são conhecidos não só 
nominalmente, mas por suas características de personalidade e contexto familiar e 
social. Tal proximidade no tratamento, gera vínculos de confiança e oportuniza um 
resultado final de valorização e transformação do sujeito. 

 
7.1.1. Estímulos à Permanência 

 
O estímulo à permanência está intimamente relacionado a política de apoio 
financeiro ao estudante que inclui vários mecanismos, a saber: 

 

• adesão ao Programa Universidade para Todos – PROUNI, Nossa Bolsa e FIES; 
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• concessão de bolsas de estudo institucionais de filantropia a alunos selecionados 
por carência socioeconômica, pelo serviço de assistência social da diretoria 
administrativa-financeira; 

• concessão de bolsas de trabalho, destinadas a acadêmicos economicamente 
carentes, para prestação de serviços temporários, compatíveis com sua formação 
acadêmica, como forma de auxiliar nos descontos sobre a mensalidade escolar; 

• estratégias de negociação e facilitação do pagamento de dívidas relativas às 
mensalidades escolares, para auxiliar a continuidade de estudos a alunos com 
dificuldades financeiras eventuais. O Procedimento Operacional Padrão de 
Cobrança é apresentado no Anexo K. 

 

Nos anos de 2005 a 2019, cerca de 1.737 alunos foram atendidos anualmente pelo 
programa PROUNI. O número de alunos contemplados pelo Programa Nossa Bolsa 
e FIES vem aumentando a cada ano conforme é apresentado no Anexo L, que 
também disponibiliza as estatísticas detalhadas, por curso, além das estatísticas de 
outros programas de apoio financeiro. 

 
Além dos Programas de Bolsas apresentados acima, os discentes contam com 
apoio financeiro nas negociações das mensalidades, conforme descrito abaixo: 

 

• parcelamento em 04 vezes com entradas variando de 35 a 40% do 
débito e o restante de trinta em trinta dias com boleto bancário; 

• criação de uma comissão de cobrança formada por 04 pessoas da 
Instituição para analisar as propostas realizadas pelos alunos, 
quando há uma dificuldade na proposta apresentada à Instituição; 

• facilidade de acesso ao Gestor financeiro para tratar dos assuntos 
relativos à situação financeiras, entre outras; 

• distribuição do processo de cobrança no setor para melhor 
acompanhar as situações de inadimplência e, junto aos 
inadimplentes, conseguir uma melhor forma de solucionar as 
dificuldades. Esse contato é feito por meio de telefonemas aos 
alunos visando propor as negociações; 

• treinamento dos atendentes de forma a melhorar o tratamento e o 
atendimento ao aluno. 

 
Em consonância com sua proposta de formar profissionais com preparação 
adequada para a realidade da vida profissional, a Católica tem um posicionamento 
claro, no que diz respeito ao estímulo ao aluno para expandir sua visão além das 
fronteiras da Instituição. 

 
Dessa forma, eventos acadêmico-científicos, congressos, jornadas, visitas técnicas e 
outras atividades são divulgados em quadros de avisos nas áreas comuns e também 
em espaços permanentes, reservados para tal, em salas de aula, bem como na 
página da Católica na internet. O envolvimento dos alunos em tais eventos, 
inclusive, é considerado como pontos válidos no Programa de Atividades 
Curriculares Complementares, em atendimento ao que recomendam as Diretrizes 
Curriculares Nacionais, do Conselho Nacional de Educação. 

 
À medida do possível, são organizados grupos de acadêmicos, juntamente com os 
docentes, para participarem de eventos científicos. 
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7.1.2. Outros Programas de Apoio aos Estudantes 
 

A Instituição mantém também parcerias e convênios com empresas públicas e 
privadas de diferentes segmentos para o devido suporte às atividades de estágios 
dos cursos de graduação. Além disso, mantem parcerias com os principais agentes 
de integração. 

 
O ensino superior se configura a partir do tripé ensino, pesquisa e extensão, 
devendo esses serem promovidos através de um conjunto articulado de ações que 
possibilite ao discente uma formação profissional qualificada e que dialogue com as 
novas exigências do mercado. Pensando nisso, o Centro Universitário Salesiano-
UniSales em conjunto com o banco Santander lança o Programa Bolsas Ibero- 
Americanas, cujo objetivo é propiciar aos discentes da Católica de Vitória a 
oportunidade de acesso a culturas estrangeiras, através do intercâmbio de 
estudantes de graduação. São participantes desse programa estudantes de 
graduação das universidades da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, 
México, Portugal, Porto Rico, Peru e Uruguai. 

 
Para participar do processo de seleção o/a aluno/a deve atender a todas as 
exigências expressas nos editais de seleção do edital e preencher formulário 
disponível no aplicativo (app) Santander Universitário. 

 
7.2. FORMAS DE ACESSO 

 
7.2.1. Processo Seletivo 

 

Conforme autorizado pela Portaria nº 333, de 05 de maio de 2015, são ofertadas no 
curso de Engenharia Elétrica , 100 vagas anuais, com entrada semestral. A 
matrícula regular do acadêmico no curso se caracteriza pela matrícula efetiva em xx 
créditos, no mínimo, no semestre letivo. As formas de ingresso e matrícula são 
orientadas pelo calendário acadêmico e regidas por editais específicos e pelo 
Regimento Interno do Centro Universitário Salesiano-UniSales. 

 
Neste sentido, as modalidades de ingresso ao ensino superior no Centro 
Universitário Salesiano-UniSales são: 

 
- Processo Seletivo (Agendado/Tradicional), facultado ao candidato a 
utilização ou não dos resultados das provas objetivas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM); 
- Transferência; 
- Portador de diploma registrado de graduação (ingresso 2º curso); 
- ENEM, para candidatos selecionados do PROUNI. 

 
7.3. ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL 

 
O corpo discente possui representantes em todos os Órgãos Colegiados da 
Instituição, com direito a voz e voto. 
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Tal representação é condição imprescindível para o funcionamento regular de uma 
IES e acontece por meio de diretórios acadêmicos, alunos-representantes de 
turmas, CONSUP, CPA etc., como forma de participação dos alunos na gestão 
institucional e de expressão democrática, conforme disposições do Estatuto e 
Regimento da Instituição. Além das funções regimentais, os representantes dos 
alunos constituem-se em interlocutores que fazem a mediação entre os órgãos 
executivos da Instituição e o corpo discente. 

 
Os mandatos dos representantes discentes no Conselho Superior e nos Colegiados 
de Curso estão contemplados e funcionam de acordo com o Regimento da 
Instituição conforme, respectivamente, os artigos 13 e 28. 

 
Na CPA, a participação de representantes discentes é prevista desde o seu início, 
conforme aponta o seu Regimento. 

 
Todos os processos de participação discente são registrados em atas mantidas em 
arquivos disponíveis para consulta. 
Além disso, cada turma possui um representante, que intermedeia as discussões 
entre os alunos, o Centro Acadêmico, os Coordenadores de Cursos, a Secretaria 
Geral e a Reitoria da Instituição. 

 
Periodicamente, são feitas reuniões dos Coordenadores de Curso com os 
representantes de turma, oportunizando a participação do Corpo Discente nas 
questões acadêmicas, o que fica registrado em ata. Quando pertinentes, os 
assuntos tratados nestas reuniões são discutidos na reunião do Colegiado Ampliado, 
que ocorre semanalmente. 

 

Seguindo a cultura salesiana, a Instituição proporciona ao aluno a oportunidade de 
participar ativa e democraticamente da comunidade acadêmica, contribuindo para a 
formação de um cidadão crítico e consciente de seu papel na sociedade. 

 
7.4. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 
O estilo salesiano de educar é permeado por um cuidado permanente com o 
relacionamento afetivo, a criação de vínculos saudáveis e o estímulo ao 
protagonismo do aluno. Neste contexto, a Católica de Vitória instituiu o Programa de 
Acompanhamento do Egresso que é uma importante ferramenta que proporciona ao 
ex-aluno um mecanismo de apoio e de educação continuada, além de informações 
sobre o que acontece no campus referente a cursos, especializações, palestras, 
entre outros. 

 
Por outro lado, ao manter atualizado o cadastro de dados profissionais do egresso, a 
Instituição incorpora informações referentes ao processo de ensino-aprendizagem, 
retroalimentando o sistema e contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino. 

 
Outro ponto que merece destaque é a possibilidade de acesso do egresso à 
Instituição de forma organizada, propiciando ao ex-aluno um ambiente agradável 
dentro da salesianidade, usufruindo da infraestrutura, dos espaços de aprendizagem 
e lazer. 
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Dentre os objetivos do Programa de Acompanhamento ao Egresso, destaca-se a 
criação de um cadastro de profissionais, que possa ser acessado por empresas 
conveniadas (banco de talentos), e de um cadastro de vagas disponibilizadas por 
empresas, para que os ex-alunos se candidatem às vagas. Além disso, há as 
seguintes diretrizes: 

 

• Criação de instrumentos para avaliar a inserção do egresso no mercado de 
trabalho; 

• Interação contínua com o egresso, tornando a Católica de Vitória referência 
para reaproximação dos egressos, troca de informações e retroalimentação de 
dados atualizados sobre os campos profissionais, por meio de manutenção de 
meios de contato online e de promoção de eventos; 

• Contribuição com informações sobre cursos de capacitação, 
aperfeiçoamento e pós-graduação lato sensu; 

• Estímulo à participação do egresso nos eventos acadêmicos, científicos e 
culturais da instituição; 

• Utilização das informações obtidas do egresso no processo de avaliação 
institucional; 

• Coleta de dados que permitam repensar as atividades acadêmicas e as de 
interesse da coletividade estudantil, objetivando uma melhoria permanente; 

• Análise para possíveis mudanças no processo de ensino-aprendizagem, 
tomando-se como base a inserção profissional do ex-aluno, objetivando uma 
reorientação do perfil do egresso em atendimento a novas demandas que 
surjam no mercado de trabalho; 

• Promoção de atividades de reencontro que possam: 
 

− Reavivar os laços afetivos criados pelo ex-aluno durante sua 
graduação, sob o estímulo do estilo salesiano de educar; 

− Oportunizar o aprimoramento da missão da Católica de Vitória de 
buscar a “excelência universitária na formação de profissionais 
comprometidos com a vida e a transformação social”. 

 

Dentre as ações desenvolvidas pelos egressos, destacam-se: 
 

• Participação de egressos nos eventos dos cursos, tais como seminários, 
palestras e oficinas, o que permite uma interação entre os alunos e egressos, e 
ainda a valorização dos ex-alunos; 

• Desconto nos cursos de pós-graduação; 

• Acesso à biblioteca e laboratórios da instituição. 

 

Outra forma de participação dos egressos é via Pastoral Universitária (PU), que tem 
como objetivo reforçar nos jovens profissionais os valores evangélicos, por meio de 
oportunidades de formação contínua e de promoção de práticas, visando impregnar 
o ambiente acadêmico da vivência da ética, justiça, verdade, solidariedade, 
fraternidade e de abertura aos valores multiculturais e multirreligiosos no cotidiano 
do ensino superior. 
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8. INFRAESTRUTURA 
 

8.1 INFRAESTRUTURA GERAL - ESPAÇO FÍSICO 
 

O Centro Universitário Salesiano-UniSales disponibiliza à comunidade acadêmica 
uma infraestrutura física adequada à viabilização das funções de ensino, extensão, 
pós- graduação, responsabilidade social, gestão e iniciação e pesquisas científicas, 
constantes deste Plano de Desenvolvimento Institucional. Para tanto, oferece 
ambientes físicos, equipamentos, acervo bibliográfico e procedimentos operacionais 
com vistas à materialização das atividades de ensino e aprendizagem previstas nos 
projetos pedagógicos dos cursos, bem como aquelas emergentes do cotidiano 
acadêmico. 

 
8.1.1 INSTALAÇÕES GERAIS: ESPAÇO FÍSICO 

 
As instalações físicas são resultado de um crescimento institucional planejado com o 
objetivo de ser um meio diferencial para consecução dos objetivos acadêmicos e 
administrativos. Assim, buscou-se privilegiar aspectos relativos à mobilidade, 
acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza, ou seja, preocupa-se com a 
comodidade dos professores, alunos e funcionários que por ela transitam 
diariamente. 

 

O Campus do Centro Universitário Salesiano-UniSales constitui-se de vários prédios 
com amplo espaço de convivência, que permitem práticas religiosas, culturais e 
esportivas, o que enseja uma integração harmoniosa da comunidade acadêmica 
num ambiente agradável e adequado. As atividades de ensino-aprendizagem e 
administração são viabilizadas por meio de salas de aulas, laboratórios, auditório, 
ambientes administrativos, ginásios esportivos, piscinas, cantina, entre tantos outros, 
projetados segundo as especificidades dosprojetos pedagógicos, das necessidades 
de gestão e de acordo com a excelência acadêmica almejada pela Instituição. 

 
As práticas de gestão acadêmica e administrativa são executadas em ambientes 
planejados, privilegiando a proximidade e comodidade, permitindo a integração das 
diversas áreas que compõe a estrutura da Instituição. O objetivo é facilitar a 
comunicação entre as áreas fim e a consecução dos objetivos Institucionais. Dentro 
deste mesmo conceito, as direções, bem como os respectivos órgãos que as 
compõem, localizam-se em área próxima. 

 
A estrutura física disponibiliza, também, ambientes adequados para os serviços de 
reprografia, bem como uma praça de alimentação com restaurante e lanchonete, 
onde também se concretiza a socialização dos segmentos pertencentes à 
comunidade acadêmica. Na totalidade, a Instituição conta com uma área construída 
de, aproximadamente, 30.000 m². 

 
Os Cursos de Graduação ocupam salas de aulas, laboratórios e as instalações 
específicas da Católica projetadas segundo as exigências para o ensino superior. 

 
8.1.2 Salas de Aulas 
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Os Cursos do Centro Universitário Salesiano-UniSales ocupam salas de aulas, 
laboratórios e instalações que atendem as especificidades dos mesmos através de 
espaços projetados segundo as exigências para o ensino superior. 

 
A instituição conta com um total de 92 salas de aula com capacidade para 50 alunos 
cada, sendo 16 salas localizadas nos blocos Avenida Vitória, 22 salas no Dom 
Bosco I, 42 salas no Dom Bosco II e 12 salas no Dom Bosco III. Destas 92 salas de 
aula, a IES possui 17 Salas que são de Metodologias ativas, e que contam com 
mobiliário específico e capaz de proporcionar o trabalho em equipes, a interação e 
integração dos discentes e docentes, reforçando o protagonismo dos alunos nas 
atividades acadêmicas. 

 
As salas de aula, localizadas nos blocos Avenida Vitória, Dom Bosco I e Dom Bosco 
II, são climatizadas, com sistema de ar condicionado independente por sala. As 
carteiras são individuais, com possibilidade de articulação para grupos de trabalho, e 
todas as salas dispõem de quadro branco para uso de caneta pilot. Todas as salas 
utilizadas pelos Cursos de Graduação possuem infraestrutura multimídia 
(equipamentos de som, projetor multimídia e computador). Além disto, a Instituição 
conta com estes equipamentos, para utilização pelos docentes e discentes, também 
mediante agendamento. 

 
As salas de aula do Centro Universitário Salesiano-UniSales atendem aos requisitos 
de dimensão, limpeza, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessárias 
às atividades desenvolvidas. Ressalta-se ainda que são plenamente adequadas às 
atividades de ensino e aprendizagem, bem como ao atendimento ao efetivo das 
turmas. 

 

8.1.3. Instalações Administrativas 
 

As práticas de gestão acadêmica e administrativa são executadas em ambientes 
planejados, privilegiando a proximidade e comodidade, permitindo a integração das 
diversas áreas que compõe a estrutura da Instituição. O objetivo é facilitar a 
comunicação entre as áreas fim e a consecução dos objetivos Institucionais. Dentro 
deste mesmo conceito, as direções, bem como os respectivos órgãos que as 
compõem, localizam-se em área próxima. 

 
A estrutura física disponibiliza, também, ambientes adequados para os serviços de 
reprografia, bem como uma praça de alimentação com restaurante e lanchonete, 
onde também se concretiza a socialização dos segmentos pertencentes à 
comunidade acadêmica. Na totalidade, a Instituição conta com uma área construída 
de, aproximadamente, 30.000 m². 

 
O Centro Universitário Salesiano-UniSales esta organizado em 3 blocos que são o 
D. Bosco I, o D. Bosco II e o D. Bosco III. Destacamos como instalações 
administrativas: 

 
Prédio D. Bosco I 

 

- Reitoria – composta por ante-sala, mais três salas com duas secretarias; 
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- Coordenação de Cursos – Recepção com gabinetes de trabalho para todos 
os coordenadores e Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico 
- Secretaria – composta por dois postos de atendimento primário mais 
atendimento secundário e secretaria acadêmica 
- Setor Financeiro – Composto pelo atendimento dos programas de bolsas e 
financiamentos 
- Setor de Suprimentos e Compras 
- Setor de Departamento Pessoal 
- Setor de Serviços Gerais e Manutenção 
- Reprográfica 

 
Prédio D. Bosco II 

 

temos no primeiro andar o Setor de Audiovisual, que executa as seguintes funções 
de suporte às atividades de ensino e aprendizagem, tais como: 

 

• instalação e manutenção de equipamentos audiovisuais; 

• filmagem de eventos agendados; 

• confecção de crachás e carteiras de estudantes; 

• controle dos ambientes que possuem estrutura multimídia fixa. 
 

As direções, coordenações de curso, coordenações acadêmicas e gestores das 
áreas de suporte possuem estação de trabalho individual, com computador e 
telefone, assim como acesso à impressora. Além disso, estes setores também 
possuem apoio de secretárias para os serviços de suporte que se fazem  
necessários no cotidiano acadêmico. 

 
Além de todos esses prédios e ambientes, é importante destacar a existência dos 
espaços físicos referentes à Sala de Musculação, Piscinas de Hidroterapia e 
Semiolímpica, Ginástica Olímpica, Igreja, Setor de Reprografia e Residência 
Salesiana, 03 quadras poliesportivas, 01 campo society e pista de atletismo. 

 
8.1.4. Instalações para Docentes: 

 

8.1.4.1 Salas de Professores 
 

A sala dos professores está localizada no prédio Avenida Vitória e tem 88,38 m2. 
Possui um anexo com oito computadores para utilização pelos docentes, com 
impressora c scanner e acesso à internet, escaninhos, dois conjuntos de banheiros 
(masculino/feminino) e aparelhos de ar condicionado que proporcionam adequada 
climatização. Também há cobertura de rede wireless, o que amplia a possibilidade 
de acesso e traz maior comodidade aos professores. A estrutura disponível para os 
docentes conta ainda com: mesas de trabalho, jornais de circulação estadual, sofás, 
geladeira, bebedouro, café, lanche, duas pessoas que exercem a função de 
secretaria e dois estagiários para atendimento às demandas docentes. A Instituição 
tem o firme objetivo de proporcionar um ambiente adequado para a integração dos 
professores, o que, se entende, permitirá maior efetividade no processo de ensino- 
aprendizagem, assim como incentivar a interconteúdoridade através do contato 
agradável entre os professores, contando com os recursos disponíveis. 
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Os funcionários que atendem aos professores acompanham a entrada e saída dos 
docentes, o que permite a gestão do cumprimento das atividades em sala de aula. A 
Instituição disponibiliza também um profissional capacitado para o suporte ao 
Ambiente Virtual de Aprendizagem, o que permitiu a consolidação desta ferramenta 
como diferencial no processo pedagógico. 

 
Dessa forma, a sala dos professores apresenta condições para atender, de maneira 
excelente, as necessidades do corpo docente do Centro Universitário, considerando 
a disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de 
professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 
acessibilidade, conservação e comodidade. 

 
8.1.4.2 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

 
O Centro Universitário Salesiano-UniSales disponibiliza salas de trabalho para 
professores em tempo integral, para desenvolvimento de atividades acadêmicas e 
administrativas, além de permitir atendimento aos acadêmicos, seja de forma 
individualizada ou coletiva. Dessas salas, três (03) estão localizadas no Bloco 
Avenida Vitória, andar térreo, seguindo as seguintes disposições: 
A Sala de Trabalho Docente (número 171) possui ambiente climatizado, e 
organizado para espaço de trabalhos acadêmico, administrativo e reuniões. São 
disponibilizados oito (08) ambientes individuais - adequadamente equipadas com 
oito (08) computadores conectados ao sistema de rede, uma (01) impressora, seis 
(06) armários, uma (01) mesa de reunião, entre outros materiais necessários ao 
pleno exercício da função docente. 

 

Outro ambiente disponível para os docentes é a Sala de Trabalho docente e Núcleo 
Docente Estruturante (número 174). Essa sala possui um ambiente projetado para 
as atividades docentes, conforme já mencionadas, porém com destaque para 
possibilidade de atendimento dos acadêmicos, seja de forma individual ou coletivo. 
Nela encontram-se: sete (07) ambientes individuais - adequadamente equipadas 
com sete (07) computadores conectados ao sistema de rede, uma (01) impressora, 
um (01) armário com quatro (04) divisórias, uma (01) mesa de reunião, e acesso a 
linha telefônica, entre outros materiais. 

 
O Centro Universitário disponibiliza também um ambiente exclusivo para orientação 
dos acadêmicos no desenvolvimento de projetos integradores, trabalhos de 
conclusão de curso, projetos de extensão e iniciação científica, atividades de 
monitoria, entre outros. Esse ambiente, Sala de Orientação ao Discente, fica  
próximo às Salas 171 e 174, e tem por objetivo permitir aos envolvidos, docentes e 
discentes, maior concentração para o desenvolvimento das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. É composto de oito (08) gabinetes de atendimento que 
apresentam condições excelentes quanto à dimensão, limpeza, iluminação, 
climatização, acústica, conservação e comodidade, sendo que em cada gabinete 
encontram-se mesas e cadeiras disponíveis para atendimento. A acessibilidade é 
atendida dada a existência de uma sala (número 173) para atendimento exclusivo de 
pessoas com deficiência, em especial cadeirantes ou aquelas que apresentem 
movimento ou mobilidade reduzida. 
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É importante destacar que as salas de professores em tempo integral e as salas de 
orientação ao discente além de possuírem mobiliário adequado, também 
disponibilizam pleno acesso à Internet por meio físico ou wireless. O objetivo é 
proporcionar um ambiente agradável e com recursos que permitam aos docentes e 
discentes concretizar a excelência acadêmica. 

 
Assim os gabinetes de trabalho implantados para os docentes em tempo integral são 
excelentes, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de 
professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 
conservação e comodidade. 

 
 

8.1.5. Instalações para Coordenação do Curso 
 

A sala de coordenação dos cursos está localizada nos Blocos da Avenida Vitória e 
Dom Bosco I. A sala é subdividida em gabinetes de trabalho específicos dos cursos 
oferecidos pela instituição. São eles: Cursos de Administração, Arquitetura, 
Biomedicina, Ciências Biológicas – Licenciatura e Bacharelado, Ciências Contábeis, 
Direito, Educação Física – Licenciatura e bacharelado, Enfermagem, Engenharia 
Civil, Engenharia de Produção, Farmácia, Filosofia, Fisioterapia, Nutrição, 
Psicologia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnólogos em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia da Computação. 

 
Cada coordenação tem sua sala individual, refrigerada, com computador, telefone e 
acesso a impressora. Além de contar acesso liberado à internet de alta velocidade, 
com suporte operacional de 2 colaboradores e agendamentos de atendimentos, 
estes com total acessibilidade. 

 

A sala de trabalho para a Coordenação dos cursos da Católica de Vitória atende aos 
requisitos de dimensão, limpeza, acústica, ventilação, conservação e comodidade 
necessárias à atividade desenvolvida. Ressalta-se ainda que a sala  da 
Coordenação de Curso está localizada próxima da Secretaria Geral, Sala dos 
Professores, Ouvidoria, CPA, Extensão e Estágios, Sala de Professores em Tempo 
Integral, Pastoral Universitária, Marketing, entre outras áreas de suporte, assim 
como Direção da Instituição. 

 
O atendimento aos alunos e aos professores é realizado no gabinete das 
coordenações diariamente conforme horário de trabalho de cada um deles. Os 
horários de atendimento são apresentados em local específico e visível a todos os 
alunos e professores. O atendimento é organizado por meio de agendamento prévio 
pelas secretárias ou a qualquer momento em função da disponibilidade do 
coordenador durante os horários especificados. 

 
8.1.6. Auditório / Sala de Conferência 

 
O auditório do Centro Universitário Salesiano-UniSales tem capacidade para até 170 
pessoas. Sala climatizada, Localizada no Bloco Dom Bosco III, com recursos 
multimídia (equipamentos de som, projetor multimídia e computador), cadeiras 
individuais, acolchoadas e mesa grande para composição de mesa de honra. 
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A sala de conferência é ampla, climatizada, localizada no Bloco Dom Bosco I e tem 
capacidade para até 30 pessoas. Mesa grande para comportar todos os presentes, 
com cadeiras acolchoadas e com recursos multimídia (equipamentos de som, 
projetor multimídia e computador). 

 
Equipamento (AUDITÓRIO) Quantidade 

Projetor multimídia 1 
Suporte para projetor 1 
Amplificador pequeno 1 
Mesa de Mixagem pequena 1 
Móvel de Madeira 1 
Teclado 1 
Mouse 1 
Caixas Acústicas médias 4 
Microfone s/fio 1 

Equipamento (Sala de conferência) Quantidade 

Projetor multimídia 1 
Mesa de mixagem pequena 1 
Móvel de madeira 1 
Caixa acústica pequena 2 
Amplificador pequeno 1 
Microfone s/ fio 1 
Suporte para projetor 1 

 
8.1.7. Instalações Sanitárias 

 

As instalações sanitárias da Católica de Vitória foram projetadas para atender as 
demandas do quantitativo de usuários de cada Bloco, atendendo a questões 
ergonômicas e de acessibilidade. Em todos os blocos temos banheiro com 
acessibilidade, adaptados, com vasos e corrimões específicos . 

 
 

– Infraestrutura física atual: prédio Avenida Vitória 

Ambiente Quantidade Área (m2) 

Banheiros 06 82,00 

 
– Infraestrutura física atual: prédio Dom Bosco I 

Ambiente Quantidade Área (m2) 

Auditório 01 201,00 
Banheiros 08 110,00 

 
– Infraestrutura física atual: prédio Dom Bosco II 

Ambiente Quantidade Área (m2) 

Banheiros 06 146,00 

 
– Infraestrutura física atual: prédio Dom Bosco III 

Ambiente Quantidade Área (m2) 

Banheiros 02 38,20 
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8.1.8. Infraestrutura e Laboratórios de Informática 
 

Em nossa Instituição, disponibilizamos acesso liberado à internet de alta velocidade, 
com um link dedicado de 200 MB. Através deste link, nossos alunos podem acessar 
as ferramentas que necessitam para o desenvolvimento de seus trabalhos e 
pesquisas, tais como o AVA, que contém seus materiais, o link de acesso à 
biblioteca Virtual, que tem login integrado, a pesquisa ao acervo da biblioteca física e 
todas as ferramentas e atividades disponibilizadas por seus professores. Para isto, 
podem utilizar seus próprios equipamentos - notebooks, tablets e celulares, 
ouequipamentos disponibilizados pela Instituição nos 5 laboratórios de informática, 
no laboratório móvel e tablets. Atualmente estão disponíveis na biblioteca 8 (oito) 
computadores para acesso a biblioteca virtual, como opção, para que não saiam do 
ambiente. 

 
Os laboratórios de informática da Instituição ocupam uma área de 331 m2, com 
capacidade para atender, ao mesmo tempo, aproximadamente 334 (trezentos e 
trinta e quatro) pessoas. Os laboratórios estão organizados da seguinte forma: 
Laboratório 1 -15 computadores; Lab.2 - 20 computadores; Lab. 3 - 19 
computadores; Lab.4 -22 computadores; Lab.5 - 24 computadores; Lab.6 - 08 
computadores; Lab.7 - 19 computadores; 
Estes laboratórios de informática possuem uma configuração adequada a realização 
das atividades ao desenvolvimento das conteúdos que necessitam deste recurso 
para a sua viabilização. Dentro destes ambientes ainda, o discente pode acessar a 
Rede sem fio – Campus Conectado, caso deseje utilizar seu próprio equipamento. 

 
O laboratório I e II: Computador HP PC DC5850 X2 5200B, processador Athlon 
(equivalente a Intel core 2 duo), com 320 GB de disco rígido, 04 GB de memória 
RAM, Gravador de DVD/CD, Monitor LCD de 18,5 polegadas. Sistema Operacional 
Windows 10 e Ubuntu 12.04. 

 

O Laboratório III: Computadores HP PC DX2090, processador Athlon (equivalente 
a Intel Pentium 4), 80 GB de disco rígido, 01 GB de memória RAM, Leitor de 
DVD/CD, Monitor CRT de 15 polegadas. Sistema Operacional Windows 10 e Ubuntu 
12.04. 

 
O laboratório IV: Computadores HP PC DX2090, processador Intel Pentium 4, 80 
GB de disco rígido, 02 GB de memória RAM, Leitor de DVD/CD, Monitor CRT de 15 
polegadas, Sistema Operacional Windows 10 e Ubuntu 12.04. 

 
O laboratório V: Computadores Dell Optplex980, processador Core i5, com 320 GB 
de disco rígido, 42 GB de memória RAM, Gravador de DVD/CD, Monitor LCD de 22 
polegadas. Sistema Operacional Windows 10 e Ubuntu 12.04. 

 

O laboratório VI: Computadores LeNovo, Processador Core i7 4.4 Ghz, 500 GB de 
Disco Rígido, 08 GB de Memória RAM, Gravador de DVD/CD, Monitor LCD de 22 
polegadas. Sistema Operacional Windows 10 e Ubuntu 12.04. 

 
O Laboratório VII: Computadores LeNovo, Processador Core i5 4.4 Ghz, 500 GB de 
Disco Rígido, 08 GB de Memória RAM, Gravador de DVD/CD, Monitor LCD de 22 
polegadas. Sistema Operacional Windows 10 e Ubuntu 12.04. 
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Os laboratórios também proporcionam suporte à realização de cursos e 
treinamentos para alunos, professores e funcionários, nas suas respectivas áreas de 
atuação e cursos, na área de informática. Os laboratórios de informática também 
atendem alunos fora do horário de aulas, para que possam realizar estudos e 
pesquisas. 

 
Destaca-se ainda que os laboratórios estão preparados para o atendimento de 
deficientes visuais com máquinas e programas específicos para os mesmos 
(DOSVOX) 
Segundo políticas definidas nos documentos oficiais da Instituição e anteriormente 
mencionadas, a totalidade das salas de aula em uso possuem equipamentos 
audiovisuais, assim como é possível o agendamento dos mesmos mediante sistema 
de reservas. 

 
Para cumprir as suas atribuições e proporcionar um adequado suporte tecnológico 
às atividades de ensino e aprendizagem, o Setor de Tecnologia da Informação conta 
com os seguintes recursos tecnológicos: 
Servidores 

 
• Servidor Firewall/Proxy para rede Administrativa; 
• Servidor Firewall/Proxy para rede Acadêmica; 
• Servidor de Administração da rede; 
• Servidor Controlador de Domínio e de Impressão Administrativo; 
• Servidor de Arquivos; 
• Servidor de Banco de Dados; 
• Servidor WEB; 
• Servidor de Aplicações. 

 

Links para Internet 
• Link 200 MB full – Internet acadêmica e administrativa; 

 
Ativos de rede 
• 7 switches para rede Acadêmica nos Laboratórios de Informática; 
• 10 switches para rede Administrativa no prédio D. Bosco I; 
• 2 switches para rede Administrativa na Central de Estágio; 
• 2 switches para rede Administrativa na Biblioteca; 
• 1 switch para rede Administrativa na Área Básica; 
• 1switch para rede Administrativa na residência dos Salesianos; 
• 8 switches para rede Acadêmica na Tecnologia da Informação (V-lan para 
rede Acadêmica); 
• 2 switches para rede Administrativa no Ginásio Dom Bosco; 

 
Nesses laboratórios, encontram-se os softwares educativos, tais como: Pacote 
Office; GNU C ANSI; GNU C++; GNU Java; MySQL; PostgreSQL; Diet Pro 4.0; 
AstahComunity, DB Design, NetBeans 7.2, AudaCity, Pro Model, Simrunner Lab, 
AutoCad, BR Modelo. 

 
O suporte técnico caracteriza-se de forma muito peculiar, pois a IES contrata 
profissionais formados em seus cursos da área de Tecnologia. Os atendimentos de 
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A ESTABELECER 

nível 1 e 2 (Suporte), contam com 2 estagiários para a área de Hardware e Redes, e 
com um profissional mais experiente contratado (CLT) para fazer a gestão destes 
atendimentos. A rede de computadores conta com profissional da área de segurança 
da Informação e estrutura de redes, também formato na IES. Esta equipe fica 
responsável pela Infraestrutura e pelos Laboratórios de Informática da Instituição . 

 
Quanto a área de Sistemas, a IES conta com 2 profissionais para trabalhar com 
Desenvolvimento e parametrização do ERP, sendo um desenvolvedor sênior e um 
desenvolvedor Junior, contanto também com 1 estagiário específico para suporte a 
Sistemas, par ao atendimento de nível 1. Os trabalhos do setor são gerenciados por 
um Gestor de Tecnologia da Informação. 

 
8.1.9. Infraestrutura dos Laboratórios Específicos do Curso 

 

 

Os Laboratórios específicos do curso , os quais deverão dar suporte aos conteúdos 
integrantes dos componentes curriculares , e mesmo auxílio à solução de 
problemas, projetos ou desafios , serão compostos pelas seguintes unidades . 

 
Os Laboratórios do Curso de Engenharia Elétrica tem concepção , inicialmente , 
para dar suporte didático aos conteúdos integrantes dos componentes curriculares 
que fazem parte do currículo do curso , sem perder de vista a utilização como 
suporte para iniciação de Projetos de Pesquisas e as Atividades de Extensão . 

 
Também são de grande importância no apoio à execução na solução dos  
problemas, projetos e desafios componentes curriculares . 

 
Para isso os alunos do curso de Engenharia Elétrica vivenciarão atividades práticas 
nos seguintes laboratórios : 

 
 

Laboratórios Início das 
Atividades 

LEEG Laboratóiro de Eletro-eletrônica Geral 3º Período 

LIEE Laboratório de Informática em Eletro-Eletrônica 4º Período 

LEDM Laboratório de Eletrônica Digital e Microprocessadores 5º Período 

LCSD Laboratório de Controle de Sistemas Dinâmicos 7º Período 

LIND Laboratório de Sistemas Industriais 7º Período 

 
 

Laboratóiro de Eletro-eletrônica Geral (LEEG) 
 

Esse laboratório será composto por equipamentos de testes e componentes para 
montagens de circuitos elétricos fundamentais e de circuitos eletrônicos , analógicos 
e digitais , também básicos com a finalidade de consolidar os conhecimentos 
teóricos adquiridos nas disciplinas como : Eletricidade Aplicada , Circuitos Elétricos ( 
I , II e III) , Eletrônica Analógica (I e II) , Eletrônica Digital (I) , Eletrônica Industrial , 
bem como dando suporte aos trabalhos desenvolvidos em Atividades Curriculares 
Complementares e Projetos Integradores . 
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Laboratóiro de Informática em Eletro-eletrônica (LIEE) 
 

Muito embora considerado como específico de Engenharia Elétrica , esse laboratório 
compartilhará os equipamentos do parque de informática da UCV , dando suporte 
aos conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas de Circuitos elétricos , 
Eletrônica Analógica e Digital , Controle de Sistemas Dinâmicos , Modelagem e 
Simulação de Processos , bem como aos trabalhos desenvolvidos em Atividades 
Curriculares Complementares e Projetos Integradores , pela utilização de recursos 
computacionais e softwares específicos para aplicações em Engenharia Elétrica . 

 
Laboratóiro de Eletrônica Digital e Microprocessadores (LEDM) 

 

Esse laboratório será composto por kits e componentes para montagens de circuitos 
eletrônicos digitais , com a finalidade de consolidar os conhecimentos teóricos 
adquiridos nas disciplinas de Eletrônica Digital (II e III) bem como dando suporte aos 
trabalhos desenvolvidos em Atividades Curriculares Complementares e Projetos 
Integradores . 

 
Laboratóiro de Controle de Sistemas Dinâmicos (LCSD) 

 

Esse laboratório será composto por kits e componentes para montagens  de 
sistemas dinâmicos no nível de modelos práticos , com a finalidade de consolidar os 
conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas de Controle de Sistemas 
Dinâmicos bem como dando suporte aos trabalhos desenvolvidos em Atividades 
Curriculares Complementares e Projetos Integradores . 

 

Laboratóiro de Sistemas Industriais (LIND) 
 

Esse laboratório será composto por kits e componentes para montagens  de 
sistemas de controle e automação industriais no nível de modelos práticos , com a 
finalidade de consolidar os conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas de 
Instrumentação , Eletrônica Industrial , Automação de Processos Industriais bem 
como dando suporte aos trabalhos desenvolvidos em Atividades Curriculares 
Complementares e Projetos Integradores . 
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9. BIBLIOTECA 
 

9.1. INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

A biblioteca da Centro Universitário Salesiano-UniSales está localizada na área 
central dainstituição, permitindo fácil acesso aos usuários comuns e também aos 
portadores de necessidades especiais, devido à existência de um elevador 
específico para este público. 

 
Ocupa uma área de cerca de 1340 m2 em um ambiente espaçoso, limpo, 
climatizado, bem iluminado, confortável e harmonioso, propício ao estudo, leituras e 
pesquisas. 

 
Neste espaço são prestados serviços aos alunos, professores e funcionários do 
Centro Universitário, bem como das outras obras da Presença Salesiana, como o 
Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória e o Centro Salesiano do Menor 
Trabalhador (CESAM), além dos egressos dos cursos de graduação e pós- 
graduação do Centro Universitário e a comunidade em geral. 

 
O acervo é formado por fontes de informação tecnicamente organizadas. São elas: 
livros, CDs, DVDs, periódicos (jornais e revistas), enciclopédias e dicionários, para 
leitura e pesquisa, possibilitando a transformação da informação em conhecimento. 
O principal objetivo, enquanto Biblioteca Universitária é disseminar a informação 
para a comunidade acadêmica (alunos, professores e funcionários), atuando na 
transformação de cidadãos em profissionais comprometidos com a vida e a 
transformação social, além do atendimento à comunidade em geral. 

 

Todas as políticas e diretrizes referentes ao funcionamento da Biblioteca são 
definidas em regulamento próprio, amplamente divulgado para toda a comunidade 
acadêmica. 

 
Disponibiliza 295 lugares, 225 guarda volumes, 8 computadores para consulta ao 
acervo e à internet com cobertura wireless, 03 computadores para serviços de 
circulação do acervo e 03 para o processamento técnico, além de aparelhos de TV´s 
e de DVD´s. 

 
Os espaços são bem divididos e contemplam: recepção central; balcão de 
atendimento; setor de referência; acervo com 147 estantes dupla face; 2 salões de 
estudos; 11 cabines de estudos individual ou em grupo; 1 Sala Multimidia para 
estudos em grupo com capacidade para 35 pessoas; 20 cabines para estudo 
individual; biblioteca infantil; sala de processamento técnico; NAEE (Núcleo de 
Atendimento Educacional Especializado); banheiros e depósito. 

 
A recepção central ocupa uma área de 40,42m2 onde os usuários ao entrarem no 
setor encontram a sua disposição 225 escaninhos com chave para guardar seus 
pertences com segurança antes de acessar a área interna da biblioteca. 

 
O balcão de atendimento possui 15,20 m2 e é equipado com três computadores, 
cada um com uma impressora e um leitor óptico. É nesse setor que é oferecido o 
serviço de circulação do material bibliográfico e o atendimento à distância. 
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No setor de referência é prestado auxílio à busca (pesquisa) de materiais e 
orientação ao usuário em relação ao conteúdo do acervo, atendendo às seguintes 
tarefas: fornecimento de informações sobre a estrutura organizacional e os serviços 
oferecidos; auxílio na utilização dos computadores para pesquisa acadêmica e 
consulta ao acervo; localização do material no acervo; fornecimento de artigos 
científicos impressos ou eletrônicos, mediante convênio com o serviço BIREME e 
COMUT; normalização bibliográfica: proporciona orientação para a normalização de 
trabalhos acadêmicos, em observância às normas da ABNT (associação brasileira 
de normas técnicas) e ao manual institucional. 

 
O acervo está bem organizado e identificado em uma área de 142,85 m2. O material 
bibliográfico está alocado em 147 estantes de dupla face e separado em seções de 
livros, revistas científicas, vídeos, monografias, obras de referência e acervo infantil 
para facilitar sua localização física. 
As onze cabines para estudo individual ou em grupos de até quatro pessoas ocupam 
uma área de 61,45 m2 e cada uma está equipada com mesa, quatro cadeiras, TV e 
DVD. 

 
A biblioteca infantil ocupa uma área de 80 m2, é climatizada, equipada com tatames, 
almofadas, puffs, estantes, fantasias e fantoches coloridos, palco, TV e DVD. Esse 
espaço é utilizado para os projetos de leitura do colégio e pelos cursos do Centro 
Universitário que ministram conteúdos na área da Psicologia Infantil. 

 
A Sala Multimídia é um espaço de 42,70 m2, climatizado e equipado com mesas, 35 
cadeiras, quadro, computador e projetor multimídia. 

 

A sala de processamento técnico está alocada em um espaço de 30,21 m2 onde é 
feito o registro e o tratamento técnico de todo o material bibliográfico do acervo. É 
um espaço climatizado e equipado com três computadores e uma impressora. 

 
O salão para estudos é bem amplo, iluminado, limpo e climatizado. Ocupa uma área 
de 802,77 m2 e onde estão distribuídas as mesas, as 260 cadeiras existentes, as 
bancadas de computadores para pesquisa e consulta ao acervo, os 74 pontos de 
conexões elétricas para micro portáteis e as vinte cabines para estudo individual. 

 
A biblioteca é acessível e possui: elevador; banheiro e bebedouro adaptados; 
bancada de computador, cabine de estudos em grupo e cabine para estudo 
individual prioritário. O espaço entre as estantes e o mobiliário é bem distribuído e 
permite ao cadeirante livre acesso ao acervo e às diversas áreas do setor. O usuário 
também conta com os serviços do NAEE - Núcleo de Atendimento Educacional 
Especializado, que é um setor preparado para atender pessoas com qualquer tipo  
de deficiência. 

 
Para segurança de seus usuários a biblioteca é toda monitorada por circuito de 
câmeras e o acervo magnetizado com etiquetas de alarmes. 

 
9.2. LIVROS - 

 
A política de atualização e ampliação do acervo prioriza a aquisição das bibliografias 
básica, complementar e áreas afins dos conteúdos dos cursos existentes na 
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instituição. Trabalha com orçamento específico que é aprovado semestralmente pela 
Direção. Cada professor indica 3 títulos para a bibliografia básica e 5 títulos para a 
bibliografia complementar por conteúdo. A aquisição da bibliografia básica, nos seus 
diferentes suportes, é feita com base no número de exemplares x número de vagas 
aprovadas e sua atualização, conforme os padrões de qualidade do MEC. 

 
No que se refere à bibliografia complementar, são adquiridos, no mínimo, dois (2) 
exemplares de cada título referenciado nos planos de ensino. 

 
9.3. PERIÓDICOS 

 
A assinatura de periódicos é realizada de acordo com as sugestões encaminhadas 
pelo corpo docente. Para a renovação ou cancelamento de títulos de periódicos, 
aplicam-se os mesmos critérios de seleção de todos os materiais. Anualmente a 
biblioteca realiza uma avaliação da coleção de periódicos, enviando listagem dos 
títulos às coordenações para análise e sugestão sobre a continuidade ou 
cancelamento das assinaturas. As renovações dos periódicos são feitas 
automaticamente pela Coordenação da Biblioteca, com o objetivo de manter a 
continuidade da coleção, seguido das novas sugestões. Estão disponíveis na 
Biblioteca local mais de 100 assinaturas de periódicos impressos, além de manter no 
site da UCV, no link da biblioteca, um arquivo para pesquisa com mais de 550 
periódicos gratuitos e os títulos online assinados pela Católica de Vitória, conforme 
demonstrado na Tabela abaixo: 

 
 

Periódicos por Área de Conhecimento 

Área de 
Conhecimento 

 
Título Impressos 

 
Títulos on line 

Assinaturas 
online 

Ciências Agrárias 1 0 0 

Ciências Biológicas 7 71 0 

Ciências da Saúde 22 94 1 

Ciências Exatas e 
Terra 

 
4 

 
24 

 
0 

Ciências Humanas 21 88 0 

Ciências Sociais 37 244 11 

Engenharias 7 44 1 

Linguística, Letras, 
Artes 

 
3 

 
0 

 
0 

Outros 10 0 0 

Total 112 565 13 

Fonte: Biblioteca – Dados referentes até Novembro de 2019 
 

9.4. INFORMATIZAÇÃO 
 

A biblioteca é informatizada. O acervo bibliográfico, em seus diferentes suportes, é 
organizado pelo sistema TOTVS, que é um dos aplicativos da linha RM, solução 
corporativa que reúne os sistemas para Windows Server Ultimate que adota o 
Formato de Intercâmbio Bibliográfico e Catalográfico (Formato MARC 21) para 
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registros dos dados e, o código de catalogação Anglo–Americano - AACR-2, para 
descrição dos documentos. 
O sistema possibilita aos seus usuários utilizarem os serviços de busca, pesquisa, 
reservas, impressão de boletos, dar sugestões e fazer renovações 24 horas através 
do link da biblioteca, no site da Instituição: http://www.catolica-es.edu.br/. Por meio 
do sistema a biblioteca envia e-mails diários a seus usuários para lembrá-los de 
efetuar as renovações e/ou devolver uma obra quando o prazo de empréstimo está 
terminando. É também por meio do sistema que o bibliotecário tem acesso a uma 
variedade de tabelas e gráficos estatísticos para controle da coleção, do serviço de 
circulação e informações para nortear as novas aquisições. 

 
O acervo virtual da UCV é fornecido via contrato com a Biblioteca Virtual 
Universitária Pearson que conta com mais de 7.500 títulos de livros digitais que 
abordam mais de 40 áreas do conhecimento, tais como: administração, marketing, 
economia, direito, educação, filosofia, engenharia, computação, medicina, 
psicologia, entre outras. 

 
Por meio de uma plataforma intuitiva e ágil, os usuários acessam títulos de mais de 
20 editoras parceiras, além da Pearson: Manole, Contexto, Intersaberes, Papirus, 
Casa do Psicólogo, Ática, Scipione, Companhia das Letras, Educs, Rideel, Jaypee 
Brothers, Aleph, Lexikon, Callis, Summus, Interciência, Vozes, Autêntica, Freitas 
Bastos e Oficina de Textos. 

 
Os alunos e professores da UCV recebem acesso a títulos de grandes autores da 
área jurídica. Esse acesso possibilita aos discentes maior aprofundamento nas 
teorias e, por consequência, amplia seu conhecimento e aprendizado. 
O acesso ao acervo está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, de 
qualquer local, dentro ou fora da instituição, sendo necessário somente ter acesso a 
internet. A plataforma moderna permite também o acesso por qualquer equipamento: 
computadores, notebook, tablets, celulares, etc. 

 

9.5. MULTIMÍDIA 
 

Para formação do acervo são adquiridos materiais que servem de apoio 
informacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão e os fornece em 
diferentes tipos de suportes: livros, obras de referência, periódicos, vídeos, CD- 
ROM´s etc., todos de informação relevante a toda comunidade acadêmica. 
Materiais especiais como CD-ROM, DVD são adquiridos de acordo com as 
necessidades de cada curso e por indicação do corpo docente, sempre observando 
se a Instituição dispõe dos recursos e equipamentos necessários para utilização 
desses materiais. 

 

O acervo da Católica de Vitória conta com mais de 900 exemplares de DVD`s e 660 
exemplares de CD-ROM`s. 

 
9.6. POLÍTICA DE AQUISIÇÃO, EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO 

 
A proposta da criação de uma Política de Desenvolvimento de Coleções para a 
Biblioteca do Centro Universitário Salesiano-UniSales deve-se ao fato de se 
considerar importante a existência de um instrumento formal que estabeleça critérios 

http://www.catolica-es.edu.br/
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e prioridades com relação à seleção e aquisição do material que irá compor o acervo 
da Biblioteca. 

 
A formalização de uma política possibilita que a coleção cresça de forma 
consistente, qualitativa e quantitativamente, e que estabeleça as diretrizes a serem 
seguidas no processo de seleção e aquisição de todos os materiais. 

 
A coleção deve ser selecionada e desenvolvida para atender os interesses e 
necessidades de seus usuários, facilitando sobremaneira o acesso a recuperação e 
a disseminação da informação. 

 
Portanto, o êxito da coleção está diretamente ligado a uma política de seleção. É 
importante ressaltar que a Política de Desenvolvimento de Coleções numa biblioteca 
consiste num elemento básico para qualquer tomada de decisão, pois determina a 
conveniência de se adquirir, manter ou descartar materiais bibliográficos e/ou 
especiais, tornando-se um instrumento para planejamento e avaliação. 

 
Para a atualização e expansão do acervo, são levados em consideração os 
seguintes critérios: 

 

• disponibilidade orçamentária; 

• aquisição das bibliografias básica e complementar correspondentes a 
cada conteúdo dos diferentes cursos, visando atender à proposta 
pedagógica desses cursos e aos critérios do MEC; 

• composição de acervo para atender novos cursos e aumento de vagas. 
 

Com base no acervo já existente, efetua-se um levantamento constante das 
bibliografias a serem adquiridas, conforme os Projetos Pedagógicos dos Cursos, 
considerando o número de vagas anuais versus o número de exemplares de cada 
título da bibliografia básica. Após a listagem pronta, esta será encaminhada para o 
setor de suprimentos, que fará as cotações, encaminhará para autorização da 
Direção e fará a aquisição do material. 

 
A atualização e expansão do acervo da biblioteca dar-se-á: 

 

• por indicação do corpo docente; 

• por sugestões feitas pelos usuários no link da biblioteca; 

• por pesquisa em catálogo de editoras e buscas em sites especializados; 

• por doações e permutas; 

• pela análise do serviço de reserva utilizado pelos usuários; 

• pela manutenção de assinaturas de periódicos em papel e online; 

• pela manutenção de bases de dados especializadas online ou em CD ROM; 

• pela aquisição de equipamentos adequados para a utilização da informação 
nos diferentes suportes. 

 
A preservação e conservação do acervo se dão por meio de: 

 

• monitoramento do ambiente; 

• administração, guarda e acondicionamento do acervo; 
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• manutenção da limpeza e higienização das áreas físicas da biblioteca; 

• controle de ataques biológicos nas obras e documentos; 

• criação de campanha visando a preservação e utilização do acervo; 

• restauração das obras danificadas. 

 

Tais politicas estão pormenorizadas no manual de Politicas de Seleção, aquisição, 
atualização e avaliação da coleção da biblioteca do Centro Universitário Salesiano-
UniSales, aprovado na Resolução 01/2016 do CONSUP. 

 
9.7. DEMONSTRAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA 

 
Número de Títulos e Exemplares por Tipo e por Área de Conhecimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Biblioteca - Dados referentes 12 de 
Novembro 2019 

 

9.8. SERVIÇO DE ACESSO AO ACERVO 
 

Dentre as funções da biblioteca do Centro Universitário estão o de selecionar, 
adquirir, organizar e disseminar as informações, nos seus diferentes suportes, de 
forma ágil e prática possibilitando a pronta recuperação; propiciar o acesso e o 
auxílio à pesquisa através do serviço de referência; oferecer serviços de circulação 
(empréstimo, devolução, renovação e reserva); organizar e divulgar a seção de 
periódicos das diversas áreas; manter os espaços sempre organizados e em 
condições de uso. Além disso, oferece treinamento para os alunos ingressantes para 
informá-los sobre as normas de funcionamento do setor e orientá-los para a correta 
e melhor utilização dos serviços prestados. 

 

A comunicação com os usuários é feita diretamente no balcão de atendimento, por 
meio de murais e panfletos com as normas de funcionamento do setor e também 

 
ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 

QUANTIDADE 

Livros 
 

CD-ROM Vídeos 

Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares 

Ciências Exatas e da 
Terra 

949 5461 53 182 98 99 

Ciências Biológicas 775 4010 18 98 71 74 

Engenharias 450 3258 5 22 0 0 

Ciências da Saúde 2454 8944 33 86 139 196 

Ciências Agrárias 136 610 1 1 2 2 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

2522 14142 36 183 107 155 

Ciências Humanas 3303 9866 37 60 132 150 

Linguística, Letras e 
Artes 

3372 5867 27 33 164 178 

Outras 0 0 0 0 58 62 

Total 13.961 52.158 210 665 771 916 
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através do link da biblioteca, do portal universitário, do site do Centro Universitário e 
da Ouvidoria. 

 
O serviço de referência presta auxílio à busca (pesquisa) de materiais e orienta o 
usuário em relação ao conteúdo do acervo, atendendo às seguintes tarefas: 
fornecimento de informações sobre a estrutura organizacional e serviços oferecidos; 
auxílio na utilização dos computadores para pesquisa acadêmica e consulta ao 
acervo; localização do material no acervo; normalização bibliográfica: proporciona 
orientação para a normalização de trabalhos acadêmicos, em observância às 
normas da ABNT (associação brasileira de normas técnicas) e ao manual 
institucional. 

 
O serviço de circulação do acervo é oferecido no balcão de atendimento do setor e 
pelo Portal Acadêmico. Documentos como: livros, revistas, jornais, monografias, 
dicionários etc. poderão ser consultados livremente dentro das dependências da 
Biblioteca; livros poderão ser retirados para empréstimo, de acordo com os 
seguintes prazos e quantidades: acadêmicos, até 03 (três) títulos, por 07 (sete) dias 
corridos; monitores, até 03 (três) títulos, por 09 (nove) dias corridos; funcionários, até 
03 (três) títulos, por 10 (dez) dias corridos e professores, até 05 (cinco) títulos, por 
15 (quinze) dias corridos. DVDs e CDs deverão ser entregues no prazo de 24 horas 
após o empréstimo; não serão disponibilizados empréstimos domiciliares de 
dicionários, revistas, jornais e enciclopédias, denominados obras de referência. 
Quanto aos livros das bibliografias básicas, é obrigatória a permanência de um 
exemplar para consulta na Biblioteca; o usuário não poderá retirar dois exemplares 
de um mesmo título; será feita reserva quando todos os exemplares da obra 
solicitada estiverem emprestados. O usuário não poderá estar de posse do título que 
deseja reservar. Assim que o exemplar reservado for devolvido, o leitor que o 
reservou terá até 24 horas para fazer a retirada. Após esse prazo, a reserva será 
automaticamente cancelada; para efetivar o empréstimo, o usuário deverá 
apresentar a carteira de estudante do Centro Universitário ou um documento de 
identidade com foto. Todos os livros consultados no recinto da Biblioteca deverão 
ser deixados sobre a mesa, não devendo ser recolocados nas estantes; todo usuário 
deverá zelar pelo bom uso dos materiais e equipamentos disponíveis na Biblioteca;  
a conversa deve ser moderada, preservando o direito que os colegas têm de estudar 
com tranquilidade; durante a permanência do usuário na Biblioteca, o celular deverá 
permanecer no silencioso. 

 

A comutação bibliográfica é conveniada a BIREME (Centro Latino-Americano do 
Caribe de Informação em Ciências da Saúde) e ao COMUT (Programa de 
Comutação Bibliográfica), com fornecimentos de fotocópias de revistas técnico- 
científicas, periódicos internacionais, teses e anais de congressos. 
Semestralmente os alunos ingressantes passam por um treinamento de usuários 
onde recebem informações para utilização do sistema e dos serviços oferecidos pelo 
setor. 

 
Disponibiliza 11 cabines para estudo individual ou em grupo, uma sala multimídia 
para estudo em grupo com capacidade para até 35 pessoas e 8 computadores 
ligados à internet para suporte ao estudo e a pesquisa acadêmica, além da 
cobertura da internet wireless e conexões elétricas para micro portáteis. 
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A biblioteca possui o link: http://www.catolica-es.edu.br/biblioteca/biblioteca, no site 
institucional, onde os usuários possuem acesso a informações importantes: norma e 
regimento interno do setor; consulta ao acervo através do catálogo on line 
possibilitando o acesso aos registros bibliográficos existentes; acesso aos Trabalhos 
de Conclusão de Curso produzidos pelos acadêmicos dos diferentes cursos da 
Católica desde 2011; acesso a mais de 550 periódicos eletrônicos nacionais e 
internacionais; acesso a bases de dados disponibilizando publicações on line de 
livros, periódicos científicos, teses e dissertações para pesquisas e acesso às 
revistas virtuais assinadas pelo Centro Universitário. 

 
O acervo bibliográfico, em seus diferentes suportes, é organizado através do  
sistema TOTVS, que é um dos aplicativos da linha RM, solução corporativa que 
reúne os sistemas para Windows Server Ultimate que adota o Formato de 
Intercâmbio Bibliográfico e Catalográfico (Formato MARC 21) para registros dos 
dados e, o código de catalogação Anglo–Americano - AACR-2, para descrição dos 
documentos. O sistema possibilita a seus usuários utilizarem os serviços de busca, 
pesquisa, reservas, impressão de boletos, dar sugestões e fazer renovações 24 
horas através do link da biblioteca, no site do Centro Universitário: 
http://www.catolica-es.edu.br/. Através do sistema a biblioteca envia e-mails diários a 
seus usuários para lembrá-los de efetuar as renovações e/ou devolver uma obra 
quando o prazo de empréstimo está terminando. É também por meio do sistema que 
o bibliotecário tem acesso a uma variedade de tabelas e gráficos estatísticos para 
controle da coleção, do serviço de circulação e nortear as novas aquisições. 

 
O acervo virtual da UCV é fornecido via contrato com a Biblioteca Virtual 
Universitária Pearson que conta com mais de 7.500 títulos de livros digitais que 
abordam mais de 40 áreas do conhecimento, tais como: administração, marketing, 
economia, direito, educação, filosofia, engenharia, computação, medicina, 
psicologia, entre outras. Por meio de uma plataforma intuitiva e ágil, os usuários 
acessam títulos de mais de 20 editoras parceiras, além da Pearson: Manole, 
Contexto, Intersaberes, Papirus, Casa do Psicólogo, Ática, Scipione, Companhia das 
Letras, Educs, Rideel, Jaypee Brothers, Aleph, Lexikon, Callis, Summus, 
Interciência, Vozes, Autêntica, Freitas Bastos e Oficina de Textos. Os alunos e os 
professores da UCV recebem acesso a títulos de grandes autores da área jurídica. 
Esse acesso possibilita aos discentes maior aprofundamento nas teorias e, por 
consequência, amplia seu conhecimento e aprendizado. O acesso ao acervo está 
disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer local, dentro ou fora da 
instituição, sendo necessário somente ter acesso a internet. A plataforma moderna 
permite também o acesso por qualquer equipamento: computadores, notebook, 
tablets, celulares, etc. 

 

Para o desenvolvimento de suas funções, a biblioteca conta com um quadro de 
funcionários especializados, formado por uma bibliotecária e auxiliares de biblioteca, 
todos qualificados e com as habilidades necessárias para interagir com os usuários, 
agilizar a recuperação da informação e oferecer um atendimento de qualidade. 

 
Todas as políticas e diretrizes referentes ao funcionamento da biblioteca são 
definidas em regulamento próprio, amplamente divulgado para toda a comunidade 
acadêmica e em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional e os 
Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

http://www.catolica-es.edu.br/biblioteca/biblioteca
http://www.catolica-es.edu.br/
http://www.catolica-es.edu.br/
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Para um adequado atendimento aos usuários, o horário de funcionamento é: de 
segunda a sexta-feira, das 07 às 22 horas; aos sábados, das 08 às 12 horas. 

 
 

9.9. TICS RELACIONADAS COM O CONTROLE ACADÊMICO 
 

9.9.1. Descrição dos serviços do sistema acadêmico 
 

O Centro Universitário Salesiano-UniSales tem aprimorado, constantemente, um 
modelo institucional baseado no uso de Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC’s). Este investimento se dá em forma de infraestrutura e de formação 
profissional, para que os professores e colaboradores alcancem todas as 
possibilidades das ferramentas tecnológicas que estão disponíveis. 

 
O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação pela IES passa, portanto,  
pela aquisição de licenças e elaboração de ambientes virtuais de aprendizagem 
modernos e acessíveis, e também passa pela reformulação do ambiente de trabalho 
físico, onde os alunos fazem uso das tecnologias ofertadas de forma livre, criativa e 
colaborativa também dentro da instituição. 

 
O processo de mediação dos processos comunicativos é um dos pilares do modelo 
de ensino adotado pela Católica de Vitória. Como exemplo do investimento em 
Tecnologias, podemos citar o uso das seguintes ferramentas de compartilhamento 
de informações entre a instituição e os alunos: O Portal Acadêmico e do Ambiente 
virtual de Aprendizagem. Cada um desses suportes desenvolve uma tarefa 
específica e os dois são complementares. 

 

O Portal Acadêmico é o espaço de gestão acadêmica. Para o aluno é um ambiente 
de referência no que tange o acompanhamento do seu histórico de estudante, pois é 
no portal que ele tem acesso, de forma atualizada, às suas informações pessoais, 
notas, frequência em que participa das aulas, histórico de conteúdos cursadas, 
biblioteca digital, livros em sua posse e das datas de entrega de algum material 
reservado. O Portal também é um espaço de gestão financeira, pois, neste espaço, 
o aluno pode se informar sobre as mensalidades e encontrar de forma rápida um 
boleto a ser pago. 

 
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é o espaço de diálogo entre os alunos e 
o professor, para além da sala de aula. Nesta interface o estudante pode comunicar 
com seus colegas por meio de Fóruns, e com o professor por meio de mensagens 
privadas. No Ambiente Virtual o professor disponibiliza materiais didáticos (textos, 
áudios e vídeos), plano de ensino, trilha de aprendizagem, e permite que os alunos 
enviem trabalhos em forma de arquivo ou desenvolvam os mesmos diretamente na 
plataforma. Além de todas essas possibilidades, cada professor pode construir, no 
AVA, um banco de questões, categorizadas por assunto, as quais podem ser 
aplicadas, de forma randomizada, através de um exercício, teste ou prova, nos 
mesmos moldes de um exame feito em sala de aula - com tempo para execução, 
questões objetivas e dissertativas e nota. O professor pode corrigir e dar o feedback 
ao aluno diretamente pela plataforma, otimizando o trabalho desenvolvido 
presencialmente. 
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A partir do uso dos TIC’s a execução do projeto pedagógico do curso Engenharia 
Elétrica pode ser desenvolvida de múltiplas maneiras . Serão utilizados os recursos 
de AVA e de videoconferências para discussão de assuntos e projetos/desafios . 

 
9.9.2. Atendimento às Pessoas Portadoras de Necessidades 
Educacionais Especiais 

 
O Atendimento Educacional Especializado tem como principal objetivo ampliar as 
possibilidades de desenvolvimento do aluno em relação ao seu conhecimento. Não 
temos a presunção de propor receitas a fim de solucionar os obstáculos da 
deficiência, mas criar outras formas de interação, de acessar o conhecimento 
particular e pessoal. 

 
Os interessados poderão procurar a orientação por meio de encaminhamento 
docente ou da Coordenação do NAEE. O agendamento dos atendimentos será 
realizado pelaCoordenação do NAEE. Primeiramente, aquele que buscar 
atendimento no NAEE passará por uma entrevista inicial, a fim de identificar as 
especificidades necessárias para o acompanhamento pedagógico e, solucionar as 
dificuldades existentes no seu aprendizado e caso seja necessário, o aluno poderá 
ser encaminhado ao NAPSI. 

 
Embora não temos alunos no curso que utilizem a acessibilidade também é ofertada 
aos alunos com necessidades especiais ferramentas tecnológicas que permitem  
que eles possam ser orientados e incentivados a usar as plataformas disponíveis, 
como o portal acadêmico, o AVA, software para leitura de tela para deficientes 
visuais, impressora braile e outros. Além destes alunos serem guiados por 
profissionais especializados em cada deficiência, os quais cumprem o papel de 
facilitadores que promovem a interatividade entre docentes e discentes, por meio 
das tecnologias que estão à sua disposição. 
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10. A AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E AVALIAÇÃO DO CURSO 
 

A Avaliação Institucional é realizada em dois momentos distintos: a Avaliação 
Externa e a Autoavaliação, sendo a última realizada pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA). O processo de autoavaliação fornece os subsídios para as metas e 
projetos das IES, com base nos objetivos institucionais desdobrados a partir da 
missão e dos projetos pedagógicos, entre outros documentos oficiais das IES. 

 
A prática permanente da autoavaliação é um instrumento de construção e 
consolidação de uma cultura de avaliação da Instituição. O seu caráter formativo 
deve permitir o aperfeiçoamento tanto pessoal (dos docentes, discentes e corpo 
técnico-administrativo) quanto institucional, pelo fato de colocar todos os atores em 
um processo de reflexão e autoconsciência institucional. 

 
O processo de autoavaliação segue o rigor das diretrizes estabelecidas pelo Lei 
Federal nº 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES), contemplando a análise global da instituição pelos dados 
advindos das dez dimensões que integram o sistema. Assim, a autoavaliação 
cumpre o seu perfil de manter o dinamismo de permanente revisão e reestruturação 
do PDI, por meio de informações que poderão compor novas políticas e projetos que 
reforcem o perfil e a Missão da Instituição. Finalmente, a autoavaliação institucional 
é utilizada como um instrumento rotineiro de identificação das práticas realizadas 
nos cursos, clínicas, laboratórios, núcleos e áreas administrativas. 

 
10.1. COMPOSIÇÃO DA CPA 

 

De acordo com a Portaria 016/2019 GR/UCV, desde o dia 29 de setembro de 2019 a 
CPA é composta pelos seguintes representantes da comunidade universitária e da 
sociedade civil organizada: 

 

Nome 
(assinalar com um * o 
coordenador da CPA) 

Segmento que representa 
(docente, discente, técnico- 

administrativo, sociedade civil) 
Prof. Danilo Camargo Santos* Coordenador de Ciências Biológicas 

Prof. Fabiana Marques Dias e Silva Representante do Corpo Docente 

Prof. Juliana Oliosi Calheiros Representante do Corpo Docente 

Prof. Wesley Lucas Breda Representante do Corpo Docente 

Profa. Jeremias Campos Simões 
Representante dos Coordenadores de 

Curso 

Profa. Christiane Curi Pereira 
Representante dos Coordenadores de 

Curso 

Sr. Vinícius Rossi Vacari 
Representante dos Técnicos- 

Administrativos 

Sr. Elder do Nascimento Lopes 
Representante dos Técnicos- 

Administrativos 

Sr. Gustavo Fernandes Siqueira 
Representante dos Técnicos- 

Administrativos 
Valérya Pereira das Neves Representante do Corpo Discente 

Neide Pereira de Oliveira Representante do Corpo Discente 
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Laercio Jorge de Souza Ramos Junior Representante do Corpo Discente 

Weliton Adriano Fiorese Represente da sociedade civil 

Kamila Vieira de Moura Secretaria da CPA 
 

De acordo com o regimento interno da CPA, a Reitoria da Instituição é responsável 
por designar o coordenador e a secretária da Comissão, assim como os três 
representantes do corpo técnico administrativo, o representante da sociedade civil e 
os dois representantes dos coordenadores de curso. 

 
Já os três representantes do corpo docente e os três representantes do corpo 
discente são eleitos entre os seus respectivos pares. Vale salientar que 
preferencialmente são eleitos um representante discente matriculado no turno 
matutino e dois representantes discentes matriculados no turno noturno. 
Todos os membros da Comissão possuem um mandato de dois anos, podendo 
haver recondução. 

 
10.2. OBJETIVOS 

 

• Realizar um processo partilhado de produção de conhecimento sobre o 
Centro Universitário Salesiano-UniSales, que torne possível a revisão e 
aperfeiçoamento de suas práticas, tendo como referências o PDI e o PPI; 

• Implantar um sistema de informação e divulgação de dados, ágil e preciso, 
com a participação dos diferentes segmentos do Centro Universitário, 
garantindo a democratização das ações; 

• Efetivar análise contínua da ação educativa buscando vê-la com clareza, 
profundidade e abrangência; 

• Implantar uma cultura de avaliação orientada por um processo reflexivo, 
sistemático e contínuo sobre a realidade institucional; 

• Acompanhar a missão e avaliar o plano de desenvolvimento, a política para o 
ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão, a responsabilidade social 
da instituição, a infraestrutura física, a comunicação com a comunidade e a 
organização e gestão da instituição; 

• Avaliar a eficácia da autoavaliação institucional; 

• Acompanhar as políticas de atendimento aos estudantes e egressos. 

 

10.3. METODOLOGIA 
 

De acordo com o Projeto de Autoavaliação Institucional e em consonância com as 
diretrizes do SINAES, a CPA estabeleceu métodos e técnicas de pesquisa que 
contemplam as dez dimensões institucionais apontadas pelo artigo 3º da Lei Federal 
nº 10.861/2004. Dessa forma, a análise de documentos institucionais como PDI, 
PPCs, Relatórios das Coordenações de Cursos e de Área, entre outros, é uma 
constante no processo de autoavaliação da Católica. 

 

Além disso, a CPA tem um processo de avaliação sistematizado que garante a 
participação de toda a comunidade acadêmica. Nesse contexto, cada segmento 
responde a um número específico de perguntas fechadas sobre a qualidade dos 
serviços prestados por cada setor da Instituição que aquele segmento tem acesso 
direto no seu cotidiano acadêmico/profissional, conforme mostra o quadro abaixo. É 
importante salientar que a última pergunta de todos os questionários é aberta, sendo 
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um espaço para que o respondente deixe críticas, elogios e sugestões sobre o tema 
abordado. 

 

Respondente Avaliado(a) 
Número de 
Questões 

Periodicidade 

 

 
Discente 

Coordenador(a) 9  

 
Semestral 

Professor(a) 12 

Setores e Infraestrutura 56 

Conteúdo e professor(a) 
EaD 

9 

Estágio 9 

Docente 
Coordenador(a) 16 

Semestral 
Setores e Infraestrutura 47 

Técnico(a) 
Administrativo(a) 

Gestor(a) 3  
Anual Clima institucional / 

infraestrutura 
23 

 
Para qualquer questionário, o respondente tem cinco alternativas para responder 
cada pergunta fechada, sendo: 

 
MUITO BOM (MB): quando o respondente se encontra totalmente satisfeito com o 
tema abordado pela pergunta. 

 
BOM (B): quando o respondente se encontra mais satisfeito do que insatisfeito com 
o tema abordado pela pergunta. 

 
REGULAR (R): quando o respondente percebe que há um equilíbrio entre o grau de 
satisfação e de insatisfação com o tema abordado pela pergunta. 

 
FRACO (F): quando o respondente se encontra mais insatisfeito do que satisfeito 
com o tema abordado pela pergunta. 

 
MUITO FRACO (MF): quando o respondente se encontra totalmente insatisfeito com 
o tema abordado pela pergunta. 

 
Todos os questionários são aplicados de forma eletrônica. Para os corpos docente e 
discente é utilizado o Portal Acadêmico. Para o corpo técnico administrativo é 
utilizado o formulário eletrônico “Google Docs”, devido a facilidade de aplicação e 
utilização por parte dos funcionários, agilidade, transparência, segurança e sigilo do 
processo. 

 
Para incentivar a participação voluntária na avaliação institucional, cada discente 
recebe cinco horas de atividades curriculares complementares (ACC) ao finalizar 
todos os questionários dentro do prazo estabelecido pela CPA a cada semestre. Os 
docentes e técnicos administrativos são incentivados por seus respectivos gestores 
a participarem da avaliação dentro do prazo estabelecido. 

 
A tabulação dos dados obtidos em cada avaliação institucional é feito com auxílios 
de softwares por membros da CPA. Posteriormente, a CPA realiza reuniões com a 
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comunidade acadêmica para avaliar e discutir os resultados e o estabelecimento de 
um plano de ações para revisão e melhoria dos processos. 

 
Os resultados das avaliações semestrais são sistematicamente divulgados para a 
comunidade acadêmica utilizando-se diferentes canais de comunicação. 
Semestralmente a CPA desenvolve banners para divulgar os resultados das 
avaliações dos discentes e docentes e, anualmente, para os técnicos 
administrativos. Outro canal muito utilizado pela CPA são as mídias sociais como, o 
Facebook e Instagram, o que permite grande divulgação para toda a comunidade 
acadêmica. 

 
Além disso, os resultados específicos de cada curso são disponibilizados aos 
coordenadores de curso que incluem obrigatoriamente este assunto nas pautas das 
reuniões mensais com os líderes de turma e também entregam pessoalmente os 
resultados das avaliações individuais de cada professor. As avaliações dos 
coordenadores de curso são entregues individualmente a cada coordenador. Além 
disso, a Reitoria promove reuniões individuais com cada coordenador, quando são 
avaliados os resultados do desempenho dos coordenadores, bem como de cada um 
dos professores do corpo docente. 

 
Durante as reuniões de Coordenadores a CPA também promove a apresentação e 
discussão dos resultados pontuais da Avaliação Institucional. Além disso, cabe 
também aos gestores socializarem os resultados com os seus funcionários, 
buscando implementar planos de melhoria para o desenvolvimento da Instituição. 

 
Assim, todas as ações são pautadas em situações de participação compartilhada, de 
forma a favorecer o diálogo, como condição para a efetivação da avaliação. As 
atividades, obedecendo aos princípios de flexibilidade e de atendimento às 
necessidades da comunidade, contam com a participação dos diferentes setores da 
Instituição e têm sempre um caráter formativo. 

 

Com todas essas estratégias torna-se possível avaliar quantitativa e  
qualitativamente os diferentes segmentos da comunidade acadêmica e acompanhar, 
permanentemente, a tendência do desempenho institucional da Católica. 

 
10.4. SISTEMA DE AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO 

 
No âmbito do curso o sistema de autoavaliação se dará por meio da analise de 
dados referentes ao cursooriundos das avaliações institucionais realizadas 
semestralmente pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) bem como por meio das 
reuniões de NDE, Colegiado, Conselho de Classe e representantes de turma. 

 

Os dados levantados através das avaliações discentes e docentes da CPA são 
discutidos nessas reuniões com vistas ao permanente desenvolvimento do curso. Já 
os dados referentes à avaliação dos docentes são transmitidos semestralmente aos 
mesmo por meio de encontros individuais na sala da Coordenação do Curso do 
Engenharia Elétrica . 
Com base nos dados da avaliação serão discutidas as fragilidades apontadas, 
ressaltadas as potencialidades e propostasmedidas para melhorias. Tais medidas 
são repassadas aos alunos pela via da representação de turma. 
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11. ANEXOS 
 

ANEXO 1 – EMENTAS DOS DESAFIOS E PROJETOS 
ANEXO 2 – Manual do Estágio Supervisionado 
ANEXO 3 – Manual de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
ANEXO 4 – Regulamento de Atividades Curriculares Complementares (ACC) 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Ciclo Período Componentes Curriculares Total Presencial Virtual

Desafio 01 - Engª : Áreas de atuação e o Desenvolvimento Humano - VISÃO SISTEMICA DO CURSO DE ENGENHARIA 60 37,5 22,5
Desafio 02 - Localização , Deslocamento de Objetos 60 37,5 22,5
Desafio 03 - Fontes e Sumidouros , e Circulação de Campos 60 37,5 22,5
Desafio 04 - Rotinas e Programação de Atividades 60 37,5 22,5
Projeto Profissional 01 - Programação de Tarefas e Rotas ORGANIZANDO A VIDA UNIVERSITARIA 40 25 15
Projeto Profissional 02 - Programação do Movimento de um Veículo Guiado Automaticamente (AVG) 40 25 15

Aprendizagem para Vida 01 20 0 20
Total 340 200 140

Desafio 05 - O Cálculo Diferencial 60 37,5 22,5

Desafio 06 - Aplicação Natural do Cálculo Diferencial 60 37,5 22,5

Desafio 07 - Compostos e Aplicações em Engª 60 37,5 22,5

Desafio 08 - Representação Gráfica na Engª 60 37,5 22,5
Projeto Profissional 03 - Lay-out de Placas de Circ. Impresso 40 25 15
Projeto Profissional 04 - Fenômeno de Eletrodeposição 40 25 15

Aprendizagem para Vida 02 20 0 20
Total 340 200 140

Desafio 09 - Aplicação do Cálculo Integral na Engª 60 37,5 22,5

Desafio 10 - Aplicações Interativas de Física na Engª 60 37,5 22,5

Desafio 11 - Estruturas , Mecanismos e Aplic. Em Engª 60 37,5 22,5

Desafio 12 - Grandezas Elétricas e Medida Elétricas 60 37,5 22,5
Projeto Profissionla 05 - Calor na Engª Elétrica 40 25 15
Projeto Profissionla 06 - Óptica na Engª Elétrica 40 25 15
Aprendizagem para Vida 03 20 0 20

Total 340 200 140

Desafio 13 - Sistemas Dinâmicos e Matemática 60 37,5 22,5

Desafio 14 - Aplicando Eletricidade e Eletromagnetismo 60 37,5 22,5

Desafio 15 - Eletromagnetismo no dia-a-dia 60 37,5 22,5

Desafio 16 - Principios de Tranformações de Energia 60 37,5 22,5
Projeto Profissional 07 - Sistemas Eletromagnéticos dinâmicos 1 - Eletromecânica I 40 25 15
Projeto Profissional 08 - Sistemas Eletromagnéticos dinâmicos 1 - Eletromecânica II 40 25 15
Aprendizagem para Vida 04 20 0 20

Total 340 200 140

Desafio 17 - Realização matemática computacional 60 37,5 22,5

Desafio 18 - Circuitos elétricos em Regime Permanente 60 37,5 22,5

Desafio 19 - Dispositivos Semicondutores Básico 60 37,5 22,5

Desafio 20 - Verificando Dinâmicas Computacionalmente 60 37,5 22,5
Projeto Profissional 09 - Verificando Dinâmicas Computacionalmente : Modelagem 40 25 15
Projeto Profissional 10 - Verificando Dinâmicas Computacionalmente : Simulação 40 25 15
CCO - Estudos Afro-Brasileiros e Relações Étnico Raciais 20 0 20
Aprendizagem para Vida 05 20 0 20

Total 360 200 160
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Desafio 21 - Circuitos Elétricos em Regime Transitório e Pulsado 60 37,5 22,5

Desafio 22 - Medindo Grandezas em Engª 60 37,5 22,5

Desafio 23 - A Eletrônica Discreta 60 37,5 22,5

Desafio 24 - Eletrônica Analógica 60 37,5 22,5
Projeto Profissional 11 - Eletrônica no dia-a-dia do homem moderno : Sensoreamentos 40 25 15
Projeto Profissional 12 - Eletrônica no dia-a-dia do homem moderno : Acionamentos 40 25 15
CCO - Ética, Direitos Humanos e Valores Universais 20 0 20
Aprendizagem para Vida 06 20 0 20

Total 360 200 160

Desafio 25 - Transformadores , Motores elétricos 60 37,5 22,5

Desafio 26 - Geradores Elétricos 60 37,5 22,5

Desafio 27 - Fazendo as coisas funcionarem a contento 60 37,5 22,5

Desafio 28 - Microprocessadores e Microcontroladores 60 37,5 22,5
Projeto Profissional 13 - A Eletrônica e os Sistemas Dinâmicos I : Acionamentos 40 25 15
Projeto Profissional 14 - A Eletrônica e os Sistemas Dinâmicos II : Controle 40 25 15
CCO - Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 20 0 20
Aprendizagem para Vida 07 20 0 20

Total 360 200 160

Desafio 29 - Realizando Comunicações com Sinais Eletromagnéticos 60 37,5 22,5

Desafio 30 - Comunicação de Dados e Automação Industrial 60 37,5 22,5

Desafio 31 - Apoio da Eletroeletrônica na Industria 60 37,5 22,5

Desafio 32 - Sistemas Digitais em Controle e Aplicações Mecatrônica II 60 37,5 22,5
Projeto Profissional 15 : Um Sistema Automático I : Lay out 40 25 15
Projeto Profissional 16 : Um Sistema Automático II : Rede de automação 40 25 15
Aprendizagem para Vida 08 20 0 20

Total 340 200 140

Desafio 33 - Comunicação de Dados e Automação Industrial 60 37,5 22,5

Desafio 34 - A Eletricidade na Industria e no Comércio 60 37,5 22,5

Desafio 35 - Soluções eletrônicas para a Indústria 60 37,5 22,5

Desafio 36 - Aplicações Mecatônicas I 60 37,5 22,5
Projeto Final de Curso I 50 50 0
Estágio Supervisionado I 160 160 0
Aprendizagem para Vida 09 20 0 20

Total 470 360 110

Desafio 37 - Aplicações Mecatrônica II 0 0 0

Desafio 38 - Aplicações em Engenharia Clínica 0 0 0
Projeto Final de Curso II 50 50 0
Estágio Supervisionado II 160 160 0
Apendizagem para a Vida 10 20 0 20

Total 230 210 20

3480 2170 1310

120 120 0
LIBRAS: em atendimento ao Decreto Lei 5.626/2005, a disciplina é ofertada como OPTATIVA para os cursos de Bacharelado. Não é obrigatória no curso mas é ofertada regularmente pela instituição, podendo ser cursada pelo aluno. A carga horária da mesma, não é computada no total de horas obrigatórias para integralização do curso.40 0 40

C.H %

1850 51,4%

1310 36,4%

320 8,9%

120 3,3%

3600 100,0%

Carga Horária de Atividades Complementares

Carga Horária Total do Curso

Atividades Complementares

Resumo da Carga Horária
Item

Carga Horária Presencial Projetos de Formação + Projetos Profissonais + Projeto Final de Curso

Carga Horária Virtual

Estágio Supervisionado

C
ic

lo
 3

8
Fundamentos de 

Comunicaçõe e Aplicações 

Industriais

9
 Aplicações em Engenharia 

Elétrica

10
 Aplicações em Engenharia 

Elétrica

6
Circuitos Elétricos e 

Eletrônicos

7
Energia Elétrica e 

Aplicações em Sistemas 

Dinâmicos

C
ic

lo
 2


